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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre «Para um mercado europeu integrado dos pagamentos por cartão, por Internet e 
por telemóvel»

(2012/2040(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 26.º e 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 11 de janeiro de 2012, intitulado «Para 
um mercado europeu integrado dos pagamentos por cartão, por Internet e por telemóvel» 
(COM(2011)0941, doravante designado «o Livro Verde»),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de janeiro de 2012, intitulada «Um 
enquadramento coerente para reforçar a confiança no mercado único digital do comércio 
eletrónico e dos serviços em linha» (COM(2011)0942),

– Tendo em conta a consulta pública organizada pela Comissão sobre o Livro Verde, que 
decorreu de 11 de janeiro de 2012 a 11 de abril de 2012,

– Tendo em conta a conferência sobre os pagamentos por cartão, por Internet e por 
telemóvel, organizada pela Comissão em 4 de maio de 2012,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 260/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 14 de março de 2012, que estabelece requisitos técnicos e de negócio para as 
transferências a crédito e os débitos diretos em euros e que altera o Regulamento (CE) 
n.º 924/20091,

– Tendo em conta o documento informativo publicado em março de 2012 relativo à 
execução das regras da concorrência no setor dos pagamentos, compilado pelo subgrupo 
incumbido das questão bancárias e de pagamentos da Rede Europeia da Concorrência2,

– Tendo em conta as recomendações do Banco Central Europeu, em abril de 2012, com 
vista à segurança dos pagamentos efetuados por Internet3,

– Tendo em conta o documento de trabalho elaborado pelo Comité Económico e Social 
Europeu, em 22 de maio de 2012, sobre o Livro Verde (INT/634),

– Tendo em conta a Decisão da Comissão, de 24 de julho de 2002, relativa a um processo 
nos termos do artigo 81.° do Tratado CE e do artigo 53.° do Acordo EEE (Processo 

                                               
1 JO L 94 de 30.3.2012, p. 22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf. 
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
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COMP/29.373 – Visa International)1,

– Tendo em conta a Decisão da Comissão, de 19 de dezembro de 2007, relativa a um 
processo nos termos do artigo 81.º do Tratado CE e do artigo 53.º do Acordo EEE 
(Processo COMP/34.579 — MasterCard, Processo COMP/36.518 — EuroCommerce, 
Processo COMP/38.580 — Cartões comerciais)2,

– Tendo em conta o acórdão proferido pelo Tribunal Geral, em 24 de maio de 2012, no 
Processo MasterCard e outros / Comissão3,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (A7-
0000/2012),

A. Considerando que o mercado europeu dos pagamentos por cartão, por Internet e por 
telemóvel se encontra fragmentado em função das fronteiras nacionais e que apenas um 
pequeno número de grandes intervenientes consegue operar a nível transfronteiras;

B. Considerando que a evolução e a generalização dos pagamentos efetuados por cartão, por 
Internet e por telemóvel podem contribuir para o aumento e diversificação do comércio 
eletrónico na Europa;

C. Considerando que a quota e a variedade dos pagamentos efetuados pela Internet e por 
telemóvel têm vindo a registar um crescimento constante na Europa e em todo o mundo;

D. Considerando que o Livro Verde não compara os custos decorrentes dos pagamentos em 
numerário com os custos dos pagamentos por cartão, por Internet e por telemóvel, 
impedindo assim que os pagamentos em numerário sejam analisados do ponto de vista 
económico e do bem-estar social;

E. Considerando que as aquisições transfronteiras são uma opção apenas acessível a um 
número limitado de intervenientes e que este processo poderia aumentar as opções do 
operador comercial, contribuindo assim para a evolução livre do mercado;

F. Considerando que alguns Estados-Membros não permitem a aplicação de sobretaxas aos 
pagamentos por cartão, ao contrário do que acontece noutros Estados-Membros, onde esta 
prática é amplamente utilizada;

Os diferentes métodos de pagamento

1. Manifesta a sua preocupação com o rigor excessivo da regulamentação aplicável ao 
mercado dos pagamentos por Internet e por telemóvel, pelo facto de, nesta fase, tais 
métodos de pagamento ainda se encontrarem em processo de desenvolvimento; solicita à 

                                               
1 JO L 318 de 22.11.2002, p. 17.
2 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; resumo da Decisão 
publicada no JO C 264 de 6.11.2009, p. 8.
3 Processo T-111/08, MasterCard e outros / Comissão, ainda não publicado.
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Comissão que altere radicalmente a sua posição e que, numa futura proposta, adote uma 
abordagem adequada a estes novos métodos de pagamento;

