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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
comparabilidade dos encargos relacionados com as contas de pagamento, à mudança de 
conta de pagamento e ao acesso a contas de pagamento com características básicas
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0266),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2 e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0125/2013),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e os 
pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O bom funcionamento do mercado 
interno e o desenvolvimento de uma 
economia moderna e socialmente 
inclusiva depende cada vez mais da 
prestação universal de serviços de 
pagamento. Uma vez que os prestadores 
de serviços de pagamento, agindo em 
conformidade com a lógica do mercado, 
tendem a centrar-se em consumidores 
comercialmente atraentes, deixando 
efetivamente os consumidores vulneráveis 
sem a mesma escolha de produtos, uma 
estratégia económica inteligente para a 
União deverá incluir uma nova legislação 
neste sentido.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Contudo, continua a ser possível
melhorar e desenvolver o mercado único 
da banca a retalho. Em particular, a falta 
de transparência e comparabilidade dos 
encargos e as dificuldades na mudança de 
conta de pagamento ainda constituem 
barreiras à implantação de um mercado 
plenamente integrado.

(3) Contudo, tal como indicado pelo 
Parlamento Europeu na sua Resolução de 
4 de julho de 2012, com recomendações à 
Comissão sobre o acesso a serviços 
bancários de base, é necessário melhorar e 
desenvolver o mercado único da banca a 
retalho. A par desses desenvolvimentos, 
deve fazer-se com que o setor financeiro 
da União sirva as empresas e os 
consumidores. Atualmente, a falta de 
transparência e comparabilidade dos 
encargos e as dificuldades na mudança de 
conta de pagamento ainda constituem 
barreiras à implantação de um mercado 
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plenamente integrado. O problema da 
qualidade divergente dos produtos e da 
baixa concorrência na banca a retalho 
deve ser abordado e devem alcançar-se 
padrões de alta qualidade. 

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É fundamental que os consumidores 
sejam capazes de compreender os 
encargos, para que possam comparar as 
ofertas de diferentes prestadores de 
serviços de pagamento e tomar decisões 
informadas quanto à conta mais adequada 
às suas necessidades. A comparação entre 
encargos bancários não pode ser efetuada 
se os prestadores de serviços de pagamento 
utilizarem terminologia diferente para os 
mesmos serviços de pagamento e 
prestarem informações em diferentes 
formatos. A terminologia normalizada, 
aliada a informações sobre os encargos
dos serviços de pagamento mais 
representativos apresentadas num formato 
coerente, podem ajudar os consumidores a 
compreender e a comparar os encargos 
bancários.

(11) É fundamental que os consumidores 
sejam capazes de compreender os 
encargos, para que possam comparar as 
ofertas de diferentes prestadores de 
serviços de pagamento e tomar decisões 
informadas quanto à conta mais adequada 
às suas necessidades. É igualmente 
necessária uma transparência total 
ex ante dos encargos perante os 
consumidores, a fim de lhes permitir 
efetuar uma gestão responsável e 
sustentável das suas finanças. A 
comparação entre encargos bancários não 
pode ser efetuada se os prestadores de 
serviços de pagamento utilizarem 
terminologia diferente para os mesmos 
serviços de pagamento e prestarem 
informações em diferentes formatos. A 
terminologia normalizada dos serviços de 
pagamento mais representativos e de 
outros encargos associados à prestação de 
contas de pagamento apresentada num 
formato coerente pode ajudar os 
consumidores a compreender e a comparar 
os encargos bancários.

Or. en



PR\941438PT.doc 7/70 PE514.602v02-00

PT

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os consumidores beneficiariam mais 
com informações que sejam concisas e 
fáceis de comparar entre os vários 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
instrumentos de comparação de contas de 
pagamento disponíveis para os 
consumidores não terão um impacto 
positivo se o tempo investido na consulta 
de extensas listas de encargos 
correspondentes a diferentes ofertas 
suplantar o benefício de escolher a oferta 
que representa o melhor valor. Assim, a 
terminologia relativa aos encargos apenas
deve ser normalizada para os termos e 
definições mais representativos no interior 
dos Estados-Membros, de modo a evitar o 
risco de excesso de informação.

(12) Os consumidores beneficiariam mais 
com informações que sejam o mais 
concisas possível, normalizadas e fáceis de 
comparar entre os vários prestadores de 
serviços de pagamento. Os instrumentos de 
comparação de contas de pagamento 
disponíveis para os consumidores
deveriam ter várias vertentes e deveriam 
ser realizadas consultas de mercado junto 
dos consumidores. Nesta fase, a 
terminologia relativa aos encargos deve ser 
normalizada para os termos e definições 
mais representativos no interior dos 
Estados-Membros, de modo a facilitar a 
sua execução rápida.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A terminologia relativa aos encargos 
deve ser determinada pelas autoridades 
nacionais competentes, permitindo ter em 
conta as especificidades dos mercados 
locais. Para serem considerados 
representativos, os serviços devem estar 
sujeitos a um encargo em pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento nos 
Estados-Membros. Além disso, sempre que 
possível, a terminologia relativa aos 
encargos deve ser normalizada a nível da 
UE, permitindo a comparação em toda a 

(13) A terminologia relativa aos encargos 
deve ser determinada pelas autoridades 
nacionais competentes, permitindo ter em 
conta as especificidades dos mercados 
locais. Para serem considerados 
representativos, os serviços devem estar 
sujeitos a um encargo em pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento nos 
Estados-Membros. Além disso, sempre que 
possível, a terminologia relativa aos 
encargos deve ser normalizada a nível da 
UE, permitindo a comparação em toda a 
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União. A Autoridade Bancária Europeia 
(EBA) deverá definir orientações para 
ajudar os Estados-Membros a determinar 
quais são os serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional.

União. A Autoridade Bancária Europeia 
(EBA) deverá definir orientações para 
ajudar os Estados-Membros a determinar 
quais são os serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional. A fim de realizar a aplicação 
efetiva da terminologia normalizada, 
essas definições deveriam ser 
suficientemente amplas.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para ajudar os consumidores a 
comparar facilmente os encargos bancários 
no mercado único, os prestadores de 
serviços de pagamento devem fornecer-
lhes uma lista dos encargos cobrados pelos
serviços enumerados na terminologia 
normalizada. Deste modo, contribuir-se-á 
também para estabelecer condições de 
igualdade entre as instituições de crédito 
que concorrem no mercado das contas de 
pagamento. O documento de informação 
sobre os encargos deve conter apenas 
informações sobre os serviços de 
pagamento mais representativos em cada 
Estado-Membro, utilizando, quando 
aplicáveis, os termos e as definições 
estabelecidos a nível da UE. Para ajudar os 
consumidores a compreender os encargos 
que têm de pagar pelas suas contas de 
pagamento, deve ser-lhes disponibilizado 
um glossário com explicações sobre, pelo 
menos, os encargos e serviços constantes 
da lista. Os glossários devem servir como 
um instrumento útil que encoraje uma 
melhor compreensão do significado dos 
encargos, contribuindo para capacitar os 
consumidores para optarem entre um 

(15) Para ajudar os consumidores a 
comparar facilmente os encargos bancários 
no mercado único, os prestadores de 
serviços de pagamento devem fornecer-
lhes uma lista completa dos encargos 
cobrados por todos os serviços associados 
à prestação de contas de pagamento 
utilizando, sempre que possível, termos e 
definições normalizados. Se aplicável, o 
documento de informação sobre os 
encargos deve utilizar apenas os termos e 
as definições estabelecidos a nível da 
União. Deste modo, contribuir-se-á 
também para estabelecer condições de 
igualdade entre as instituições de crédito 
que concorrem no mercado das contas de 
pagamento. A fim de permitir que se faça 
uma escolha informada, o documento de 
informação sobre os encargos também 
deve informar o consumidor sobre se um 
regime de garantia de depósitos é 
aplicável à conta e incluir pelo menos 
duas avaliações independentes da 
fiabilidade creditícia do prestador de 
pagamento, se disponível. Para ajudar os 
consumidores a compreender os encargos 
que têm de pagar pelas suas contas de 
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conjunto mais vasto de ofertas de contas de 
pagamento. Deve ser introduzida a 
obrigação de os prestadores de serviços de 
pagamento informarem os consumidores, 
pelo menos anualmente, de todos os 
encargos bancários que lhes foram 
cobrados. As informações ex post devem 
ser fornecidas num resumo dedicado. Esse 
resumo deve fornecer uma síntese 
completa dos encargos incorridos, de modo 
a permitir ao consumidor compreender a 
que estão associadas essas despesas e 
avaliar a necessidade de modificar os seus 
padrões de consumo ou mudar de 
prestador. Este benefício seria 
maximizado através de uma informação 
ex post que abranja os mesmos serviços 
que a informação ex ante.

pagamento, deve ser-lhes disponibilizado 
um glossário claro, não-técnico e 
inequívoco com explicações sobre, pelo 
menos, os encargos e serviços constantes 
da lista. Os glossários devem servir como 
um instrumento útil que encoraje uma 
melhor compreensão do significado dos 
encargos, contribuindo para capacitar os 
consumidores para optarem entre um 
conjunto mais vasto de ofertas de contas de 
pagamento. Deve ser introduzida a 
obrigação de os prestadores de serviços de 
pagamento informarem os consumidores, a 
título gratuito e mensal e anualmente, de 
todos os encargos bancários que lhes foram 
cobrados. As informações ex post devem 
ser fornecidas num resumo dedicado. Esse
extrato de conta individual deve fornecer 
uma síntese completa dos juros ganhos e 
dos encargos incorridos, assim como 
avisos de modificações aos encargos ou às 
taxas de juros. O consumidor deve receber 
as informações necessárias para
compreender a que estão associadas essas 
despesas e avaliar a necessidade de 
modificar os seus padrões de consumo ou 
mudar de prestador.

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para assegurar a utilização consistente 
da terminologia da UE aplicável em toda a 
União, os Estados-Membros devem definir 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento utilizarem a terminologia 
aplicável a nível da UE juntamente com a 
restante terminologia nacional normalizada 
identificada na lista provisória em todas as 
comunicações com os consumidores e, 

(17) Para assegurar a utilização consistente 
da terminologia da UE aplicável em toda a 
União, os Estados-Membros devem definir 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento utilizarem a terminologia 
aplicável a nível da UE juntamente com a 
restante terminologia nacional normalizada 
identificada na lista provisória em todas as 
comunicações com os consumidores e, 
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nomeadamente, no documento de 
informação sobre os encargos e no 
cômputo dos encargos. Exceto no 
documento de informação sobre os 
encargos e no cômputo dos encargos, os 
prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os serviços.

nomeadamente, no documento de 
informação sobre os encargos e no extrato 
de conta individual. Os prestadores de 
serviços de pagamento podem utilizar 
nomes de marcas no documento de 
informação sobre os encargos ou no 
extrato de conta individual, desde que isso 
seja em acréscimo à terminologia 
normalizada e como designação 
secundária dos serviços ou contas 
oferecidas.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os sítios Web de comparação são um 
meio eficaz de os consumidores avaliarem 
os méritos das diferentes ofertas de contas 
de pagamento num único local. Podem
proporcionar o equilíbrio correto entre a 
necessidade de a informação ser clara e 
concisa mas completa e abrangente, 
permitindo aos utilizadores obter 
informação mais pormenorizada se isso for 
do seu interesse. Podem também reduzir os 
custos de pesquisa, uma vez que os 
consumidores não terão de recolher 
informações separadamente junto dos 
vários prestadores de serviços de 
pagamento.

