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Alteração 68
Cornelis de Jong

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 são um 
meio eficaz de os consumidores avaliarem 
os méritos das diferentes ofertas de contas 
de pagamento e das políticas bancárias 
gerais relativas à responsabilidade social 
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.

Or. en

Alteração 69
Cornelis de Jong

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 

(19) Para obterem informações imparciais 
em relação aos encargos bancários e às 
políticas bancárias gerais relativas à 
responsabilidade social, 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 
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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.

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.

Or. en

Alteração 70
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 
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não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre os encargos aplicáveis à conta de 
pagamento e a todos os outros serviços 
financeiros incluídos no pacote, 
separadamente. Estas obrigações não se 
devem aplicar aos serviços naturalmente 
associados à utilização da conta de 
pagamento, como levantamentos, 
transferências eletrónicas ou cartões de 
pagamento. Estes serviços devem, por isso, 
ser excluídos do âmbito de aplicação da 
presente disposição.

não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre a possibilidade de adquirir os 
componentes do pacote separadamente e, 
se for esse o caso, sobre os custos e 
encargos de cada serviço financeiro 
incluído no pacote, separadamente. Estas 
obrigações não se devem aplicar aos 
serviços naturalmente associados à 
utilização da conta de pagamento, como 
levantamentos, transferências eletrónicas 
ou cartões de pagamento. Estes serviços 
devem, por isso, ser excluídos do âmbito 
de aplicação da presente disposição.

Or. en

Alteração 71
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 

(20) É prática corrente os prestadores de 
serviços de pagamento oferecerem uma 
conta de pagamento num pacote que inclui 
outros produtos ou serviços financeiros. 
Esta prática pode ser uma forma de os 
prestadores de serviços de pagamento 
diversificarem a sua oferta e concorrerem 
entre si e pode, em última instância, ser 
benéfica para os consumidores. Todavia, o 
estudo da Comissão sobre as práticas de 
subordinação no setor financeiro, realizado 
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em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 
não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre os encargos aplicáveis à conta de 
pagamento e a todos os outros serviços 
financeiros incluídos no pacote, 
separadamente. Estas obrigações não se 
devem aplicar aos serviços naturalmente 
associados à utilização da conta de 
pagamento, como levantamentos, 
transferências eletrónicas ou cartões de 
pagamento. Estes serviços devem, por isso, 
ser excluídos do âmbito de aplicação da 
presente disposição.

em 2009, assim como consultas relevantes 
e reclamações dos consumidores, 
demonstraram que os prestadores de 
serviços de pagamento podem oferecer 
contas bancárias em pacotes com produtos 
não solicitados pelos consumidores e que 
não são essenciais às contas de pagamento, 
como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem contas de 
pagamento integradas com outros serviços 
financeiros aos consumidores, estes 
recebem informações sobre os encargos 
aplicáveis à conta de pagamento e a todos 
os outros serviços financeiros incluídos no 
pacote, separadamente, desde que a conta 
de pagamento e os outros serviços 
financeiros possam ser adquiridos 
separadamente. Estas obrigações não se 
devem aplicar aos serviços naturalmente 
associados à utilização da conta de 
pagamento, como levantamentos, 
transferências eletrónicas ou cartões de 
pagamento. Estes serviços devem, por isso, 
ser excluídos do âmbito de aplicação da 
presente disposição.

Or. en

Justificação

É necessário distinguir entre contas de pagamento integradas num pacote que consiste num 
pacote de serviços de pagamento e uma conta de pagamento que é oferecida juntamente com 
outros serviços financeiros, por exemplo, um seguro. Os consumidores têm de ser informados 
sobre os componentes do pacote que adquirem, assim como sobre os custos desse pacote 
acrescidos dos custos adicionais de serviços financeiros que também possam ser adquiridos 
separadamente.

Alteração 72
Preslav Borissov
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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 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.

Or. en

Alteração 73
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Devem ser introduzidos serviços de 
redirecionamento automático em todos os 
Estados-Membros nos casos em que se 
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registem processos de mudança. A 
Comissão Europeia deve efetuar uma 
análise preliminar do estabelecimento de 
um sistema que assegure, a nível da UE, a 
portabilidade dos números das contas de 
pagamento.

Or. en

Alteração 74
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A fim de facilitar a mudança de 
conta de pagamento a longo prazo, é 
necessário um sistema de portabilidade 
dos números das contas de pagamento a 
nível da UE. A Comissão Europeia deve 
ser mandatada para realizar uma análise 
de custos/benefícios e um estudo de 
viabilidade aprofundados sobre a 
portabilidade dos números das contas de 
pagamento a nível da UE com vista a 
chegar a uma forma tecnicamente viável e 
eficiente de introduzir esta política nos 
próximos anos. Entretanto, devem ser 
introduzidos serviços de redirecionamento 
automático em todos os Estados-Membros 
a título de solução intermédia.