2. Recorda que qualquer método de pagamento tem custos inerentes; exorta, por isso, a 
Comissão a, futuramente, considerar também o custo dos pagamentos em numerário 
relativamente a outros métodos de pagamento;

Normalização e interoperabilidade

3. Acredita que a definição de normas técnicas comuns não só contribuirá para uma maior 
competitividade da economia europeia e para o funcionamento do mercado interno, mas 
também para uma maior segurança consubstanciada na adoção de normas comuns de 
segurança, que beneficiarão consumidores e operadores comerciais;

4. Salienta que a normalização não deve impor barreiras à concorrência e à inovação, mas 
deve, em vez disso, eliminar obstáculos por forma a assegurar condições de igualdade em 
matéria de concorrência para todas as partes envolvidas;

5. Apoia a participação de todas as partes envolvidas no desenvolvimento contínuo de 
normas técnicas e de segurança comuns relativas aos sistemas de pagamento; faz notar 
que entre as referidas partes, poder-se-ão incluir (não necessariamente de forma limitada) 
o Conselho Europeu de Pagamentos (CEP), as organizações de consumidores, a 
Autoridade Bancária Europeia, o Conselho do Espaço Único de Pagamentos em Euros 
(SEPA), a Comissão, peritos em vários domínios, prestadores de serviços de pagamento 
não bancários e representantes de prestadores de serviços de pagamento por cartão, por 
Internet e por telemóvel;

6. Salienta que quaisquer requisitos de normalização e interoperabilidade devem ser 
direcionados para o reforço da competitividade do mercado europeu dos pagamentos, não 
devendo criar barreiras desnecessárias em comparação com o mercado global;

7. Observa que a separação das infraestruturas de pagamento dos sistemas de pagamento 
poderá resultar num aumento da concorrência, uma vez que os intervenientes mais 
pequenos não serão bloqueados por obstáculos técnicos;

Aquisições transfronteiras

8. Sublinha que é necessária uma maior normalização para promover as aquisições 
transfronteiras, um processo que aumentará a concorrência e as opções disponíveis para os 
operadores comerciais e que poderá resultar na criação de métodos de pagamento com 
uma melhor relação custo/eficácia para os clientes;

9. Exorta a que sejam ativamente procuradas soluções para facilitar as aquisições 
transfronteiras, tendo em conta as suas vantagens para o mercado interno; manifesta a sua 
preocupação com as barreiras existentes, tais como a concessão de licenças, que devem 
ser eliminadas;

Taxas de intercâmbio multilaterais (TIM)
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10. Considera que, atualmente, as TIM podem encontrar justificação no financiamento dos 
sistemas quadripartidos de pagamento por cartão; nota que o nível das TIM é, por vezes, 
mais elevado que o exigido pelo financiamento do sistema quadripartido de pagamento;

11. Acredita que a UE não deve impor, por regulamento, um nível máximo de TIM, pois tal 
levaria as atuais TIM, que em certos Estados-Membros ainda se apresentam reduzidas, a 
aumentar até um nível mais próximo do nível máximo permitido;

12. Considera que a transparência das TIM deve ser regulada, tanto nos sistemas 
internacionais, como nos nacionais, e que tal poderá, juntamente com a facilitação do 
acesso às aquisições transfronteiras, conduzir à fixação de TIM mais reduzidas, uma vez 
que os operadores comerciais teriam liberdade para escolher os sistemas de pagamento 
que mais lhes convêm;

13. Salienta, contudo, que a falta de transparência das TIM entre operadores comerciais e 
prestadores de serviços de pagamento (PSP) é um problema mais grave do que a falta de 
transparência entre o consumidor e o operador comercial; acredita que o excesso de 
informação não traria qualquer vantagem para o consumidor, garantindo apenas a 
transparência em teoria, mas não na prática;

14. Considera que existem diferenças cruciais entre os sistemas tripartidos e quadripartidos de 
pagamento e que cada sistema deve ser tratado em função das suas especificidades, 
embora de forma equitativa;

«Co-badging»

15. Nota que o «co-badging» pode ser vantajoso para os consumidores, uma vez que reduzirá 
o número de cartões e aumentará o leque de escolhas, promovendo assim a concorrência;

16. Sublinha que o cliente e o PSP emitente devem chegar a acordo sobre o princípio de 
«co-badging» e que o mesmo não deve ter caráter vinculativo;