(18) Os sítios Web de comparação 
independentes podem ser um meio eficaz 
de os consumidores avaliarem os méritos 
das diferentes ofertas de contas de 
pagamento num único local, desde que os 
consumidores considerem as informações 
prestadas como fiáveis, imparciais e 
transparentes. Esses sítios Web podem 
proporcionar o equilíbrio correto entre a 
necessidade de a informação ser clara e 
concisa mas completa e abrangente, 
permitindo aos utilizadores obter 
informação geral, assim como 
personalizada e mais pormenorizada se 
isso for do seu interesse. Podem também 
reduzir os custos de pesquisa, uma vez que 
os consumidores não terão de recolher 
informações separadamente junto dos 
vários prestadores de serviços de 
pagamento. É crucial que os 
consumidores sejam informados sobre a 
disponibilidade de sítios Web de 
comparação fiáveis. As autoridades 
competentes também devem realizar 
campanhas de informação ao público.
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Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para obterem informações imparciais 
em relação aos encargos bancários, os 
consumidores devem poder aceder a sítios 
Web de comparação que sejam 
operacionalmente independentes dos 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
Estados-Membros deve, por isso, 
assegurar a existência de pelo menos um 
destes sítios Web disponível para os 
consumidores nos seus respetivos 
territórios. Esses sítios Web de 
comparação poderão ser operados por 
autoridades competentes, por outras 
autoridades públicas e/ou por operadores 
privados acreditados. Os 
Estados-Membros devem criar um regime 
de acreditação voluntário que permita aos 
operadores privados de sítios Web de 
comparação concorrer a uma acreditação, 
de acordo com critérios de qualidade 
especificados. Onde não exista um sítio 
Web acreditado operado por uma entidade 
privada, deverá ser criado um sítio Web 
de comparação operado por uma 
autoridade competente ou por outra 
autoridade pública. Esses sítios Web 
também devem cumprir os critérios de 
qualidade.

(19) Para obterem informações imparciais 
em relação aos encargos bancários e às 
taxas de juros, os consumidores devem 
poder aceder a sítios Web de comparação 
que sejam acessíveis ao público e 
independentes dos prestadores de serviços 
de pagamento. Os Estados-Membros 
devem, por isso, ter acesso a pelo menos 
um sítio Web independente e acessível ao 
público operado por uma autoridade 
competente ou qualquer outra autoridade 
pública competente ou em seu nome nos 
seus respetivos territórios. Esse sítio Web
deve fornecer informações 
complementares sobre a terminologia 
normalizada da União, o direito de os 
consumidores acederem a contas de 
pagamento e os procedimentos de 
mudança de conta disponíveis a nível 
nacional e da União. A fim de aumentar a 
confiança dos consumidores em novos 
sítios Web de comparação disponíveis, os 
Estados-Membros devem criar um regime 
de acreditação voluntário que permita aos 
operadores privados de sítios Web de 
comparação concorrer a uma acreditação, 
de acordo com critérios de qualidade 
especificados e com disposições em 
matéria de imparcialidade. A fim de 
aumentar a disponibilidade de 
informações comparáveis sobre encargos 
e taxas de juro para os consumidores com 
maior mobilidade, a Comissão, em 
cooperação com a EBA, deve criar um 
portal da União para sítios Web de 
comparação disponíveis nos 
Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os consumidores apenas são 
incentivados a mudar de conta se o 
processo não implicar um encargo 
administrativo e financeiro excessivo. O 
procedimento de mudança de conta de 
pagamento para outro prestador de serviços 
de pagamento deve ser rápido e claro. Os 
encargos cobrados pelos prestadores de 
serviços de pagamento em relação ao 
serviço de mudança, se existirem, devem 
estar em consonância com os custos reais 
incorridos por esses prestadores. Para ter 
um impacto positivo na concorrência, a 
mudança de conta também deve ser 
facilitada a nível transfronteiras. Uma vez 
que a mudança a nível transfronteiras
pode ser mais complexa do que a mudança 
a nível nacional, podendo exigir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
adaptem e aperfeiçoem os seus 
procedimentos internos, devem prever-se 
prazos mais alargados para a mudança a 
nível transfronteiras. A necessidade de 
manter prazos diferentes deverá ser 
avaliada no contexto do reexame da 
diretiva proposta.

(21) Os consumidores apenas são 
incentivados a mudar de conta se os 
benefícios potenciais não superarem os 
riscos previstos e se o processo não 
implicar um encargo administrativo e 
financeiro excessivo. O procedimento de 
mudança de conta de pagamento para outro 
prestador de serviços de pagamento deve 
ser claro, rápido e seguro. Isto apenas é 
possível se os Estados-Membros 
prestarem um serviço de
redirecionamento automático de 
pagamentos que inclua notificações 
automáticas aos beneficiários e aos 
ordenantes. Este tipo de sistema deve estar 
disponível nos Estados-Membros até 
2016. Quaisquer encargos associados ao 
serviço de mudança apenas devem ser 
cobrados pelos prestadores de serviços de 
pagamento de origem se o consumidor for 
titular da conta de pagamento há menos 
de 12 meses. Para ter um impacto positivo 
na concorrência, a mudança de conta 
também deve ser facilitada a nível 
transfronteiras. Uma vez que a mudança de 
ou para prestadores de serviços de 
pagamento fora do Espaço Único de 
Pagamentos em Euros (SEPA) pode ser 
mais complexa do que a mudança intra-
SEPA, podendo exigir que os prestadores 
de serviços de pagamento adaptem e 
aperfeiçoem os seus procedimentos 
internos, devem prever-se prazos mais 
alargados para a mudança fora do SEPA. 
A necessidade de manter prazos diferentes 
deverá ser avaliada no contexto do 
reexame da diretiva proposta.
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Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O processo de mudança de conta deve 
ser o mais simples possível para o 
consumidor. Os Estados-Membros devem 
também assegurar que o prestador de 
serviços de pagamento recetor é 
responsável por iniciar e gerir o processo 
em nome do consumidor.

(22) O processo de mudança de conta deve 
ser o mais simples possível para o 
consumidor. Os Estados-Membros devem 
também assegurar que o prestador de 
serviços de pagamento recetor é 
responsável por iniciar e gerir o processo 
em nome do consumidor e que os 
consumidores e os funcionários 
relevantes dos bancos estão cientes dessa 
responsabilidade e sabem como efetuar o 
processo de mudança.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os consumidores devem poder pedir 
ao prestador de serviços de pagamento 
recetor que efetue a mudança, no todo ou 
em parte, dos pagamentos recorrentes, 
assim como a transferência do saldo 
restante, idealmente através de um só 
contacto com o prestador de serviços de 
pagamento recetor. Para tal, os 
consumidores devem assinar uma 
autorização para a realização das tarefas 
mencionadas. Antes de dar a autorização, o 
consumidor deve ser informado de todos os 
passos do procedimento necessário para 
concluir a mudança.

(23) Regra geral, e desde que o 
consumidor tenha dado o seu 
consentimento, o prestador de serviços de 
pagamento recetor deve efetuar, em nome 
do consumidor, a mudança dos 
pagamentos recorrentes, assim como a 
transferência de um eventual saldo 
restante, idealmente através de um só 
contacto com o prestador de serviços de 
pagamento recetor. Para tal, os 
consumidores devem assinar uma 
autorização para conceder ou retirar o 
consentimento da realização das tarefas 
mencionadas. Antes de dar a autorização, o 
consumidor deve ser informado de todos os 
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passos do procedimento necessário para 
concluir a mudança.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse Estado-
Membro. Para assegurar o acesso mais 
amplo possível a essas contas, os 
consumidores devem ter acesso às mesmas 
independentemente das suas circunstâncias 
financeiras, como uma situação de 
desemprego ou falência pessoal, ou do seu 
local de residência. Além disso, o direito 
de acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas em qualquer
Estado-Membro deve ser concedido em 
conformidade com as exigências 
estabelecidas na Diretiva 2005/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2005, relativa à prevenção 
da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

(27) Os consumidores que residam 
legalmente na União e que não possuam 
uma conta de pagamento num determinado 
Estado-Membro devem estar em posição 
de abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas nesse Estado-
Membro. Os Estados-Membros ainda 
devem garantir que o serviço de mudança 
previsto na presente diretiva se aplica às 
contas de pagamento com características 
básicas. Para assegurar o acesso mais 
amplo possível a essas contas, os 
consumidores devem ter acesso às mesmas 
independentemente das suas circunstâncias 
financeiras, como uma situação de 
desemprego ou falência pessoal, ou do seu 
local de residência.

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(27-A) O direito de acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas em 
qualquer Estado-Membro deve ser 
concedido em conformidade com a 
Diretiva 2005/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 26 de outubro 
de 2005, relativa à prevenção da 
utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela. 
Deve existir um mecanismo que permita 
aos consumidores sem residência fixa 
cumprirem os requisitos constantes do 
Capítulo II da Diretiva 2005/60/CE e os 
Estados-Membros devem assegurar que 
esse mecanismo é aplicado de forma 
proporcionada e não é utilizado como um 
pretexto sem fundamento para rejeitar os 
consumidores menos atraentes 
comercialmente.

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-B) A fim de os utilizadores de contas 
de pagamento com características básicas 
serem servidos de forma adequada, os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
pessoal relevante tem formação adequada 
e que possíveis conflitos de interesses não 
afetam negativamente esses 
consumidores.

Or. en
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Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a existência de pelo menos um 
prestador de serviços de pagamento que 
ofereça uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. O 
acesso não deve ser demasiado difícil e não 
deve implicar custos excessivos para os 
consumidores. A este respeito, os Estados-
Membros devem ter em consideração 
fatores como a localização dos 
prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os Estados-
Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira.

(28) Os Estados-Membros devem obrigar 
os prestadores de serviços de pagamento 
que fornecem contas de pagamento como 
parte integrante da sua atividade regular 
a oferecer uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores. O 
acesso não deve ser demasiado difícil e não 
deve implicar custos excessivos para os 
consumidores. Por conseguinte, eventuais 
isenções devem basear-se em critérios 
objetivos e restritivos e não devem 
comprometer o direito de acesso dos 
consumidores. Para minimizar o risco de 
exclusão financeira dos consumidores, os 
Estados-Membros devem melhorar a 
educação financeira, nomeadamente nas 
escolas, e combater o sobre-
endividamento. Os Estados-Membros 
devem ainda promover iniciativas, pelos 
prestadores de serviços de pagamento, para 
facilitar a combinação do fornecimento de 
contas de pagamento com características 
básicas com a educação financeira.

Or. en

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento no mesmo território. 