Or. en

Alteração 75
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 27
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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 terrorismo16, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

(27) Os consumidores que permaneçam
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 terrorismo16, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

__________________ __________________
16 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 16 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Alteração 76
Olle Schmidt

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-

(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-
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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 terrorismo16, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

Membro. Para assegurar o acesso mais 
amplo possível a essas contas, os 
consumidores devem ter acesso às mesmas 
independentemente das suas circunstâncias 
financeiras e do seu local de residência.
Atualmente, é necessário ter acesso a uma 
conta bancária para participar de forma 
plena e eficaz nos meios social e 
financeiro. Os consumidores sem uma 
conta bancária são obrigados a utilizar 
numerário, o que não só limita a sua 
escolha quanto ao método de pagamento e 
contribui para excluí-los das operações 
eletrónicas como se revela, de igual modo, 
mais oneroso. 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 terrorismo16, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

__________________ __________________
16 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 16 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Alteração 77
Cornelis de Jong

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 

(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 
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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 terrorismo16, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

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, por exemplo, o nível e a 
regularidade dos rendimentos, o emprego, 
o historial de crédito ou a história pessoal, 
etc. 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 terrorismo16, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

__________________ __________________
16 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 16 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Alteração 78
Birgit Collin-Langen

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 

(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, desde que não possuam 
já uma conta de pagamento num outro 
Estado-Membro. Para assegurar o acesso 
mais amplo possível a essas contas, os 
consumidores devem ter acesso às mesmas 
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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 terrorismo16, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

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 terrorismo16, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

__________________ __________________
16 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15. 16 JO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

Or. de

Alteração 79
Preslav Borissov

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 

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar que todos os prestadores de 
serviços de pagamento ofereçam contas de 
pagamento com características básicas aos 
consumidores. O acesso não deve ser 
demasiado difícil e não deve implicar 
custos excessivos para os 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 
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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.

características básicas com a educação 
financeira.

Or. en

Alteração 80
Olle Schmidt

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 
assegurar que os bancos que exercem a 
atividade da banca a retalho ofereçam 
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 garantir que as isenções 
se baseiem apenas nos requisitos previstos 
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 terrorismo16, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela. 
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.
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Or. en

Alteração 81
Evelyne Gebhardt

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 
assegurar a oferta aos consumidores de
uma conta de pagamento com 
características básicas por parte de todos 
os prestadores de serviços de pagamento 
que ofereçam contas de pagamento, 
cobrindo pelo menos os serviços 
enunciados no artigo 16.º, n.º 1, no 
âmbito da sua atividade regular. O acesso 
a serviços de pagamento deve ser prestado 
em toda a União, para todos os
consumidores que permaneçam 
legalmente na União, incluindo 
estudantes, trabalhadores e pessoas sem-
abrigo sem residência fixa. O acesso não 
deve ser demasiado difícil e deve implicar 
apenas um encargo nominal 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.

Or. en



AM\1006208PT.doc 15/57 PE521.598v01-00

PT

Alteração 82
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro da 
União.

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à transparência e à 
comparabilidade dos encargos cobrados 
aos consumidores pelas contas de 
pagamento que possuem no interior da 
União Europeia junto de prestadores de 
serviços de pagamentos localizados na 
União, assim como as regras relativas à 
mudança de conta de pagamento dentro de 
um Estado-Membro.

Or. en

Alteração 83
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) «Permanência legal», a situação de 
qualquer cidadão da UE ou pessoa de um 
país terceiro que permaneça legalmente 
no território da UE, incluindo estudantes, 
trabalhadores e pessoas sem-abrigo sem 
residência fixa;

Or. en

Alteração 84
Preslav Borissov
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) «Serviços associados à conta de 
pagamento», todos os serviços associados 
a uma conta de pagamento, incluindo 
serviços de pagamento;

Or. en

Alteração 85
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) «Prestador de serviços de pagamento de 
origem», o prestador de serviços de 
pagamento do qual é transferida a 
informação relativa à totalidade ou parte 
dos pagamentos recorrentes;

g) «Prestador de serviços de pagamento de 
origem», o prestador de serviços de 
pagamento do qual o consumidor transfere 
a conta de pagamento;