Sobretaxas

17. Saúda a proibição da aplicação de sobretaxas ao uso de cartões de pagamento em certos 
Estados-Membros; exorta outros Estados-Membros a considerarem exigir uma maior 
transparência das sobretaxas por forma a garantir que o cliente saiba quantificar a parte da 
sobretaxa que provém, por exemplo, da TIM, e a parte que é imposta pelo operador 
comercial;

18. Considera potencialmente vantajosa a limitação das sobretaxas em função do custo direto 
de utilizar um instrumento de pagamento; salienta, contudo, que, em última análise, deve 
caber ao Estado-Membro a decisão de permitir ou proibir a aplicação de sobretaxas; 

Segurança dos pagamentos

19. Lembra que a responsabilidade final pelas medidas de segurança relacionadas com os 
diferentes métodos de pagamento não pode caber aos clientes, mas que estes devem ser 
informados sobre as precauções de segurança a adotar;
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20. Considera que a segurança dos pagamentos por cartão já é elevada e que a mudança 
gradual dos cartões magnéticos para os cartões com chip aumentará ainda mais o nível de 
segurança;

21. Acredita que o fornecimento a entidades terceiras de informações sobre os fundos 
disponíveis em contas bancárias acarreta alguns riscos; observa que um desses riscos é o 
facto de o consumidor poder não ter plena consciência de quem tem acesso às 
informações sobre a sua conta e que operador é responsável pelos serviços de pagamento 
que está a utilizar;

22. Salienta que a regulamentação nesta matéria poderá reduzir os riscos de segurança e tornar 
os pagamentos através de PSP não bancários tão seguros como os pagamentos efetuados 
diretamente a partir de contas bancárias, desde que os sistemas de segurança sejam 
efetivamente implementados;

23. Não apoia, portanto, o acesso de terceiros a informações sobre as contas bancárias dos 
clientes antes de tais sistemas de segurança terem sido desenvolvidos, reforçados e 
rigorosamente testados; faz notar que, em qualquer regulamentação futura, deverá ser 
prestada especial atenção à segurança, à proteção dos dados e aos direitos dos 
consumidores; considera, em particular, que as partes com acesso às informações 
bancárias devem ser claramente identificadas, bem como estipuladas as condições de 
armazenamento dos dados;

°

°         °

24. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A variedade de instrumentos de pagamento tem vindo a aumentar constantemente, quer na 
Europa, quer no mundo inteiro. Apesar de todos os dias surgirem novas formas de pagamento 
por telemóvel ou por Internet que interessam quer a consumidores, quer a empresas, o 
mercado dos pagamentos por cartão está ainda longe de ter desenvolvido todas as suas 
potencialidades e de ter alcançado o máximo da sua eficiência. 

A Comissão publicou um Livro Verde sobre o mercado europeu integrado dos pagamentos 
por cartão, por Internet e por telemóvel onde identifica vários obstáculos que impedem que o 
mercado europeu dos pagamentos funcione com a maior eficiência e abertura possíveis. O 
relator também reconhece as vantagens de promover e aumentar os pagamentos por 
telemóvel, por Internet e por cartão por forma a oferecer aos consumidores e empresas a 
oportunidade de poderem utilizar métodos de pagamento mais convenientes, seguros, rápidos, 
variáveis, flexíveis e eficientes do ponto de vista económico. A utilização mais alargada dos 
métodos de pagamento acima descritos constitui também um ponto fundamental se o objetivo 
for dar continuidade ao rápido desenvolvimento do comércio eletrónico e ao seu crescente 
contributo para o PIB dos Estados-Membros. 

Os mercados dos pagamento por cartão, por Internet e por telemóvel ainda se encontram 
fragmentados na UE. Os pagamentos por cartão registam diferenças significativas ao nível 
dos vários Estados-Membros. A criação do Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA) 
facilita as transferências bancárias em 32 países europeus, prevendo-se que, até 2014, todos os 
países participantes tenham já implementado as normas comuns do SEPA. O relator considera 
que, uma vez que o SEPA eliminará o desfasamento existente entre pagamentos nacionais e 
transfronteiras, o objetivo de integração do mercado dos pagamentos por cartão passará por 
tornar os pagamentos transfronteiras tão convenientes como os pagamentos nacionais. Para 
tal, é bem-vinda a participação de mais intervenientes transfronteiras.