(29) Para exercerem o seu direito de acesso 
a uma conta de pagamento de base, os 
consumidores não devem possuir já uma 
conta de pagamento no mesmo território 
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Quando não tiverem a possibilidade de 
utilizar sistemas eletrónicos para 
determinar se um consumidor já tem ou 
não uma conta de pagamento, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem aceitar uma declaração do 
consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo.

ou devem ser obrigados a fechar uma 
conta de pagamento normal a fim de a 
converter ou de mudar para uma conta de 
pagamento com características básicas.
Quando não tiverem a possibilidade de 
utilizar sistemas eletrónicos que sejam 
suficientemente transparentes, fiáveis e 
rápidos para determinar se um consumidor 
já tem ou não uma conta de pagamento, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem aceitar uma declaração do 
consumidor como um meio fiável para a 
confirmação de que este não possui uma 
conta desse tipo.

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os consumidores devem ter acesso a 
um conjunto de serviços de pagamento 
básicos, para os quais os Estados-Membros 
devem determinar um número mínimo de 
operações, de uma forma que tenha em 
conta as necessidades dos consumidores e 
as práticas comerciais no Estado-Membro 
em causa. Em tudo o que não conste desta 
lista de serviços mínimos, os bancos 
podem aplicar os seus encargos regulares. 
Os serviços associados às contas de 
pagamento de base devem incluir a 
possibilidade de depositar e levantar 
dinheiro. O consumidor deve poder fazer 
todas as operações essenciais de 
pagamento, tais como recebimento de 
rendimentos ou prestações sociais, 
pagamento de contas e impostos e 
aquisição de bens e serviços, 
nomeadamente por débito direto, 
transferência de crédito e utilização de um 
cartão de pagamento. Esses serviços devem 

(30) Os consumidores devem ter acesso a 
um conjunto de serviços de pagamento 
básicos, para os quais os Estados-Membros 
devem determinar um número mínimo de 
operações, de uma forma que tenha em 
conta as necessidades dos consumidores e 
as práticas comerciais no Estado-Membro 
em causa. Em tudo o que não conste desta 
lista de serviços mínimos, os bancos 
podem aplicar os seus encargos regulares. 
Os serviços associados às contas de 
pagamento de base devem incluir a 
possibilidade de depositar e levantar 
dinheiro através dos diferentes canais 
disponíveis. O consumidor deve poder 
fazer todas as operações essenciais de 
pagamento, tais como recebimento de 
rendimentos ou prestações sociais, 
pagamento de contas e impostos e 
aquisição de bens e serviços, 
nomeadamente por débito direto, 
transferência de crédito, incluindo ordens 
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permitir a compra de produtos e serviços 
em linha e devem dar aos consumidores a 
oportunidade de iniciar ordens de 
pagamento através do sistema bancário em 
linha do prestador de serviços de 
pagamento, se disponível. Contudo, uma 
conta de pagamento com características 
básicas não deve ser limitada à utilização 
em linha, uma vez que isso criaria 
obstáculos aos consumidores sem acesso à 
Internet. O consumidor não deve ter acesso 
à possibilidade de saldo a descoberto com 
uma conta de pagamento com 
características básicas. No entanto, os 
Estados-Membros podem permitir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
ofereçam mecanismos de antecipação de 
pagamentos para montantes muito baixos 
em relação às contas de pagamento com 
características básicas.

permanentes, e utilização de um cartão de 
pagamento. Esses serviços devem permitir 
a compra de produtos e serviços em linha e 
devem dar aos consumidores a 
oportunidade de iniciar ordens de 
pagamento através do sistema bancário em 
linha do prestador de serviços de 
pagamento, se disponível. Contudo, uma 
conta de pagamento com características 
básicas não deve ser limitada à utilização 
em linha, uma vez que isso criaria 
obstáculos aos consumidores sem acesso à 
Internet. O consumidor não deve ter acesso 
à possibilidade de saldo a descoberto com 
uma conta de pagamento com 
características básicas. No entanto, os 
Estados-Membros podem permitir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
ofereçam mecanismos de antecipação de 
pagamentos para montantes muito baixos 
em relação às contas de pagamento com 
características básicas se os encargos 
relativos a esses fundos forem divulgados 
separadamente ao consumidor e forem 
pelo menos tão favoráveis como os 
encargos de descoberto do prestador.

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para assegurar a disponibilidade das 
contas de pagamento de base para o maior 
número possível de consumidores, estas 
devem ser gratuitas ou ter encargos 
razoáveis. Além disso, os eventuais 
encargos suplementares por incumprimento
dos termos estabelecidos no contrato 
devem ser razoáveis. Os Estados-Membros 
devem definir o que constitui um encargo
razoável de acordo com as circunstâncias 

(31) Para assegurar a disponibilidade das 
contas de pagamento de base para o maior 
número possível de consumidores, estas 
devem ser gratuitas ou ter encargos 
razoáveis. Além disso, os eventuais 
encargos suplementares por incumprimento 
dos termos estabelecidos no contrato 
devem ser razoáveis e estar em 
conformidade com a política de preços 
habitual do prestador. Os Estados-
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de cada país. A fim de assegurar a 
coerência e eficácia na execução do 
princípio de um encargo razoável, a EBA 
deve ser encarregada de emitir orientações 
relativas aos critérios gerais identificados 
na presente diretiva.

Membros devem definir o que constitui um 
limite superior razoável para os encargos 
anuais totais de acordo com as 
circunstâncias de cada país. A fim de 
assegurar a coerência e eficácia na 
execução do princípio de um encargo 
razoável, a EBA deve ser encarregada de 
emitir orientações relativas aos critérios 
gerais identificados na presente diretiva.

Or. en

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros e os prestadores 
de serviços de pagamento devem fornecer 
aos consumidores informação clara e 
compreensível acerca do direito a uma 
conta bancária com características básicas.
Essa informação deve abranger as 
principais características e condições de 
utilização da conta, assim como os passos 
que os consumidores devem seguir para 
exercerem o seu direito a abrir uma conta 
de pagamento com características básicas. 
Os consumidores devem ser informados de 
que a aquisição de serviços suplementares 
não é obrigatória para acederem a uma 
conta de pagamento com características 
básicas.

(33) Os Estados-Membros devem
assegurar que o público tem 
conhecimento da disponibilidade das 
contas de pagamento com características 
básicas. As medidas de comunicação 
devem ser bem orientadas, devem abordar 
as necessidades e as preocupações 
específicas dos consumidores sem conta 
bancária, vulneráveis e com maior 
mobilidade e devem abranger as principais 
características e condições de utilização da 
conta, assim como os passos que os 
consumidores devem seguir para 
exercerem o seu direito a abrir uma conta 
de pagamento com características básicas. 
Os consumidores devem ser informados de 
que a aquisição de serviços suplementares 
não é obrigatória para acederem a uma 
conta de pagamento com características 
básicas.

Or. en
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Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros devem designar 
autoridades competentes habilitadas a 
assegurar a aplicação da presente diretiva e 
com poderes em matéria de investigação e 
aplicação. As autoridades competentes 
designadas devem ter os recursos 
adequados ao desempenho dos seus 
deveres. Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de designar diferentes 
autoridades competentes para assegurar a 
aplicação das várias obrigações previstas 
na presente diretiva.

(34) Os Estados-Membros devem designar 
autoridades competentes habilitadas a 
assegurar a aplicação da presente diretiva e 
com poderes em matéria de investigação e 
aplicação. As autoridades competentes 
designadas devem ser independentes dos 
prestadores de serviços de pagamento e ter 
os recursos adequados ao desempenho dos 
seus deveres. Os Estados-Membros devem 
ter a possibilidade de designar diferentes 
autoridades competentes para assegurar a 
aplicação das várias obrigações previstas 
na presente diretiva.

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Os consumidores devem ter acesso a 
procedimentos extrajudiciais eficazes e 
eficientes de recurso para a resolução de 
litígios decorrentes dos direitos e das 
obrigações definidos na presente diretiva. 
Esse acesso já está assegurado pela 
Diretiva 2013/.../UE no que diz respeito 
aos litígios contratuais relevantes. Porém, 
os consumidores devem também ter acesso 
a procedimentos extrajudiciais de recurso 
em caso de litígios pré-contratuais relativos 
aos direitos e às obrigações definidos na 
presente diretiva, por exemplo quando lhes 
é negado o acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas. O 
cumprimento das disposições da presente 

(35) Os consumidores devem ter acesso a 
procedimentos extrajudiciais eficazes e 
eficientes de reclamação e de recurso para 
a resolução de litígios decorrentes dos 
direitos e das obrigações definidos na 
presente diretiva. O acesso a 
procedimentos de resolução alternativa de 
litígios deve ser fácil e os organismos 
competentes devem cumprir uma série de 
critérios, como a representação equitativa 
dos prestadores e dos utilizadores. Esse 
acesso já está assegurado pela Diretiva 
2013/.../UE no que diz respeito aos litígios 
contratuais relevantes. Porém, os 
consumidores devem também ter acesso a 
procedimentos extrajudiciais de recurso em 
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diretiva implica o tratamento dos dados 
pessoais dos consumidores. Esse 
tratamento é regido pela Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados17. A presente 
diretiva deve, por isso, cumprir as regras 
estabelecidas na Diretiva 95/46/CE e na 
sua legislação nacional de transposição.

caso de litígios pré-contratuais relativos 
aos direitos e às obrigações definidos na 
presente diretiva, por exemplo quando lhes 
é negado o acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas. O 
cumprimento das disposições da presente 
diretiva implica o tratamento dos dados 
pessoais dos consumidores. Esse 
tratamento é regido pela Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. A presente 
diretiva deve, por isso, cumprir as regras 
estabelecidas na Diretiva 95/46/CE e na 
sua legislação nacional de transposição.

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(35-A) A fim de assegurar a aplicação 
efetiva da presente diretiva, as 
autoridades competentes devem definir 
regras específicas relativas a sanções 
eficazes e dissuasivas, tendo em conta as 
orientações emitidas pela EBA sobre os 
tipos e níveis de sanções. Qualquer 
sanção ou outra medida imposta pelas 
autoridades competentes por violação das 
disposições nacionais que transpõem a 
presente diretiva deve ser publicada 
imediatamente.

Or. en
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Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A fim de atingir os objetivos definidos 
na presente diretiva, o poder para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado deve ser delegado na Comissão 
no que diz respeito à identificação da 
terminologia normalizada a nível da UE 
para os serviços de pagamento comuns a 
vários Estados-Membros, assim como às 
definições desses termos.

(36) A fim de atingir os objetivos definidos 
na presente diretiva, o poder para adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado deve ser delegado na Comissão 
no que diz respeito à identificação da 
terminologia normalizada a nível da UE 
para os serviços de pagamento comuns a 
vários Estados-Membros, assim como às 
definições desses termos. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos. Ao 
preparar e elaborar atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, em tempo útil e da forma 
adequada, dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) No prazo de três anos a contar da 
entrada em vigor da presente diretiva e 
posteriormente de dois em dois anos, os 
Estados-Membros devem obter estatísticas 
anuais fiáveis relativas ao funcionamento 
das medidas introduzidas pela presente 
diretiva. Devem utilizar quaisquer fontes 
relevantes de informação e comunicar essa 
informação à Comissão.