Or. en

Alteração 86
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Prestador de serviços de pagamento 
recetor», o prestador de serviços de 
pagamento para o qual é transferida a 
informação relativa à totalidade ou parte 
dos pagamentos recorrentes;

h) «Prestador de serviços de pagamento de 
origem», o prestador de serviços de 
pagamento para o qual o consumidor 
transfere a conta de pagamento;

Or. en
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Alteração 87
Edvard Kožušník

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, 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; as 
sanções e os pagamentos por 
incumprimentos das obrigações 
contratuais não são considerados 
encargos;

Or. cs

Alteração 88
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) «Mudança de conta», a pedido do 
consumidor, a transferência, de um 
prestador de serviços de pagamento para 
outro, da informação relativa à totalidade 
ou a parte das ordens permanentes de
transferência de crédito, débitos diretos 
recorrentes e transferências bancárias 
recebidas recorrentes executadas numa 
conta de pagamento, com ou sem 
transferência do saldo de conta positivo de 
uma conta de pagamento para a outra ou o 
fecho da conta anterior;

m) «Mudança de conta», a pedido do 
consumidor, a transferência, de um 
prestador de serviços de pagamento para 
outro, da informação relativa à totalidade 
ou a parte das ordens permanentes de 
transferência de crédito, débitos diretos 
recorrentes e transferências bancárias 
recebidas recorrentes executadas numa 
conta de pagamento, com ou sem 
transferência do saldo de conta positivo de 
uma conta de pagamento para a outra ou o 
fecho da conta anterior; apenas uma conta 
com saldo positivo ou nulo é objeto de 
mudança;

Or. en
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Justificação

Os prestadores de serviços de pagamento não devem pagar o débito nem assumir o risco de 
crédito do consumidor.

Alteração 89
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea r-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

r-A) «Dia útil», um dia em que os 
prestadores de serviços de pagamento se 
encontrem a funcionar nos termos 
previstos para a execução das tarefas 
respetivas previstas na presente diretiva. 

Or. en

Alteração 90
Preslav Borissov

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 de serviços de 
pagamento associados à conta de 
pagamento que representem 80 % dos 
serviços associados à conta de pagamento 
mais representativos sujeitos a encargos a 
nível nacional. Essa lista deve conter 
termos e definições para cada um dos 
serviços identificados. Cada serviço deve 
ser identificado com um único nome.

Or. en
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Alteração 91
Olle Schmidt

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 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.

Or. en

Alteração 92
Edvard Kožušník

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 de pelo menos 10
serviços de pagamento que representem 
pelo menos 60 % 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.

Or. cs

Alteração 93
Preslav Borissov
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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, relativos à criação, com base nas listas 
provisórias apresentadas nos termos do 
n.º 3, de uma terminologia normalizada da 
UE para os serviços associados à conta 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, fornecendo um único 
nome para cada serviço.

Or. en

Alteração 94
Cornelis de Jong

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, atempadamente e antes de celebrar 
um contrato para uma conta de pagamento 
com um consumidor, o prestador de 
serviços de pagamento lhe fornece e o 
informa com um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista de todos os serviços associados à 
conta de pagamento, assim como os 
encargos correspondentes a cada serviço. 
Em caso de alterações, o consumidor deve 
ser informado de forma exaustiva.

Or. en
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Alteração 95
Preslav Borissov

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 
associados à conta 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.

Or. en

Alteração 96
Olle Schmidt

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 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, caso 
seja possível adquirir os seus 
componentes separadamente, os encargos 
correspondentes a qualquer serviço que não 
seja mencionado no n.º 1.

Or. en
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Alteração 97
Othmar Karas

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 mencionados no n.º 1 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 
os encargos correspondentes a qualquer 
serviço que não seja abrangido pelo 
encargo relativo ao pacote.

Or. en

Justificação

O objetivo da alteração é clarificar o que deve ser incluído no documento de informação 
sobre os encargos.

Alteração 98
António Fernando Correia de Campos

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.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes referidas 
no artigo 20.º desenvolvam um glossário 
comum com pelo menos a lista de serviços 
de pagamento mencionada no n.º 1, assim 
como as definições correspondentes, e que 
a forneçam aos prestadores de serviços de 
pagamento, que as disponibilizam aos 
consumidores.

Or. en
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Alteração 99
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. Os prestadores de serviços de 
pagamento devem cumprir as obrigações 
acima previstas no prazo de doze meses 
após a publicação da lista normalizada da 
UE nos termos do artigo 3.º, n.º 5, e a 
adoção do ato de execução nos termos do 
n.º 7 do presente artigo.

Or. en

Alteração 100
Preslav Borissov

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 ao consumidor, a seu 
pedido e pelo menos uma vez por ano, um 
cômputo de todos os encargos incorridos 
na sua conta de pagamento. O cômputo 
pode ser comunicado aos consumidores 
por via eletrónica ou em papel, conforme 
acordado entre as partes.