O Livro Verde apresenta vários fatores importantes que contribuem para melhorar a 
integração dos mercados e para promover a concorrência entre os sistemas de pagamento. 
Nesta fase, o relator deseja sobretudo chamar a atenção para os pagamentos por cartão e para 
os seguintes aspetos: normalização, aquisições transfronteiras, taxas interbancárias 
multilaterais (TIM), princípio do «co-badging», sobretaxas e segurança dos pagamentos. O 
mercado dos pagamentos por Internet e por telemóvel, contudo, encontra-se em plena 
evolução e não deve ser sujeito a forte regulamentação, uma vez que tal poderia prejudicar o 
curso natural do desenvolvimento e da inovação neste domínio. 

O relator pretende ainda destacar o facto de todos os métodos de pagamento (incluindo por 
numerário) terem custos associados, o que não deve ser ignorado quando se discutem os 
diferentes métodos de pagamento e a sua relação custo/eficácia. 

Normalização

A existência de normas técnicas e de segurança comuns poderá facilitar a entrada de novos 
intervenientes, promover o recurso ao pagamento por cartão e tornar este tipo de pagamento 
uma opção mais simples, mais segura e mais eficiente para os consumidores. 
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Apesar de a Comissão reconhecer acertadamente a necessidade de elaborar normas comuns, o 
relator frisa, contudo, que o ciclo de vida das atuais normas nacionais e regionais relativas aos 
pagamentos por cartão é relativamente longo e não pode ser encurtado. A Comissão deverá, 
portanto, usar de cautela nas próximas medidas que adotar para substituir as normas existentes 
por novas normas integradas. Quando bem formuladas e implementadas, as normas comuns 
poderão não só aumentar a competitividade do mercado dos pagamentos por cartão mas 
também melhorar a segurança dos pagamentos. 

O desenvolvimento contínuo de normas técnicas e de segurança comuns deverá ter como 
enfoque a prossecução de um nível comum de infraestruturas que permita criar condições 
equitativas e promover a inovação e a competitividade, mas não necessariamente acrescentar 
restrições à inovação e à expansão deste domínio.

Taxas de intercâmbio multilaterais

É fundamental reconhecer os problemas que as taxas de intercâmbio multilaterais (TIM) 
podem causar a operadores comerciais e consumidores em termos de competitividade, 
transparência, abertura e custos. 

No chamado «sistema quadripartido de cartão», o PSP adquirente (o prestador de serviços de 
pagamento do operador comercial) paga uma taxa de intercâmbio ao PSP emitente (o PSP 
titular do cartão) por cada operação de pagamento efetuada com cartão. Embora reconheça 
que, atualmente, a aplicação de TIM pode encontrar justificação na necessidade de financiar 
os sistemas de pagamento por cartão, o relator considera que a aplicação de TIM elevadas e, 
por vezes, ocultas pode ser problemática para a prossecução de um mercado aberto, 
competitivo e transparente. Embora não deva ser instituído, atualmente, um nível comum às 
TIM (independentemente de se tratar de um teto máximo ou de uma escala) o objetivo de 
longo prazo deverá ser a redução do nível das TIM. Tal deverá, contudo, ser efetuado de 
forma cuidadosa para evitar desigualdades de tratamento dos diferentes intervenientes. O 
relator apoia a ideia de fazer convergir as TIM para os níveis mais reduzidos aplicáveis na 
UE, mas salienta que a UE não deve impor níveis máximos de TIM. 

O relator considera que é necessário promover a transparência dos sistemas de pagamento, 
sobretudo no que se refere às TIM, e, acima de tudo, entre os operadores comerciais e os PSP. 
Ao contrário do que o Livro Verde sugere, o relator tem algumas dúvidas de que a informação 
transmitida ao cliente sobre os respetivos custos dos métodos de pagamento o influencie na 
escolha desse mesmo método. 

Sobretaxas

As sobretaxas são uma questão problemática, uma vez que podem acrescentar taxas às 
aquisições do consumidor que não se baseiam no custo real do método de pagamento 
escolhido. Contudo, o relator considera que, em última análise, cabe ao Estado-Membro 
decidir se autoriza ou proíbe a aplicação de sobretaxas. 

Segurança dos pagamentos

A segurança dos pagamentos não deve ser posta em causa pelo fomento de uma maior 
diversidade de instrumentos de pagamento ou pela criação de métodos de pagamento 
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inovadores. A aplicação de normas técnicas comuns, por exemplo aos sistemas de pagamento 
por cartão, terá de ser acompanhada por uma melhoria das normas de segurança comuns. 

O acesso de instituições não bancárias aos dados das contas bancárias dos clientes deve 
também ser cuidadosamente analisado, não devendo ser promovido antes de assegurado o 
mesmo nível de segurança aplicável às contas bancárias.