(38) Pela primeira vez no prazo de três 
anos a contar da entrada em vigor da 
presente diretiva e posteriormente todos os
anos, os Estados-Membros devem obter 
estatísticas anuais fiáveis relativas ao 
funcionamento das medidas introduzidas 
pela presente diretiva. Devem utilizar 
quaisquer fontes relevantes de informação 
e comunicar essa informação à Comissão. 
A Comissão deve fornecer um relatório 
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anual com base nas informações 
recebidas.

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Deverá ser efetuado um reexame da 
presente diretiva cinco anos após a sua 
entrada em vigor, a fim de ter em conta a 
evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de contas e serviços de pagamento, 
bem como a evolução da situação noutros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. O 
reexame deve avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão, 
por parte dos consumidores, dos encargos 
bancários, a comparabilidade das contas de 
pagamento e a facilidade de mudança de 
conta. Deve ainda determinar quantas 
contas de pagamento de base foram 
abertas, nomeadamente por consumidores 
sem conta bancária. Deve também avaliar 
se os prazos alargados para a mudança de 
conta transfronteiras pelos prestadores de 
serviços de pagamento devem ser mantidos 
por mais tempo. Deve ainda avaliar se as 
disposições relativas à informação a 
fornecer pelos prestadores de serviços de 
pagamento quando oferecem produtos em 
pacote são suficientes ou se são necessárias 
medidas adicionais. A Comissão deve 
apresentar o seu relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, acompanhado, se 
for caso disso, de propostas legislativas.

(39) Deverá ser efetuado um reexame da 
presente diretiva quatro anos após a sua 
entrada em vigor, a fim de ter em conta a 
evolução verificada no mercado, 
nomeadamente a emergência de novos 
tipos de contas e serviços de pagamento, 
bem como a evolução da situação noutros 
domínios do direito da União e a 
experiência dos Estados-Membros. O 
reexame também deve incluir uma 
avaliação da integração da banca a 
retalho no interior da União e da 
prestação de serviços de alta qualidade a 
clientes com contas de pagamento. O 
reexame deve avaliar se as medidas 
introduzidas melhoraram a compreensão, 
por parte dos consumidores, dos encargos 
bancários, a comparabilidade das contas de 
pagamento e a facilidade de mudança de 
conta. Deve ainda determinar quantas 
contas de pagamento com características 
básicas foram abertas, nomeadamente por 
consumidores sem conta bancária. O 
reexame deve incluir um roteiro 
detalhado para a introdução da 
portabilidade total a nível da União dos 
números de contas de pagamento. Deve 
também avaliar se os prazos alargados para 
a mudança de ou para contas fora do 
SEPA pelos prestadores de serviços de 
pagamento devem ser mantidos por mais 
tempo. Deve ainda avaliar se as 
disposições relativas à informação a 
fornecer pelos prestadores de serviços de 
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pagamento quando oferecem produtos em 
pacote são suficientes ou se são necessárias 
medidas adicionais. A Comissão deve 
apresentar o seu relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, acompanhado, se 
for caso disso, de propostas legislativas.

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Encargos», os custos, se existirem,
devidos pelo consumidor ao prestador de 
serviços de pagamento pela prestação de 
serviços de pagamento ou pelas operações 
efetuadas numa conta de pagamento;

(k) «Encargos», os custos e sanções
devidos pelo consumidor ao prestador de 
serviços de pagamento pela prestação de 
serviços de pagamento ou outros serviços 
relacionados com a operação de uma 
conta de pagamento;

Or. en

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) «Débito direto», um serviço de 
pagamento que consiste em debitar a conta 
de pagamento de um ordenante, sendo a 
operação de pagamento iniciada pelo 
beneficiário com base no consentimento 
dado pelo ordenante;

(n) «Débito direto», um serviço de 
pagamento que consiste em debitar a conta 
de pagamento de um ordenante, sendo a 
operação de pagamento iniciada pelo 
beneficiário com base no consentimento 
dado pelo ordenante ao beneficiário, ao 
prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário ou ao prestador de serviços 
de pagamento do próprio ordenante;

Or. en
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Lista dos serviços de pagamento mais 
representativos sujeitos a encargos a nível 
nacional e terminologia normalizada

Terminologia normalizada associada às 
contas de pagamento

Or. en

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de pelo menos 
20 serviços de pagamento que representem 
pelo menos 80 % dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve
conter termos e definições para cada um 
dos serviços identificados.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional. Essa lista deve 
abranger os 25 serviços de pagamento 
mais elevados ou os serviços que 
representem pelo menos 90 % do volume 
desses serviços sujeitos a encargos a nível 
nacional. Deve conter termos e definições 
para cada um dos serviços identificados.

Or. en

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A EBA deve desenvolver orientações nos A EBA deve desenvolver orientações nos 
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termos do artigo 16.º do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010 para auxiliar as autoridades 
competentes.

termos do artigo 16.º do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010 para auxiliar as autoridades 
competentes no que se refere à aplicação 
dos critérios enumerados no primeiro 
parágrafo e ao peso relativo desses 
critérios para efeitos do n.º 1.

Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
24.º, relativos à criação, com base nas 
listas provisórias apresentadas nos termos 
do n.º 3, de uma terminologia normalizada 
da UE para os serviços de pagamento que 
forem comuns a pelo menos uma maioria 
de Estados-Membros. A terminologia 
normalizada da UE incluirá termos e 
definições comuns para os serviços 
comuns.

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
24.º, criando, com base nas listas 
provisórias apresentadas nos termos do 
n.º 3, uma terminologia normalizada da UE 
para os serviços de pagamento que forem 
comuns a pelo menos uma maioria de 
Estados-Membros. A terminologia 
normalizada da UE deve incluir termos e 
definições comuns para os serviços 
comuns.

Or. en

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Após a publicação, no Jornal Oficial da 
União Europeia, dos atos delegados 
mencionados no n.º 4, cada Estado-
Membro deve integrar de imediato a 
terminologia normalizada da UE, aprovada 
nos termos do n.º 4, na lista provisória 

5. Após a publicação, no Jornal Oficial da 
União Europeia, dos atos delegados 
mencionados no n.º 4, cada Estado-
Membro deve integrar de imediato, se 
aplicável, a terminologia normalizada da 
UE, aprovada nos termos do n.º 4, na lista 



PR\941438PT.doc 27/70 PE514.602v02-00

PT

mencionada no n.º 1, e deve publicar essa
lista.

provisória mencionada no n.º 1, e deve 
publicar uma lista completa dos serviços 
de pagamento mais representativos 
sujeitos a encargos a nível nacional.

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço e quaisquer outros encargos 
relacionados com a prestação da conta de 
pagamento.

Or. en

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prestadores de serviços 
de pagamento não cobram encargos que 
não estejam enumerados no documento 
de informação sobre os encargos.

Or. en
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Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento mencionados no n.º 1 for 
oferecido como parte de um pacote de 
serviços financeiros, o documento de 
informação sobre os encargos deve revelar 
quais dos serviços mencionados no n.º 1 
são incluídos no pacote, o encargo 
correspondente ao pacote completo e os 
encargos correspondentes a qualquer 
serviço que não seja mencionado no n.º 1.

2. Sempre que um ou mais serviços de 
pagamento for oferecido como parte de um 
pacote de serviços de pagamento, o 
documento de informação sobre os 
encargos deve revelar o encargo 
correspondente ao pacote completo, os 
serviços incluídos no pacote e o respetivo 
número, assim como o encargo de 
qualquer serviço que não esteja incluído 
no pacote.

Or. en

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O documento de informação sobre os 
encargos deve incluir os serviços 
relevantes da lista completa dos serviços 
mais representativos mencionados no 
artigo 3.º, n.º 5, assim como os encargos 
correspondentes a cada serviço.
Deve ainda indicar se um regime de 
garantia de depósitos é aplicável à conta e 
incluir, pelo menos, duas avaliações 
independentes da fiabilidade creditícia do 
prestador de serviços de pagamento, se 
disponíveis.

Or. en
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Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento disponibilizam aos 
consumidores um glossário com pelo 
menos a lista de serviços de pagamento 
mencionada no n.º 1, assim como as 
definições correspondentes.

Suprimido

Or. en

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem estabelecer 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento assegurarem que o 
glossário é elaborado em linguagem 
clara, inequívoca e não-técnica.

5. Os Estados Membros devem estabelecer 
a obrigação de os prestadores de serviços 
de pagamento desenvolverem um glossário 
dos termos utilizados em relação aos 
serviços de pagamento oferecidos com as 
contas de pagamento.

Or. en

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O glossário deve conter:
(a) a lista completa dos serviços mais 
representativos mencionados no artigo 3.º, 
n.º 5, utilizando a terminologia 
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normalizada da União e as definições 
relacionadas;
(b) explicações de eventuais serviços de 
pagamento adicionais oferecidos pelo 
prestador de serviços de pagamento em 
relação às contas de pagamento não 
abrangidos pela alínea a), relativamente 
ao funcionamento das contas.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que o glossário fornecido nos termos do 
primeiro parágrafo é elaborado em 
linguagem clara, inequívoca e 
não-técnica e que não é enganador.

Or. en

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados pelo 
prestador de serviços de pagamento num 
suporte duradouro em instalações 
acessíveis aos consumidores e estar 
disponíveis em formato eletrónico no seu 
sítio Web.

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados pelo 
prestador de serviços de pagamento num 
suporte duradouro em todas as instalações 
acessíveis aos consumidores e estar 
disponíveis a qualquer momento em 
formato eletrónico no seu sítio Web.

Or. en

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 

7. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
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artigo 26.º para definir o formato do 
documento de informação sobre os 
encargos, o seu símbolo comum e a ordem 
em que os serviços mencionados no artigo 
3.º, n.º 5, serão apresentados no documento 
de informação sobre os encargos.

artigo 26.º para definir o formato 
normalizado de apresentação do 
documento de informação sobre os 
encargos, o seu símbolo comum e a ordem 
em que os serviços incluídos na lista 
completa mencionada no artigo 3.º, n.º 5, 
serão apresentados no documento de 
informação sobre os encargos após a 
realização de uma consulta de mercado 
junto dos consumidores para assegurar 
que o documento de informação sobre os 
encargos é de utilização fácil para o 
consumidor.

Or. en

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Cômputo dos encargos Extrato de conta individual

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo de 
todos os encargos incorridos na sua conta 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem aos consumidores, 
gratuitamente, mensal e anualmente, um 
extrato da sua conta de pagamento.

Or. en
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Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Se aplicável, as taxas de juros 
aplicáveis à conta;

Or. en

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O montante total dos encargos 
incorridos para cada serviço prestado
durante o período relevante;

(b) O montante total dos encargos 
incorridos para cada serviço de pagamento 
ou outros serviços relacionados com a 
operação da conta prestados durante o 
período relevante;

Or. en

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O saldo médio e o montante total de 
juros ganhos durante o período relevante; 

Or. en

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-B) O número de dias em que a conta 
esteve a descoberto e o montante total de 
juros pagos ou de encargos relacionados 
com o descoberto durante o período 
relevante;

Or. en

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Notificações ex ante e ex post de 
alterações dos encargos ou das taxas de 
juro que se aplicam à conta;

Or. en

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-D) Sempre que aplicável, 
pré-notificações de encargos a cobrar no 
período seguinte e de encargos que serão 
cobrados, a menos que o consumidor 
tome as medidas necessárias para o evitar.