Or. en

Alteração 101
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1
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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 gratuitamente ao 
consumidor, de preferência mensalmente, 
mas pelo menos trimestralmente, um 
cômputo de todos os encargos incorridos 
na sua conta de pagamento, por correio 
postal, ou por correio eletrónico se o 
titular da conta possuir o sistema 
bancário pela Internet associado à conta.

Or. en

Alteração 102
Edvard Kožušník

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 ao consumidor, pelo 
menos uma vez por ano, um cômputo 
eletrónico de todos os encargos incorridos 
na sua conta de pagamento.

Or. cs

Alteração 103
Olle Schmidt

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que um prestador 
de serviços de pagamento quiser alterar 
quaisquer encargos antes da publicação 
anual do cômputo, os consumidores sejam
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disso informados de forma exaustiva e 
com bastante antecedência.

Or. en

Alteração 104
Preslav Borissov

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

Texto da Comissão Alteração

a) O encargo unitário cobrado por cada 
serviço, o número de vezes que o serviço 
foi utilizado durante o período relevante e a 
data em que o serviço foi utilizado;

a) O encargo unitário cobrado por cada 
serviço, ou, no caso de um pacote, o 
encargo pelo pacote completo, 
considerando-o como um serviço único, o 
número de vezes que o serviço foi utilizado 
durante o período relevante e a data em que 
o serviço foi utilizado;

Or. en

Alteração 105
Preslav Borissov

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 ou pacote de 
serviços prestado durante o período 
relevante;

Or. en

Alteração 106
Preslav Borissov
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O montante total dos encargos 
incorridos para todos os serviços prestados 
durante o período relevante.

c) O montante total dos encargos 
incorridos para todos os serviços ou 
pacotes de serviços prestados durante o 
período relevante.

Or. en

Alteração 107
Preslav Borissov

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) O número de dias em que a conta 
teve o saldo a descoberto, as taxas de juro 
aplicadas e o montante total de juros 
pagos durante o período relevante;

Or. en

Alteração 108
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que os consumidores são 
avisados com antecedência sempre que 
um prestador de serviços de pagamento 
quiser aumentar quaisquer encargos 
antes da publicação anual do cômputo.

Or. en
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Alteração 109
Preslav Borissov

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, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam os termos e definições 
contidos na lista dos serviços mais 
representativos associados à conta de 
pagamento mencionada no artigo 3.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 110
Cornelis de Jong

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, na sua informação contratual e 
comercial, os prestadores de serviços de 
pagamento utilizam, sempre que 
necessário, os termos e definições contidos 
na lista de todos os serviços associados à 
conta de pagamento mencionada no artigo 
3.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 111
Cornelis de Jong
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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 para 
designar os seus serviços na informação 
contratual e comercial, desde que 
identifiquem, se for caso disso, o termo 
correspondente na lista de todos os 
serviços associados à conta de pagamento 
mencionada no artigo 3.º, n.º 1. Não devem 
utilizar marcas comerciais no documento 
de informação sobre os encargos nem no 
cômputo dos encargos

Or. en

Alteração 112
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

a) Ser operacionalmente independentes de 
qualquer prestador de serviços de 
pagamento;

a) Ser operacionalmente independentes de 
qualquer prestador de serviços de 
pagamento; A informação sobre o 
proprietário e o prestador responsável 
pelo sítio Web deve estar facilmente 
disponível e visível;

Or. en

Alteração 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

a-A) Ser imparciais e definir claramente 
os critérios utilizados para determinar 
uma conta de pagamento recomendada a 
um utilizador de serviços de pagamento;

Or. en

Alteração 114
Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) Abster-se de exibir anúncios de 
prestadores de serviços de pagamento, dos 
seus agentes, filiais ou marcas na página 
inicial ou nas páginas de comparação;

Or. en

Alteração 115
Preslav Borissov

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

Texto da Comissão Alteração

c) Fornecer informação atualizada; c) Fornecer informação atualizada, exata e 
fácil de utilizar;

Or. en

Alteração 116
Catherine Stihler
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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 uma síntese suficientemente 
alargada do mercado das contas de 
pagamento, bem como informação sobre a 
parcela da quota de mercado abrangida 
pelo sítio Web;

Or. en

Alteração 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Dispor de sistemas para evitar 
conflitos de interesse, para assegurar que 
qualquer relação de propriedade direta ou 
indireta ou relações comerciais não 
impeçam o cumprimento das condições 
enumeradas no presente número;

Or. en

Alteração 118
Edvard Kožušník

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 
qualquer outra autoridade pública 

Suprimido
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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).