Or. en

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O título «Cômputo dos encargos» deve 
surgir de forma proeminente no topo da 
primeira página do cômputo, junto de um 
símbolo comum que distinga o documento 
de outros.

3. O título «Extrato de conta individual» 
deve surgir de forma proeminente no topo 
da primeira página do cômputo, junto de 
um símbolo comum que distinga o 
documento de outros.

Or. en

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
cômputo dos encargos, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, serão 
apresentados no cômputo dos encargos.

4. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
de execução em conformidade com o 
artigo 26.º para definir o formato do 
extrato de conta individual, o seu símbolo 
comum e a ordem em que os serviços 
incluídos na lista completa mencionada
no artigo 3.º, n.º 5, serão apresentados no 
extrato de conta individual. Deve ser 
realizada uma consulta de mercado junto 
dos consumidores relativa ao extrato de 
conta individual e ao glossário em todos 
os Estados-Membros antes da sua 
execução, a fim de assegurar a sua 
facilidade de utilização para os 
consumidores.

Or. en

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Informação contratual e comercial Comunicações utilizando terminologia 
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normalizada

Or. en

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições 
contidos na lista dos serviços de 
pagamento mais representativos 
mencionada no artigo 3.º, n.º 5.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em todas as comunicações com os 
consumidores, incluindo comunicações 
contratuais e de marketing, os prestadores 
de serviços de pagamento utilizam, sempre 
que aplicável, a terminologia normalizada 
da União contida na lista dos serviços de 
pagamento mais representativos 
mencionada no artigo 3.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, desde que 
identifiquem, se for caso disso, o termo 
correspondente na lista mencionada no 
artigo 3.º, n.º 5. Não devem utilizar marcas 
comerciais no documento de informação 
sobre os encargos nem no cômputo dos 
encargos

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
podem utilizar marcas comerciais que 
designem serviços de pagamento 
específicos ou contas de pagamento na 
informação contratual e de marketing aos 
clientes, desde que identifiquem 
claramente, se aplicável, o termo 
correspondente utilizando a terminologia 
normalizada da União tal como integrada 
na lista completa mencionada no artigo 3.º, 
n.º 5. Podem utilizar marcas comerciais no 
documento de informação sobre os 
encargos e no cômputo dos encargos, desde 
que isso seja em acréscimo à terminologia 
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normalizada e como designação 
secundária dos serviços ou contas 
oferecidas.

Or. en

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Sítios Web de comparação Sítios Web de comparação a nível 
nacional

Or. en

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Portal da União para sítios Web de 

comparação
1. Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão e a EBA dos sítios Web de 
comparação que funcionem em 
conformidade com o artigo 7.º, n.os 1 e 2. 
2. A Comissão, em cooperação com a 
EBA, deve criar um portal da União,
acessível ao público, de sítios de 
comparação a nível nacional. A fim de 
complementar essas informações, o portal 
da União deve fornecer aos consumidores 
um glossário com a terminologia 
normalizada da União adotada em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 4, e 
orientações práticas acerca da mudança 
transfronteiras de contas de pagamento.
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Or. en

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web que permita efetuar a 
comparação dos encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços oferecidos com as contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.os 2 e 3.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a pelo 
menos um sítio Web independente e 
acessível ao público explorado por uma 
autoridade competente ou qualquer outra 
autoridade pública competente ou em seu 
nome, que permita efetuar a comparação 
dos juros pagos ou cobrados ao saldo da 
conta e os encargos cobrados pelos 
prestadores de serviços de pagamento por 
serviços oferecidos com as contas de 
pagamento a nível nacional, em 
conformidade com os n.os 2 e 3. Além 
disso, o sítio Web de comparação deve 
fornecer aos consumidores informações 
sobre a terminologia normalizada da 
União, o acesso às contas de pagamento, 
incluindo a contas de pagamento com 
características básicas, e os 
procedimentos de mudança disponíveis a 
nível da União e a nível nacional.

Or. en

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem definir um 
regime voluntário de acreditação para os 
sítios Web de comparação dos encargos 
cobrados pelos prestadores de serviços de 
pagamento por serviços oferecidos com as 
contas de pagamento explorados por 

2. Além disso, os Estados-Membros devem 
definir um regime voluntário de 
acreditação para os sítios Web de 
comparação dos juros pagos ou cobrados 
ao saldo da conta e dos encargos cobrados 
pelos prestadores de serviços de pagamento 
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operadores privados. Para obterem 
acreditação, os sítios Web de comparação 
explorados por operadores privados 
devem:

por serviços oferecidos com as contas de 
pagamento explorados por operadores 
privados. Para obterem acreditação, os 
sítios Web de comparação explorados por 
operadores privados devem:

Or. en

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Ter sistemas em vigor destinados a 
evitar e gerir conflitos de interesses entre 
o operador do sítio Web de comparação e 
os prestadores de serviços de pagamento, 
a fim de assegurar que qualquer 
propriedade direta ou indireta, controlo 
ou relação comercial entre os prestadores 
de serviços de pagamento e os operadores 
do sítio Web não impedem a 
conformidade com as alíneas a-B), a-C), 
a-D) e d).

Or. en

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Divulgar claramente os seus 
proprietários e financiamento;

Or. en
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Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Definir claramente os critérios 
utilizados para determinar uma conta de 
pagamento recomendada a um utilizador 
de um serviço de pagamento;

Or. en

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-D) Ser imparcial, na medida em que os 
anúncios dos prestadores de serviços de 
pagamento, respetivos agentes, afiliados 
ou marcas não sejam exibidos na página 
de acolhimento ou nas páginas de 
comparação de preços;

Or. en

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Utilizar linguagem clara e, se for caso 
disso, os termos mencionados no artigo 
3.º, n.º 5;

(b) Utilizar linguagem clara e inequívoca 
e, se aplicável, a terminologia 
normalizada da União mencionada no 
artigo 3.º, n.º 5.

Or. en
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Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Fornecer informação atualizada; (c) Fornecer informação correta e 
atualizada e indicar a data da última 
atualização;

Or. en

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Fornecer uma síntese suficientemente 
alargada do mercado das contas de 
pagamento;

(d) Fornecer aos utilizadores resultados 
objetivos e exaustivos que deem conta de 
eventuais critérios de pesquisa 
selecionados pelos utilizadores e, se a 
informação presente não consistir numa 
síntese completa do mercado, uma 
declaração clara para esse efeito antes de 
apresentar os resultados;

Or. en

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se não existir um sítio Web acreditado 
nos termos do n.º 2, os Estados-Membros 
devem assegurar a criação de um sítio 
Web operado pela autoridade competente 
mencionada no artigo 20.º ou por 

3. Os sítios Web operados por uma
autoridade competente ou por qualquer 
outra autoridade pública competente ou em 
seu nome nos termos do n.º 1 devem 



PR\941438PT.doc 41/70 PE514.602v02-00

PT

qualquer outra autoridade pública 
competente. Se um sítio Web tiver sido 
acreditado nos termos do n.º 2, os 
Estados-Membros podem decidir criar um 
sítio Web adicional operado pela 
autoridade competente mencionada no 
artigo 20.º ou por qualquer outra 
autoridade pública competente. Os sítios 
Web explorados por uma autoridade 
competente nos termos do n.º 1 devem 
cumprir o disposto no n.º 2, alíneas a) a e).

cumprir o disposto no n.º 2, alíneas a) a e).

Or. en

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A EBA deve elaborar projetos de 
normas técnicas de regulamentação para 
desenvolver e especificar mais os critérios 
para a acreditação dos sítios Web de 
comparação definidos no artigo 7.º, n.º 2.
A EBA deve apresentar esses projetos de 
normas técnicas de regulamentação à 
Comissão até ....
É delegado na Comissão o poder de 
adotar as normas técnicas de 
regulamentação a que se refere o 
primeiro parágrafo, nos termos dos 
artigos 10.º a 14.º do Regulamento (UE) 
n.º 1093/2010.

Or. en

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem manter o 
direito de recusar ou retirar a acreditação 
de operadores privados na eventualidade de 
incumprimento das obrigações previstas no 
n.º 2.

4. Os Estados-Membros devem recusar ou 
retirar a acreditação de operadores privados 
na eventualidade de incumprimento 
recorrente ou persistente das obrigações 
previstas no n.º 2.

Or. en

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os consumidores são 
informados da disponibilidade dos sítios 
Web mencionados no n.º 1 e sobre os 
sítios Web acreditados em conformidade 
com o n.º 2. As autoridades competentes 
devem disponibilizar informações 
adequadas incluindo, se aplicável, a 
manutenção de um registo acessível ao 
público de sítios Web de comparação 
acreditados a nível nacional.

Or. en

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, 
n.º 2, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando uma conta de 
pagamento é oferecida juntamente com 
outro serviço ou produto como parte de um 
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informa o consumidor sobre se é possível 
adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

pacote, o prestador de serviços de 
pagamento informa o consumidor sobre se 
é possível adquirir a conta de pagamento 
separadamente e, se sim, fornece 
informações separadas relativamente aos 
custos e encargos associados a cada um dos
outros produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

Or. en

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 não se aplica quando apenas são 
oferecidos com a conta de pagamento 
serviços de pagamento tal como definidos 
no artigo 4.º, n.º 3, da Diretiva 
2007/64/CE.

2. O n.º 1 não se aplica quando apenas são 
oferecidos com a conta de pagamento 
serviços de pagamento tal como definidos 
no artigo 4.º, n.º 3, da Diretiva 2007/64/CE 
ou no ponto 1 do anexo I da Diretiva 
2013/36/UE [DFP IV].

Or. en

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O serviço de mudança deve ser iniciado 
pelo prestador de serviços de pagamento 
recetor. O prestador de serviços de 
pagamento recetor deve solicitar uma 
autorização por escrito do consumidor para 
realizar o serviço de mudança. A 
autorização deve permitir que o 
consumidor dê o seu consentimento 
específico para que o prestador de serviços 
de pagamento de origem realize cada uma 

2. O serviço de mudança deve ser iniciado 
pelo prestador de serviços de pagamento 
recetor. Para tal, o prestador de serviços de 
pagamento recetor deve obter uma 
autorização por escrito do consumidor para 
realizar o serviço de mudança. A 
autorização deve permitir que o 
consumidor dê ou retire o seu 
consentimento específico para que o 
prestador de serviços de pagamento de 
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das tarefas indicadas no n.º 3, alíneas e) e 
f), e o seu consentimento específico para 
que o prestador de serviços de pagamento 
recetor realize cada uma das tarefas 
indicadas no n.º 4, alíneas c) e d), e no 
n.º 5. A autorização deve permitir que o 
consumidor solicite especificamente a 
transmissão, pelo prestador de serviços de 
pagamento de origem, das informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a) e b). A 
autorização também deve especificar a data 
a partir da qual os pagamentos recorrentes 
deverão passar a ser feitos a partir da conta 
aberta junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor.

origem realize cada uma das tarefas 
indicadas no n.º 3, alíneas e) e f), e dê ou 
retire o seu consentimento específico para 
que o prestador de serviços de pagamento 
recetor realize cada uma das tarefas 
indicadas no n.º 4, alíneas c) e d), e no 
n.º 5. A autorização deve permitir que o 
consumidor solicite especificamente a 
transmissão, pelo prestador de serviços de 
pagamento de origem, das informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a) e b). A 
autorização também deve especificar a data 
a partir da qual os pagamentos recorrentes 
deverão passar a ser feitos a partir da conta 
aberta junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor.

Or. en

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor quaisquer outras
informações consideradas necessárias pelo
prestador de serviços de pagamento recetor 
para a realização da mudança de conta;

(c) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
necessárias para que o prestador de 
serviços de pagamento recetor realize a
mudança de conta;

Or. en

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um sistema 
de redirecionamento automático das ordens 

(d) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem ainda não tiver um 
sistema de redirecionamento automático 
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permanentes e dos débitos diretos para a 
conta detida pelo consumidor junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor, cancelar as ordens permanentes e 
deixar de aceitar débitos diretos na data 
especificada na autorização;

das ordens permanentes e dos débitos 
diretos para a conta detida pelo consumidor 
junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor, cancelar as ordens 
permanentes e deixar de aceitar débitos 
diretos na data especificada na autorização;

Or. en

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Definir, no prazo de sete dias de 
calendário, as ordens permanentes de 
transferência de crédito solicitadas pelo 
consumidor e executá-las a partir da data 
especificada na autorização;

(a) Definir, no prazo de sete dias úteis, as 
ordens permanentes de transferência de 
crédito solicitadas pelo consumidor e 
executá-las a partir da data especificada na 
autorização;

Or. en

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se aplicável, informar os 
consumidores dos seus direitos 
relacionados com os débitos diretos do 
SEPA previstos no artigo 5.º, n.º 3, alínea 
d) do Regulamento n.º (UE) 260/2012;

Or. en
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Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O prestador de serviços de 
pagamento não deve ser obrigado a 
encerrar a conta de pagamento em 
conformidade com a alínea d) do n.º 6 se 
o consumidor tiver obrigações pendentes 
para com o prestador de serviços de 
pagamento. O prestador de serviços de 
pagamento deve informar imediatamente 
o consumidor se essas obrigações 
pendentes impedirem o encerramento da 
conta de pagamento.

Or. en

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias de calendário a contar 
da receção do pedido;

(a) Enviar ao prestador de serviços de 
pagamento recetor as informações 
indicadas no n.º 3, alíneas a), b) e c), no 
prazo de sete dias úteis a contar da receção 
do pedido;

Or. en

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem não tiver um sistema 

(b) Se o prestador de serviços de 
pagamento de origem ainda não tiver um 
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de redirecionamento automático das ordens 
permanentes e dos débitos diretos para a 
conta detida pelo consumidor junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor, cancelar quaisquer ordens 
permanentes e deixar de aceitar débitos 
diretos na conta de pagamento na data 
solicitada pelo prestador de serviços de 
pagamento recetor;

sistema de redirecionamento automático 
das ordens permanentes e dos débitos 
diretos para a conta detida pelo consumidor 
junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor, cancelar quaisquer 
ordens permanentes e deixar de aceitar 
débitos diretos na conta de pagamento na 
data solicitada pelo prestador de serviços 
de pagamento recetor;

Or. en

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Transferir o saldo positivo restante da 
conta de pagamento para a conta detida 
junto do prestador de serviços de 
pagamento recetor;

(c) Transferir um eventual saldo positivo 
restante da conta de pagamento para a 
conta detida junto do prestador de serviços 
de pagamento recetor;

Or. en

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. No caso indicado no n.º 8, os prazos 
indicados nos n.os 3, 4 e 6 devem ser 
duplicados. A presente disposição será 
reavaliada nos termos do artigo 27.º.

9. No caso indicado no n.º 8, os prazos 
indicados nos n.os 3, 4 e 6 devem ser 
duplicados, exceto em relação a 
transações que sejam abrangidas pelo 
artigo 1.º do Regulamento (UE) 
n.º 260/2012 [SEPA]. A presente 
disposição será reavaliada nos termos do 
artigo 27.º.

Or. en
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Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Redirecionamento automático

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que é criado um mecanismo destinado a 
efetuar o redirecionamento automático 
dos pagamentos de uma conta de 
pagamento para outra, combinado com 
notificações automáticas aos beneficiários 
ou ordenantes aquando do 
redirecionamento das suas transferências.
2. A EBA deve prestar assistência técnica 
às autoridades competentes para a criação 
de sistemas de redirecionamento 
automático.

Or. en

Alteração 84

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento de 
origem ou recetor ao consumidor por 
qualquer serviço prestado nos termos do 
artigo 10.º, que não os mencionados nos 
n.os 1 a 3, sejam adequados e coerentes 
com os custos reais para esse prestador de 
serviços de pagamento.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento de 
origem ou recetor ao consumidor por 
qualquer serviço prestado nos termos do 
artigo 10.º, que não os mencionados nos 
n.os 1 a 3, sejam adequados e coerentes 
com os custos reais para esse prestador de 
serviços de pagamento. Os Estados-
Membros devem assegurar que esses 
encargos são aplicados pelo prestador de 
serviços de pagamento de origem apenas 
se o consumidor for titular da conta de 
pagamento há 12 meses no momento da 
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receção do pedido de mudança de serviços 
nos termos do artigo 10.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 85

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça 
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores. Os Estados-
Membros devem assegurar que as contas 
de pagamento com características básicas 
não são oferecidas apenas por prestadores 
de serviços de pagamento que 
disponibilizam essas contas unicamente 
em linha.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores residentes 
legalmente na União têm o direito de 
abrir e utilizar uma conta de pagamento 
com características básicas. Esse direito 
aplica-se independentemente do local de 
residência do consumidor. Critérios como 
o nível de rendimentos, o emprego, o 
historial de crédito, o nível de 
endividamento ou o volume de negócios 
esperado não devem ser tidos em conta 
para a abertura de uma conta de 
pagamento com características básicas.

Or. en

Alteração 86

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que está em vigor, dentro do 
seu território, um sistema que ofereça 
uma conta de pagamento com 
características básicas aos consumidores.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que o sistema mencionado no primeiro 
parágrafo cumpre as seguintes condições:



PE514.602v02-00 50/70 PR\941438PT.doc

PT

(a) É imposta a obrigação, pelo menos aos 
prestadores de serviços de pagamento que 
fornecem contas de pagamento que 
incluam todos os serviços indicados no 
artigo 16.º, de oferecer e fornecer uma 
conta de pagamento com características 
básicas, exceto nos casos mencionados no 
n.º 3 do presente artigo;
(b) As contas de pagamento com 
características básicas não são oferecidas 
apenas através de um sistema em linha 
pelos prestadores de serviços de 
pagamento que fornecem as contas;
c) Está em vigor um mecanismo que 
permite que os consumidores sem 
residência fixa satisfaçam os requisitos 
constantes do Capítulo II da Diretiva 
2005/60;
(d) Está em vigor um mecanismo que 
assegura que os consumidores sem conta 
bancária e vulneráveis, assim como os 
consumidores com maior mobilidade, são 
informados da disponibilidade das contas 
de pagamento com características 
básicas;
(e) O exercício do direito mencionado no 
n.º 1 não deve ser excessivamente difícil 
ou oneroso para o consumidor;
(f) Está em vigor um mecanismo que 
permite aos prestadores de serviços de 
pagamento verificarem, de forma 
transparente, fiável e rápida, se um 
consumidor já é titular de uma conta de 
pagamento com características básicas 
nesse Estado-Membro;
(g) O serviço de mudança previsto nos 
artigos 10.º e 11.º é aplicável se um 
consumidor desejar mudar para uma 
conta de pagamento com características 
básicas a partir de uma outra conta de 
pagamento no âmbito do serviço de 
mudança;
Os Estados-Membros podem isentar os 
prestadores de serviços de pagamento que 
não estejam enumerados na alínea b) da 
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obrigação de fornecer uma conta de 
pagamento com características básicas, se 
tal for objetivamente justificado à luz da 
natureza da instituição de pagamento ou 
do leque de serviços de pagamento 
prestado por esse prestador de serviços de 
pagamento e se a isenção não 
comprometer o direito de acesso dos 
consumidores. 

Or. en

Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente 
residentes na União têm o direito de abrir 
e utilizar uma conta de pagamento com 
características básicas junto do(s) 
prestador(es) de serviços de pagamento 
identificado(s) nos termos do n.º 1. Esse 
direito aplica-se independentemente do 
local de residência do consumidor. O 
Estados-Membros devem assegurar que o 
exercício deste direito não seja 
excessivamente difícil ou oneroso para o 
consumidor. Antes de abrirem a conta de 
pagamento com características básicas, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem verificar se o consumidor já detém 
ou não uma conta de pagamento no seu 
território.

2. Antes de abrirem a conta de pagamento 
com características básicas, os prestadores 
de serviços de pagamento devem verificar 
se o consumidor já detém uma conta de 
pagamento no seu território.

Or. en

Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea a)



PE514.602v02-00 52/70 PR\941438PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 17.º, n.º 1;

(a) Se o consumidor detiver uma conta de 
pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 
serviços de pagamento enumerados no 
artigo 16.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 89

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa, por escrito e gratuitamente, exceto 
se a prestação dessa informação for 
contrária a objetivos de segurança nacional 
ou ordem pública.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento processam os pedidos de 
acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas no prazo de duas 
semanas de calendário a contar da 
receção do pedido completo, incluindo a 
prova de identidade. Os Estados-Membros 
devem assegurar que, nos casos indicados 
no n.º 3, o prestador de serviços de 
pagamento informa imediatamente o 
consumidor da recusa, por escrito e 
gratuitamente, do motivo da rejeição, 
exceto se a prestação dessa informação for 
contrária a objetivos de segurança 
nacional, e dos mecanismos de resolução 
alternativa de litígios disponíveis.

Or. en

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui os seguintes 
serviços de pagamento:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui os seguintes 
serviços:

Or. en

Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Transferências de crédito. (3) Transferências de crédito, incluindo 
ordens permanentes.

Or. en

Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não é oferecida ao consumidor 
qualquer possibilidade de saldo a 
descoberto no quadro da sua conta de 
pagamento com características básicas.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não é oferecida ao consumidor 
qualquer possibilidade de saldo a 
descoberto no quadro da sua conta de 
pagamento com características básicas. Os 
Estados-Membros podem permitir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
forneçam acesso a um montante muito 
reduzido de fundos, a fim de proporcionar 
um amortecedor temporário a 
consumidores caso os encargos relativos a 
esses fundos sejam divulgados 
separadamente ao consumidor e sejam 
pelo menos tão favoráveis como os 
encargos do fornecedor relativos aos 
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descobertos.

Or. en

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 24.º, a fim de atualizar a lista de 
serviços que fazem parte de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
tendo em conta a evolução dos meios de 
pagamento e das tecnologias.