Or. cs

Alteração 119
Wim van de Camp

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 
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.

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 
informa o consumidor sobre todos os 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

Or. en

Justificação

Nos Países Baixos e em alguns outros países, como a Bélgica, é prática comum o consumidor 
pagar um encargo único por uma conta de pagamento padrão. A divisão dos custos por 
serviço irá torná-la mais complicada e, provavelmente, mais dispendiosa para os 
consumidores, uma vez que a maior parte dos serviços são serviços transacionais, o que 
significa a aplicação de um encargo por transação. Um encargo relativo a um pacote que 
inclua todos os serviços padrão é mais barato nos Países Baixos, comparado com outros 
Estados-Membros.
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Alteração 120
Othmar Karas

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 
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.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço 
financeiro ou produto como parte de um 
pacote, o prestador de serviços de 
pagamento informa o consumidor sobre se 
é possível adquirir a conta de pagamento 
separadamente e, se for esse o caso,
fornece informações separadas 
relativamente aos custos e encargos 
associados a cada um dos produtos e 
serviços oferecidos nesse pacote, desde 
que também possam ser adquiridos 
separadamente.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer uma distinção entre contas de pagamento integradas num pacote 
que consiste num pacote de serviços de pagamento e uma conta de pagamento que é 
oferecida juntamente com outros serviços financeiros, por exemplo, um seguro. Os 
consumidores têm de ser informados sobre os componentes do pacote que adquirem, assim 
como sobre os custos desse pacote acrescidos dos custos adicionais de serviços financeiros 
que também possam ser adquiridos separadamente.

Alteração 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A aquisição de uma participação 
numa sociedade cooperativa não constitui 
um produto ou um serviço na aceção do 
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n.º 2.

Or. de

Justificação

Muitos consumidores organizam-se em bancos cooperativos tendo em vista a conclusão das 
suas questões financeiras. Uma vez que a natureza das sociedades cooperativas consiste no 
facto de que os utilizadores são também membros da cooperativa, alguns bancos 
cooperativos exigem uma adesão para a abertura de uma conta à ordem. Dado que a UE 
promove a forma jurídica da sociedade cooperativa através, entre outros, do Estatuto 
Europeu das Cooperativas, a ligação entre a abertura de uma conta e a adesão não constitui 
uma associação inadmissível.

Alteração 122
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento oferecem um serviço de 
mudança de conta, tal como descrito no 
artigo 10.º, a qualquer consumidor que 
detenha uma conta de pagamento junto de 
um prestador de serviços de pagamento 
localizado na União.

As disposições relativas à mudança 
previstas no Capítulo III aplicam-se 
apenas à mudança de contas de 
pagamento dentro de um Estado-Membro. 
Cada Estado-Membro deve assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território.

Or. en

Alteração 123
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento oferecem um serviço de 
mudança de conta, tal como descrito no 
artigo 10.º, a qualquer consumidor que 
detenha uma conta de pagamento junto de 
um prestador de serviços de pagamento 
localizado na União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os prestadores de serviços de pagamento 
oferecem um serviço de mudança de conta, 
tal como descrito no artigo 10.º, a qualquer 
consumidor que detenha uma conta de 
pagamento junto de um prestador de 
serviços de pagamento no interior do 
mesmo Estado-Membro.

Or. en

Alteração 124
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Relativamente à mudança entre 
prestadores nacionais de serviços de 
pagamento, os Estados-Membros podem 
manter ou estabelecer disposições que se 
desviem das previstas no artigo 10.º, caso 
isso implique eficiências claramente do 
interesse do consumidor. Isto aplica-se em 
particular a sistemas de serviços de 
mudança existentes.

Or. en

Alteração 125
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. No prazo de um dia útil a contar da 
receção da autorização mencionada no 

3. No prazo de três dias úteis a contar da 
receção da autorização mencionada no 
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n.º 2, o prestador de serviços de pagamento 
recetor deve solicitar que o prestador de 
serviços de pagamento de origem realize as 
seguintes tarefas:

n.º 2, o prestador de serviços de pagamento 
recetor deve solicitar que o prestador de 
serviços de pagamento de origem realize as 
seguintes tarefas:

Or. en

Alteração 126
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Fornecer um mecanismo de 
redirecionamento automático das ordens 
permanentes e dos débitos diretos para a 
conta detida pelo consumidor junto do 
prestador de serviços de pagamento 
recetor, durante um período de, pelo 
menos, um ano.
[Esta é a alínea -a). Deve ser inserida 
antes da alínea a).]