Or. en

Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a título gratuito ou mediante 
um encargo razoável.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os serviços indicados no artigo 16.º são 
oferecidos pelos prestadores de serviços de 
pagamento a título gratuito ou mediante 
um encargo razoável. Os Estados-
Membros devem assegurar que a conta de 
pagamento com características básicas é 
sempre a conta de pagamento com o 
encargo mais baixo para a prestação do 
pacote mínimo de serviços de pagamento 
especificado no interior do Estado-
Membro, em conformidade com o artigo 
16.º, n.os 1 e 2.

Or. en



PR\941438PT.doc 55/70 PE514.602v02-00

PT

Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos cobrados ao consumidor 
por incumprimento dos seus compromissos 
estabelecidos no contrato-quadro sejam 
razoáveis.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos cobrados ao consumidor 
por incumprimento dos seus compromissos 
estabelecidos no contrato-quadro sejam 
razoáveis e estejam em conformidade com 
a política de preços habitual do 
fornecedor.

Or. en

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes definem o 
que constitui um encargo razoável por 
aplicação de um ou mais dos seguintes 
critérios:

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes definem o 
que constitui um limite superior razoável 
para os encargos anuais totais por 
aplicação de um ou mais dos seguintes 
critérios:

Or. en

Alteração 97

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Custos totais relacionados com o 
fornecimento de uma conta de pagamento 

Suprimido
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com características básicas;

Or. en

Alteração 98

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não foi efetuada qualquer transação na 
conta durante mais de 12 meses 
consecutivos;

(b) Não foi efetuada qualquer transação na 
conta durante mais de 24 meses
consecutivos;

Or. en

Alteração 99

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia com pelo 
menos 2 meses de antecedência em relação 
à sua entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o prestador de serviços de pagamento, 
ao denunciar o contrato de uma conta de 
pagamento com características básicas, 
informa o consumidor dos motivos e da 
justificação para a denúncia e dos 
mecanismos de resolução alternativa de 
litígios disponíveis com pelo menos 
2 meses de antecedência em relação à sua 
entrada em vigor, por escrito e 
gratuitamente.

Or. en

Alteração 100

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que existem medidas em vigor para 
informar o público acerca da existência de 
contas de pagamento com características 
básicas, das suas condições tarifárias, dos 
procedimentos a seguir para exercer o 
direito de aceder a uma conta de 
pagamento com características básicas e 
dos métodos para aceder aos métodos de 
resolução alternativa de litígios.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o público é informado acerca da 
existência de contas de pagamento com 
características básicas, das suas condições 
tarifárias, dos procedimentos a seguir para 
exercer o direito de aceder a uma conta de 
pagamento com características básicas e 
dos métodos para aceder aos métodos de 
resolução alternativa de litígios. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as medidas de comunicação são 
suficientes e bem direcionadas, 
abordando as necessidades e as 
preocupações particulares dos 
consumidores sem conta bancária, 
vulneráveis e com maior mobilidade. 

Or. en

Alteração 101

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes referidas no 
n.º 1 devem dispor de todos os poderes 
necessários para o desempenho das suas 
funções. Se mais do que uma autoridade 
competente tiver poderes para assegurar e 
controlar o cumprimento efetivo da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem assegurar que essas autoridades 
colaboram estreitamente no sentido de 
cumprirem os seus respetivos deveres com 
eficácia.

2. As autoridades competentes referidas no 
n.º 1 devem ser independentes dos 
prestadores de serviços de pagamento e 
dispor de todos os poderes e recursos 
necessários para o desempenho das suas 
funções. Se mais do que uma autoridade 
competente tiver poderes para assegurar e 
controlar o cumprimento efetivo da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem assegurar que essas autoridades 
colaboram estreitamente no sentido de 
cumprirem os seus respetivos deveres com 
eficácia.

Or. en
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Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores tenham acesso a
procedimentos extrajudiciais eficazes e 
eficientes de recurso para a resolução de 
litígios relativos aos direitos e obrigações 
definidos na presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem definir 
procedimentos extrajudiciais adequados e 
eficazes de reclamação e recurso para a 
resolução de litígios entre consumidores e 
prestadores de serviços de pagamento 
relativos aos direitos e obrigações 
definidos na presente diretiva. Para o 
efeito, os Estados-Membros designam 
órgãos já existentes e, se for caso disso, 
criam novos órgãos.

Or. en

Alteração 103

Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento aderem a um ou mais órgãos 
de resolução alternativa de litígios que 
preencham os seguintes critérios:
(a) O prazo de prescrição para que o 
litígio seja levado perante um tribunal é 
suspenso pela duração do processo de 
resolução alternativa de litígios;
(b) O processo é gratuito ou de custo 
moderado, tal como especificado na 
legislação nacional;
(c) Os meios eletrónicos não constituem o 
único meio através do qual as partes 
podem ter acesso ao processo;
(d) Existe uma representação equitativa 
dos prestadores, consumidores e restantes 
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utilizadores.

Or. en

Alteração 104

Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem solicitar aos 
órgãos responsáveis pelos procedimentos 
extrajudiciais de recurso que cooperem na 
resolução de litígios transfronteiras.

Or. en

Alteração 105

Proposta de diretiva
Artigo 21 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão e a EBA dos órgãos 
mencionados no n.º 1 [seis meses a contar 
da entrada em vigor da presente diretiva] 
e devem notificar a Comissão, de 
imediato, sobre eventuais alterações 
subsequentes respeitantes a estes órgãos.

Or. en

Alteração 106

Proposta de diretiva
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Sanções e medidas administrativas Medidas administrativas e aplicação de 
sanções
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Or. en

Alteração 107

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao determinar o tipo de medidas 
administrativas e o nível das coimas 
administrativas, as autoridades 
competentes devem ter em conta:
(a) A gravidade e a duração da infração;
(b) A dimensão dos lucros obtidos ou dos 
prejuízos evitados pela pessoa singular ou 
coletiva responsável, na medida em que 
possam ser determinados;
(c) Os prejuízos causados a terceiros pela 
infração, na medida em que possam ser 
determinados;
(d) O poder financeiro do prestador de 
serviços de pagamento responsável;
(e) Infrações anteriores das disposições 
adotadas na execução da diretiva pelo 
prestador de serviços de pagamento;
(f) O nível de cooperação do prestador de 
serviços de pagamento responsável com a 
autoridade competente.

Or. en

Alteração 108

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A EBA deve emitir orientações para as 
autoridades competentes, em 
conformidade com o artigo 16.º do 



PR\941438PT.doc 61/70 PE514.602v02-00

PT

Regulamento (UE) n.º 1093/2010, sobre 
os tipos de medidas e outras sanções 
administrativas e o nível das coimas 
administrativas.

Or. en

Alteração 109

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes publicam 
imediatamente eventuais sanções ou 
outras medidas impostas por violação das 
disposições nacionais que transpõem a 
presente diretiva, incluindo informações 
sobre o tipo e a natureza da infração.

Or. en

Alteração 110

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão das disposições relacionadas 
com as sanções no prazo de [18 meses a 
contar da entrada em vigor da presente 
diretiva] e de eventuais alterações 
posteriores à mesma.

Or. en
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Alteração 111

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do artigo 23.º só entram em vigor 
se nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
2 meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Esse período é 
prorrogado por um período de 2 meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 23.º só entram em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não têm 
objeções a formular. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
prazo pode ser prorrogado por um período 
de três meses.

Or. en

Alteração 112

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão informação quanto às seguintes 
questões, pela primeira vez no prazo de 
3 anos a contar da entrada em vigor da 
presente diretiva e posteriormente de 2 em 
2 anos:

Pela primeira vez no prazo de [3 anos a 
contar da entrada em vigor da presente 
diretiva] e posteriormente todos os anos, os 
Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão informações quanto às 
seguintes questões:

Or. en

Alteração 113

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve apresentar um relatório 
anual com base nas informações 
recebidas dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 114

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O número de sítios Web de comparação 
acreditados estabelecidos nos termos do 
artigo 7.º;

(b) O número de sítios Web de comparação 
acreditados estabelecidos nos termos do 
artigo 7.º e as melhores práticas 
relacionadas com a satisfação dos 
utilizadores relativamente aos sítios Web 
de comparação;

Or. en

Alteração 115

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O número de contas de pagamento que 
foram transferidas, os encargos médios 
cobrados pela mudança de conta e o 
número de recusas de mudança de conta;

(c) O número de contas de pagamento que 
foram transferidas, o tempo médio que 
demorou a concluir o processo de 
mudança, a média total de encargos 
cobrados pela mudança de conta e o 
número de recusas de mudança de conta, 
os problemas mais comuns encontrados 
pelos consumidores durante o processo de 
mudança.

Or. en
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Alteração 116

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Dados relativos ao número de 
consumidores sem conta bancária no 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 117

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, no prazo de cinco
anos a contar da entrada em vigor da 
presente diretiva, um relatório sobre a 
aplicação da presente diretiva, 
acompanhado, se for caso disso, de uma 
proposta.

1. A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, no prazo de quatro
anos a contar da entrada em vigor da 
presente diretiva, um relatório sobre a 
aplicação da presente diretiva, 
acompanhado, se for caso disso, de uma 
proposta.

Esse relatório deve incluir:
(a) Uma lista dos procedimentos de 
infração iniciados pela Comissão por 
execução incorreta ou incompleta da 
presente diretiva;
(b) Uma avaliação de impacto da presente 
diretiva relativa à harmonização e à 
integração da banca a retalho no interior 
da União, assim como à concorrência e 
aos níveis médios de encargos nos 
Estados-Membros;
(c) Estratégias para aumentar a 
qualidade, a transparência e a 
comparabilidade, a nível da União, da 
prestação de serviços de pagamento, 
incluindo a transparência dos modelos de 
negócios e das estratégias de investimento 
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e a responsabilidade social das empresas;
(d) Uma avaliação dos custos e dos 
benefícios de uma execução, a nível da 
União, da portabilidade dos números das 
contas de pagamento, incluindo um 
roteiro com as etapas concretas 
necessárias para essa execução;
(e) Uma avaliação das características dos 
consumidores que abriram contas de 
pagamento com características básicas 
desde a transposição da diretiva;
(f) Exemplos de melhores práticas entre 
Estados-Membros para a redução da 
exclusão dos consumidores do acesso a 
serviços de pagamento;
(g) Uma avaliação dos encargos cobrados 
por contas de pagamento de base, tendo 
em conta os critérios enumerados no 
artigo 17.º, n.º 3;
(h) Uma avaliação das opções para a 
imposição de um limite superior a nível da 
União para os encargos anuais totais 
relacionados com a abertura e utilização 
de uma conta de pagamento com 
características básicas e das formas de 
adaptação desse limite às circunstâncias 
nacionais;
(i) Uma avaliação de impacto do 
fornecimento de contas de pagamento 
com características básicas no mercado de 
outras contas de pagamento que oferecem 
serviços semelhantes.

Or. en

Alteração 118

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em derrogação dos n.os 1 e 2, os 
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Estados-Membros devem adotar, publicar 
e aplicar as leis, os regulamentos e as 
disposições administrativas necessárias 
para cumprir:
(a) Os artigos 4.º a 8.º até [15 meses a 
contar da entrada em vigor da presente 
diretiva];
(b) O artigo 11.º-A em relação às 
transações dentro do Estado-Membro até 
1 de janeiro de 2016 e em relação a 
transações dentro da União até 1 de 
janeiro de 2020.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O mercado interno da UE encontra-se num processo de crescente convergência e 
modernização. Em consequência da crise e da integração de outros Estados-Membros, as 
migrações internas de trabalhadores, estudantes e formandos estão a aumentar. Ao mesmo 
tempo e de forma contínua, o papel desempenhado pelo dinheiro enquanto bem 
disponibilizado, pública e gratuitamente, pelos bancos centrais aos utilizadores vai 
diminuindo. Atualmente, os consumidores efetuam cada vez mais compras muito importantes 
por via eletrónica em muitos Estados-Membros. Além disso, a fim de combater a economia 
informal e a fraude fiscal, alguns Estados-Membros restringiram os montantes dos 
pagamentos em dinheiro.

É, por conseguinte, do interesse social e económico que seja assegurado a todos os cidadãos o 
acesso a serviços de pagamento modernos, que cumpram elevadas normas de qualidade e 
sejam competitivos. Igualmente à luz das experiências da crise, a União Europeia deverá 
considerar o restabelecimento da confiança dos consumidores no setor financeiro europeu 
uma questão prioritária. Para o efeito, é necessário haver uma maior transparência no que 
respeita aos encargos relacionados com as contas dos clientes dos bancos. As garantias sociais 
fiáveis tornam-se igualmente um imperativo imediato para a estabilização das sociedades 
afetadas pela crise.

O aumento das possibilidades de mudança de conta pode permitir aos clientes dos bancos 
abrir mercados mais rígidos e que, em grande medida, não são competitivos, e desenvolvê-los 
em função das necessidades dos consumidores. A fim de garantir os direitos dos cidadãos com 
maior mobilidade em todo o mercado interno, é igualmente primordial a existência de 
procedimentos juridicamente seguros aplicáveis à mudança de conta a nível transfronteiras. O 
aumento das mudanças de contas a nível transfronteiras deverá continuar a contribuir para 
que, em todos os Estados-Membros, se concretizem ofertas de serviços de pagamento 
atrativas, tanto em termos de qualidade como de preços.

A proposta de diretiva da Comissão deve ser acolhida favoravelmente, no espírito da boa 
cooperação democrática entre a Comissão e o Parlamento. Em 2012, com a adoção do 
relatório de iniciativa relativo ao acesso aos serviços de pagamento básicos, o Parlamento 
Europeu apelou à apresentação, o mais rápido possível, de uma iniciativa legislativa sobre a 
aplicação do direito de acesso relativo aos serviços de pagamento de base.

1. Comparabilidade dos encargos relacionados com as contas de pagamento

A Comissão pretende que os clientes dos bancos tenham uma melhor perspetiva das ofertas 
das contas de pagamento. Os prestadores de serviços devem, por conseguinte, utilizar os 
mesmos termos para os mesmos serviços. As autoridades de supervisão nacionais e a 
Comissão devem facultar aos operadores do mercado definições e termos normalizados 
aplicáveis aos serviços de pagamento mais importantes. Previamente à celebração do contrato, 
os clientes devem saber quais são os encargos em que incorrem ao optarem por uma conta de 
pagamento. Esta situação corresponde à prática jurídica de outros mercados em que a 
obrigação de marcação dos preços é norma corrente. Os prestadores de serviços devem, para o 
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efeito, criar listas normalizadas de informações sobre os encargos e glossários de definições 
dos serviços de pagamento representativos, bem como informar, com regularidade e de forma 
pormenorizada, os clientes sobre os custos incorridos relativamente aos serviços utilizados. A 
fim de assegurar a comparabilidade, atendendo a uma grande densidade de informação, os 
documentos de informação sobre os encargos e as listas das contas pessoais devem ser objeto 
de testes realizados junto dos consumidores.

Em alguns Estados-Membros com menos titulares de contas, os inquéritos realizados revelam 
a falta de confiança fundamental dos consumidores nos bancos. Tendo em conta o facto de 
que os clientes dos bancos confiam uma parte considerável do seu património a um banco que 
pode cobrar diretamente encargos, taxas e pagamentos de sanções, a plena transparência é, do 
ponto de vista do relator, indispensável. A transparência dos encargos constitui, por 
conseguinte, um importante instrumento para superar o menor número de titulares contas, 
modernizar as economias europeias e ainda reduzir a economia informal.

Além disso, em cada Estado-Membro deve existir, pelo menos, um sítio Web de comparação, 
que permita comparar as condições referentes aos custos dos prestadores de contas de 
pagamento, sendo a fiabilidade destes sítios de primordial importância. A proposta da 
Comissão aponta, por conseguinte, na direção correta ao permitir a acreditação dos sítios 
Web, que cumprem normas mínimas em termos de independência e integralidade dos seus 
serviços, junto das autoridades de supervisão. O presente projeto de relatório complementa os 
critérios de acreditação. Além disso, as autoridades de supervisão de todos os 
Estados-Membros devem apresentar a sua própria proposta de comparação das ofertas de 
contas de pagamento existentes no seu Estado. Para suprir as necessidades dos consumidores 
com maior mobilidade, um portal da União deverá ainda informar sobre os sítios Web de 
comparação existentes a nível nacional.

Os clientes dos bancos devem ter acesso a informações de qualidade elevada e consistente, de 
forma a poderem facilmente comparar a relação qualidade/preço das contas dos diferentes 
prestadores de serviços.

2. Mudança de conta de pagamento  

Na maior parte dos Estados-Membros, o mercado das contas de pagamento é caracterizado 
por uma baixa mobilidade dos consumidores. Dos inquiridos de um estudo do Eurobarómetro 
realizado em 2012, apenas 16 % dos titulares de contas declararam ter aberto uma nova conta 
de pagamento nos últimos cinco anos. Por último, a reduzida concorrência viabilizou o 
aumento significativo dos encargos relacionados com a gestão de contas em alguns países. É, 
portanto, de esperar que se proporcionem facilidades e segurança jurídica ao consumidor 
aquando da mudança de conta, que a oferta seja mais adaptada às necessidades dos 
consumidores e que as inovações reforcem, a médio prazo, a competitividade dos prestadores 
de serviços de pagamento europeus.

A iniciativa da Comissão visa estabelecer responsabilidades claras na mudança de conta de 
pagamento. O procedimento proposto pela Comissão tem por base as normas já praticadas do 
CBE aplicáveis à mudança de conta. No entanto, o ponto fraco deste compromisso voluntário 
consiste na sua reduzida notoriedade e numa aplicação não uniforme por parte dos prestadores 
de contas de pagamento. Além disso, a proposta da Comissão prevê também a simplificação 
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da mudança de conta a nível transfronteiras.

Em princípio, a abordagem da Comissão merece igualmente ser apoiada, sendo necessária 
para colmatar as deficiências do mercado. Dada a grande sensibilidade do produto específico 
«conta de pagamento», será correto prestar aos consumidores garantias e serviços de apoio 
concretos, sempre que desejarem mudar a sua conta. Por conseguinte, o relator apoia o 
procedimento proposto pela Comissão, incluindo o seu aproveitamento para a mudança de 
conta a nível transfronteiras, no seio da União. Os Estados-Membros devem, no entanto, 
oferecer igualmente sistemas de transmissão automáticos para pagamentos, tal como já são 
utilizados, de forma bem-sucedida, em alguns Estados-Membros. A experiência tem 
demonstrado que os problemas e atrasos relacionados com a mudança de conta resultam, por 
norma, de erros cometidos por terceiros que não procedem rapidamente à mudança dos seus 
pagamentos. A insegurança que assim persiste ou o tempo necessário para concluir 
plenamente uma mudança de conta diminui a atratividade inerente a uma mudança de 
prestador. A Autoridade Bancária Europeia deve apoiar os Estados-Membros a fim de criarem 
modelos adequados. Em perspetiva, deve abordar-se a introdução de números de contas 
portáveis a nível da UE.

3. Acesso a contas de pagamento com características básicas («conta bancária de base»)

Estudos recentes revelaram que a questão do direito legal a contas de pagamento apresenta, 
até à data, uma dimensão pouco valorizada. A iniciativa da Comissão centra-se em dois 
grupos-alvo. Um estudo do Banco Mundial concluiu que 56 milhões de cidadãos que vivem 
na UE não podem, até ao momento, utilizar uma conta bancária básica. Cerca de metade deste 
grupo deseja, no entanto, poder abrir uma conta de pagamento. Embora o problema dos não 
titulares de conta ocorra de forma particularmente acentuada em apenas alguns 
Estados-Membros, os consumidores de quase todos os Estados-Membros deparam-se, até à 
data e devido à sua situação financeira, com problemas de acesso a uma conta que podem 
pagar. Além deste grupo, os cidadãos que vivem fora do seu país de origem devem, no 
entanto, beneficiar igualmente de um direito legal, a nível da UE, a uma conta de pagamento 
com características básicas. Atualmente, 15,8 milhões de cidadãos fazem uso da sua liberdade 
de circulação, aos quais se somam ainda 20,2 milhões de migrantes provenientes de países 
terceiros à UE, cuja integração é dificultada pela ausência do direito legal a uma conta de 
pagamento.

Uma conta de pagamento constitui um bem básico. As contas de pagamento assumem uma 
maior relevância num momento em que os pagamentos em dinheiro estão a ser substituídos 
por formas de pagamento que não o dinheiro, nomeadamente as formas de pagamento por via 
eletrónica. O desejo da Comissão de impor, ao nível da UE, um direito legal a uma conta de 
pagamento com características básicas constitui um importante contributo para um mercado 
interno ao serviço dos cidadãos. A fim de que os cidadãos possam efetivamente fazer uso do 
seu direito a uma conta, a proposta da Comissão deve, no entanto, ser clarificada em 
determinados aspetos.

Não só para efeitos das condições equitativas no mercado interno, mas também para não 
violar o direito de acesso dos consumidores de zonas remotas, todos os prestadores de 
serviços de contas de pagamento, se possível, devem ser obrigados a incluir na sua oferta as 
contas bancárias de base na aceção da diretiva. Só poderão ser abertas exceções a esta regra 
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de modo restritivo e com base em critérios objetivos. Além disso, o acesso a contas de 
pagamento com características básicas não pode ser limitado aos consumidores que não 
possuem uma conta no respetivo Estado-Membro. Os consumidores devem poder igualmente 
mudar de uma conta de pagamento normal, que não atende às suas necessidades, para uma 
conta com características básicas.

Um outro aspeto central a abordar prende-se com os custos que poderão ser cobrados aos 
clientes dos bancos pela utilização de uma conta bancária de base, sendo que estas contas 
devem ser gratuitas ou disponibilizadas a preços razoáveis. De qualquer modo, as autoridades 
competentes devem fixar um limite máximo de custos vinculativo. Regra geral, as contas 
bancárias de base devem ser as contas mais acessíveis disponibilizadas pelos prestadores de 
serviços de contas de pagamento.