Or. en

Alteração 127
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

d) Encerrar a conta de pagamento; d) Encerrar a conta de pagamento 
gratuitamente;

Or. en

Alteração 128
Preslav Borissov
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições contidas nos n.os 1 a 7 
também se aplicam quando o serviço de 
mudança de conta for iniciado por um 
prestador de serviços de pagamento 
localizado noutro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 129
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as disposições contidas nos n.os 1 a 7 
também se aplicam quando o serviço de 
mudança de conta for iniciado por um 
prestador de serviços de pagamento 
localizado noutro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Justificação

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.
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Alteração 130
Preslav Borissov

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 131
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento 
de origem ao consumidor para o 
encerramento da sua conta de pagamento 
são determinados em conformidade com o 
artigo 45.º, n.º 2, da Diretiva 2007/64/CE.

Suprimido

Or. en

Alteração 132
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar Suprimido
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que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento 
de origem ao consumidor para o 
encerramento da sua conta de pagamento 
são determinados em conformidade com o 
artigo 45.º, n.º 2, da Diretiva 2007/64/CE.

Or. en

Alteração 133
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos, se existirem, aplicados 
pelo prestador de serviços de pagamento de 
origem ao consumidor para o encerramento 
da sua conta de pagamento são 
determinados em conformidade com o 
artigo 45.º, n.º 2, da Diretiva 2007/64/CE.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não são aplicados encargos pelo 
prestador de serviços de pagamento de 
origem ao consumidor para o encerramento 
da sua conta de pagamento.

Or. en

Alteração 134
Preslav Borissov

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 não são aplicados encargos pelo 
prestador de serviços de pagamento de 
origem ou recetor ao consumidor por 
qualquer serviço prestado nos termos do 
artigo 10.º.
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Or. en

Alteração 135
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado por esse prestador de serviços 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado, logo que possível, por esse 
prestador de serviços de pagamento.

Or. en

Alteração 136
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado por esse prestador de serviços 
de pagamento.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
imediatamente reembolsado por esse 
prestador de serviços de pagamento. O 
ónus da prova deve caber ao prestador de 
serviços de pagamento, que deve 
demonstrar que as condições previstas no 
artigo 10.º foram respeitadas.
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Or. en

Alteração 137
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os encargos, se existirem, cobrados 
pelo processo de mudança;

Suprimido

Or. en

Alteração 138
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores legalmente residentes
na União não são discriminados em razão 
da sua nacionalidade ou do seu local de 
residência quando efetuam um pedido de 
abertura ou de acesso a uma conta de 
pagamento no interior da União.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores que permanecem 
legalmente na União não são discriminados 
em razão da sua nacionalidade ou do seu 
local de residência quando efetuam um 
pedido de abertura ou de acesso a uma 
conta de pagamento no interior da União. 
Possuir uma conta de pagamento básica 
não deve ser discriminatório. Não é 
permitido tornar qualquer discriminação 
visível através, por exemplo, de um cartão 
com aspeto diferente ou de um número de 
conta ou de cartão diferente.

Or. en

Alteração 139
Edvard Kožušník
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Proposta de diretiva
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Direito de acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas
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.
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. Os 
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.
3. Os prestadores de serviços de 
pagamento só podem recusar um pedido 
de acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas nos seguintes 
casos:
(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 
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serviços de pagamento enumerados no 
artigo 17.º, n.º 1;
(b) Se não estiverem preenchidas as 
condições definidas no capítulo II da 
Diretiva 2005/60.
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.
5. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos casos indicados no n.º 3, alínea 
b), o prestador de serviços de pagamento 
adota medidas adequadas nos termos do 
capítulo III da Diretiva 2005/60.
6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o acesso a uma conta de pagamento 
com características básicas não impõe 
como condição a compra de serviços 
adicionais.

Or. cs

Alteração 140
Preslav Borissov

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 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os prestadores de serviços de 
pagamento no seu território oferecem
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 
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linha. linha.

Or. en

Alteração 141
Edvard Kožušník

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 pelo menos um prestador de serviços 
de pagamento no seu território ofereça 
contas de pagamento com características 
básicas aos consumidores.

Or. cs

Alteração 142
Catherine Stihler

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 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os prestadores de serviços de 
pagamento no seu território oferecem
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 
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linha. linha.

Or. en

Alteração 143
Olle Schmidt

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando for negada a um 
consumidor uma conta de pagamento no 
mercado livre, a carta de recusa do 
prestador de serviços de pagamento 
contenha obrigatoriamente um aviso 
relativo ao direito legal a uma conta de 
pagamento de base e a indicação do órgão 
de resolução alternativa de litígios e das 
suas informações de contacto.

Or. en

Alteração 144
Preslav Borissov

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 

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. Esse direito aplica-
se independentemente do local de 
residência do consumidor. O Estados-
Membros devem assegurar que o exercício 
deste direito não seja 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 
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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.

consumidor já detém ou não uma conta de 
pagamento no seu território.

Or. en

Alteração 145
Evelyne Gebhardt

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. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores que permaneçam 
legalmente 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, solicitando ao 
consumidor que assine uma declaração de 
honra, se o consumidor já detém ou não 
uma conta de pagamento no seu território.

Or. en

Alteração 146
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2
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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. 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 não
detém já uma conta de pagamento no seu 
território. Para esse efeito, o consumidor 
pode fornecer ao prestador de serviços de 
pagamento uma declaração de honra, ou 
uma declaração de uma instituição 
financeira que demonstre que lhe foi 
recusada a abertura de uma conta de 
pagamento normal.

Or. en

Justificação

É questionável, por motivos de proteção dos dados, se um prestador de serviços de 
pagamento pode ou deve ter autorização para verificar se o consumidor detém uma conta de 
pagamento no seu território. Por conseguinte, devem aceitar uma declaração de honra do 
consumidor que declare que este não é já titular de uma conta de pagamento, ou uma 
declaração de pelo menos uma instituição financeira que demonstre que foi recusada uma 
conta de pagamento ao consumidor.

Alteração 147
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que aos grupos sociais 
vulneráveis, nomeadamente os sem-
abrigo, os analfabetos e semianalfabetos, 
bem como os idosos, seja prestado um 
apoio ativo aquando da abertura de 
contas bancárias de base, promovendo, 
inter alia, para o efeito memorandos de 
entendimento entre o setor bancário e as 
organizações não governamentais 
dedicadas a apoiar esses grupos 
vulneráveis.

Or. en

Alteração 148
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se foram identificadas infrações 
penais, tais como fraude.

Or. en

Alteração 149
Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o consumidor já detiver uma 
conta de pagamento com características 
básicas num outro Estado-Membro.

Or. de
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Alteração 150
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso o consumidor tenha fornecido 
informações falsas a fim de obter uma 
conta de pagamento com características 
básicas, sendo-lhe, caso contrário, isto é, 
com as informações corretas, negado o 
direito de obter uma tal conta;

Or. en

Alteração 151
Preslav Borissov

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, nos casos indicados no n.º 3, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa imediatamente o consumidor da 
recusa e do motivo para a mesma, por 
escrito e gratuitamente, exceto se a 
prestação dessa informação for contrária a 
objetivos de segurança nacional ou ordem 
pública.

Or. en

Alteração 152
Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 16
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º Suprimido
Elementos de uma conta de pagamento 
com características básicas
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma conta de pagamento com 
características básicas inclui os seguintes 
serviços de pagamento:
(a) Serviços que permitam realizar todas 
as operações necessárias à abertura, à 
movimentação e ao encerramento de uma 
conta de pagamento;
(b) Serviços que permitam depositar 
dinheiro numa conta de pagamento;
(c) Serviços que permitam levantar 
dinheiro de uma conta de pagamento no 
interior da União;
(d) Execução das seguintes operações de 
pagamento no interior da União:
(1) Débito direto;
(2) Operações de pagamento através de 
cartão de pagamento, incluindo 
pagamentos em linha;
(3) Transferências de crédito.
2. Os Estados-Membros devem 
determinar, para todos os serviços 
mencionados no n.º 1, um número 
mínimo de operações oferecidas ao 
consumidor em contrapartida pelos 
encargos, caso existam, mencionados no 
artigo 17.º. Esse número mínimo de 
operações deve ser razoável e estar em 
consonância com a prática comercial 
comum no Estado-Membro em causa.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o consumidor pode gerir e iniciar 
operações de pagamento a partir da sua 
conta de pagamento com características 
básicas através dos serviços bancários 
pela Internet do prestador de serviços de 
pagamento, se for o caso.
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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.

Or. cs

Alteração 153
Jean-Pierre Audy

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 nas características básicas da 
sua conta de pagamento.

Or. fr

Alteração 154
Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Encargos associados
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.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos cobrados ao consumidor 
por incumprimento dos seus 
compromissos estabelecidos no 
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contrato-quadro sejam razoáveis.
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:
(a) Níveis de rendimento nacionais;
(b) Encargos médios associados às contas 
de pagamento no Estado-Membro;
(c) Custos totais relacionados com o 
fornecimento de uma conta de pagamento 
com características básicas;
(d) Preços nacionais no consumidor.
4. A EBA deve desenvolver orientações 
nos termos do artigo 16.º do 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010 para 
auxiliar as autoridades competentes.

Or. cs

Alteração 155
Preslav Borissov

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 nominal.

Or. en

Alteração 156
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1
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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.

Or. fr

Alteração 157
Edvard Kožušník

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 mediante um encargo razoável.

Or. cs

Alteração 158
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

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:

Suprimido

(a) Níveis de rendimento nacionais;
(b) Encargos médios associados às contas 
de pagamento no Estado-Membro;
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(c) Custos totais relacionados com o 
fornecimento de uma conta de pagamento 
com características básicas;
(d) Preços nacionais no consumidor.

Or. fr

Alteração 159
Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º Suprimido
Celebração e denúncia de 
contratos-quadro
1. Os contratos-quadro que fornecem 
acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas estão sujeitos ao 
disposto na Diretiva 2007/64/CE, salvo 
especificação em contrário nos n.os 2 e 3.
2. O prestador de serviços de pagamento 
pode denunciar unilateralmente um 
contrato-quadro se estiver preenchida 
pelo menos uma das seguintes condições:
(a) O consumidor utilizou 
deliberadamente a conta para atividades 
criminosas;
(b) Não foi efetuada qualquer transação 
na conta durante mais de 12 meses 
consecutivos;
(c) O consumidor forneceu 
deliberadamente informações incorretas 
para obter a conta de pagamento com 
características básicas, quando as 
informações corretas teriam resultado na 
inexistência de um direito à mesma;
(d) O consumidor já não reside 
legalmente na União ou abriu, 
posteriormente, uma segunda conta de 
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pagamento no Estado-Membro onde já 
detinha uma conta de pagamento com 
características básicas.
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.

Or. cs

Alteração 160
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O consumidor utilizou deliberadamente 
a conta para atividades criminosas;

(a) O consumidor utilizou deliberadamente 
a conta para atividades criminosas, de 
branqueamento de capitais ou 
financiamento do terrorismo;

Or. fr

Alteração 161
Preslav Borissov

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
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Alteração 162
Jean-Pierre Audy

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 12 meses 
consecutivos, apesar de duas notificações 
prévias ao cabo de 10 meses e 11 meses 
consecutivos de inatividade;

Or. fr

Alteração 163
Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Suprimido
Informação geral sobre as contas de 
pagamento com características básicas
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.
2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os prestadores de serviços de 
pagamentos disponibilizam aos 
consumidores informação sobre os 
elementos específicos das contas de 
pagamento com características básicas 
oferecidas, os encargos associados e as 
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suas condições de utilização. Os 
Estados-Membros devem ainda assegurar 
que o consumidor é informado de que a 
compra de serviços suplementares não é 
obrigatória para o acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas.

Or. cs

Alteração 164
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os prestadores de serviços de 
pagamentos disponibilizam aos 
consumidores informação sobre os 
elementos específicos das contas de 
pagamento com características básicas 
oferecidas, os encargos associados e as 
suas condições de utilização. Os Estados-
Membros devem ainda assegurar que o 
consumidor é informado de que a compra 
de serviços suplementares não é obrigatória 
para o acesso a uma conta de pagamento 
com características básicas.

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que os prestadores de serviços de 
pagamentos disponibilizam aos 
consumidores informação acessível e 
assistência adequada sobre os elementos 
específicos das contas de pagamento com 
características básicas oferecidas, os 
encargos associados e as suas condições de 
utilização. Os Estados-Membros devem 
ainda assegurar que o consumidor é 
informado de que a compra de serviços 
suplementares não é obrigatória para o 
acesso a uma conta de pagamento com 
características básicas.

Or. en

Alteração 165
Preslav Borissov

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem apoiar 
iniciativas em estabelecimentos de ensino 
e centros de aconselhamento para 
melhorar a educação financeira, a fim de 



AM\1006208PT.doc 57/57 PE521.598v01-00

PT

combater o sobre-endividamento e 
minimizar o risco de exclusão financeira 
de todos os consumidores. Os prestadores 
de serviços de pagamento que oferecem 
aos consumidores orientação e assistência 
na gestão responsável do seu orçamento 
devem ser incentivados.

Or. en

Alteração 166
Catherine Stihler

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 dispor de todos os poderes 
necessários para o desempenho das suas 
funções. Estas autoridades devem 
consultar regularmente as partes 
interessadas pertinentes, incluindo os 
representantes dos consumidores, a fim de 
assegurarem e acompanharem o 
cumprimento efetivo da presente diretiva.
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


