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Alteração 19
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo às comissões de intercâmbio 
aplicáveis a operações de pagamento 
associadas a cartões

relativo às comissões de intercâmbio 
aplicáveis a operações de pagamento 
associadas a cartões e carteiras digitais

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. en

Alteração 20
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Uma das principais práticas que 
prejudica o bom funcionamento do 
mercado interno de pagamentos por cartões 
e pagamentos associados a cartões é a 
existência generalizada de comissões de 
intercâmbio que, na maior parte dos 
Estados-Membros, não estão sujeitas a 
qualquer legislação. As comissões de 
intercâmbio são comissões interbancárias 
geralmente aplicadas entre os prestadores 
de serviços de pagamento adquirentes e
emitentes de cartões pertencentes a um 
determinado sistema de cartões de 
pagamento. As comissões de intercâmbio 
constituem uma parte importante das 
comissões cobradas aos comerciantes pelos 

(10) Uma das principais práticas que 
prejudica o bom funcionamento do 
mercado interno de pagamentos por cartões 
e pagamentos associados a cartões é a 
existência generalizada de comissões de 
intercâmbio que, na maior parte dos 
Estados-Membros, não estão sujeitas a 
qualquer legislação. As comissões de 
intercâmbio são comissões interbancárias 
geralmente transferidas dos prestadores de 
serviços de pagamento adquirentes para os 
prestadores de serviços de pagamento
emitentes de cartões pertencentes ao
sistema de cartões de pagamento relevante. 
As comissões de intercâmbio constituem 
uma componente importante das 
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prestadores de serviços de pagamento 
adquirentes por cada operação efetuada 
com cartão. Por sua vez, os comerciantes 
incorporam esses custos de utilização de 
cartões nos preços dos bens e serviços. A 
concorrência entre os sistemas de cartões 
parece, na prática, ter basicamente como 
objetivo persuadir o maior número possível 
de prestadores de serviços de pagamento 
emitentes (por exemplo, os bancos) a 
emitir os seus cartões, o que resulta 
geralmente em comissões de intercâmbio 
no mercado mais elevadas e não menos 
elevadas, em contraste com o habitual 
efeito disciplinador sobre os preços 
exercido pela concorrência numa economia 
de mercado. A regulamentação das 
comissões de intercâmbio permitirá assim 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno.

comissões cobradas aos comerciantes pelos 
prestadores de serviços de pagamento 
adquirentes por cada operação efetuada 
com cartão. Por sua vez, os comerciantes 
incorporam esses custos de utilização de 
cartões nos preços dos bens e serviços. A 
concorrência entre os sistemas de cartões 
parece, na prática, ter basicamente como 
objetivo persuadir o maior número possível 
de prestadores de serviços de pagamento 
emitentes (por exemplo, os bancos) a 
emitir os seus cartões, o que resulta 
geralmente em comissões de intercâmbio
no mercado mais elevadas e não menos 
elevadas, em contraste com o habitual 
efeito disciplinador sobre os preços 
exercido pela concorrência numa economia 
de mercado. A regulamentação das 
comissões de intercâmbio permitirá assim 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno.

Or. en

Alteração 21
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A atual grande variedade de
comissões de intercâmbio e o seu nível 
impedem a emergência de «novos» 
operadores pan-europeus com modelos 
empresariais baseados em comissões de 
intercâmbio mais baixas, em detrimento 
de potenciais economias de escala e de 
âmbito e dos consequentes ganhos de 
eficiência. Esta situação tem um impacto 
negativo nos retalhistas e nos 
consumidores e impede a inovação. Uma 
vez que os operadores pan-europeus teriam 
de oferecer aos bancos emitentes, no 
mínimo, o nível mais elevado de comissões 

(11) O elevado nível atual das comissões 
de intercâmbio pode impedir a emergência 
de «novos» operadores com modelos 
empresariais diferentes, em detrimento de 
potenciais economias de escala e de âmbito 
e dos consequentes ganhos de eficiência. 
Esta situação tem um impacto negativo nos 
retalhistas e nos consumidores e impede a 
inovação. Uma vez que os operadores pan-
europeus teriam de oferecer aos bancos 
emitentes, no mínimo, o nível mais elevado 
de comissões de intercâmbio prevalecente 
no mercado em que pretendem entrar, o 
resultado é também a persistente 
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de intercâmbio prevalecente no mercado 
em que pretendem entrar, o resultado é 
também a persistente fragmentação do 
mercado. Os sistemas nacionais existentes 
com comissões de intercâmbio mais baixas 
ou nulas podem também ser forçados a 
abandonar o mercado devido à pressão dos 
bancos para obterem maiores receitas com 
as comissões de intercâmbio. Em 
consequência, os consumidores e os 
comerciantes veem-se confrontados com 
uma escolha limitada, preços mais 
elevados e menor qualidade dos serviços 
de pagamento, ao mesmo tempo que se 
verifica uma restrição da sua possibilidade 
de utilização de soluções de pagamento 
pan-europeias. Além disso, os retalhistas 
não podem ultrapassar as diferenças de 
comissões recorrendo a serviços de 
aceitação de cartões propostos por bancos 
de outros Estados-Membros. De facto, as 
regras específicas aplicadas pelos sistemas 
de pagamento exigem a aplicação da 
comissão de intercâmbio aplicada no 
«ponto de venda» (país do retalhista) para 
cada operação de pagamento. Esta situação 
impede os bancos adquirentes de 
oferecerem com sucesso os seus serviços a 
nível transfronteiras. Além disso, impede 
também os retalhistas de reduzir os custos 
dos seus pagamentos em benefício dos 
consumidores.

fragmentação do mercado. Os sistemas 
nacionais existentes com comissões de 
intercâmbio mais baixas ou nulas podem 
também ser forçados a abandonar o 
mercado devido à pressão dos bancos para 
obterem maiores receitas com as comissões 
de intercâmbio. Em consequência, os 
consumidores e os comerciantes veem-se 
confrontados com uma escolha limitada, 
preços mais elevados e menor qualidade 
dos serviços de pagamento, ao mesmo 
tempo que se verifica uma restrição da sua 
possibilidade de utilização de soluções de 
pagamento pan-europeias. Além disso, os 
retalhistas não podem ultrapassar as 
diferenças de comissões recorrendo a 
serviços de aceitação de cartões propostos 
por bancos de outros Estados-Membros. 
De facto, as regras específicas aplicadas 
pelos sistemas de pagamento exigem a 
aplicação da comissão de intercâmbio 
aplicada no «ponto de venda» (país do 
retalhista) para cada operação de 
pagamento. Esta situação impede os 
bancos adquirentes de oferecerem com 
sucesso os seus serviços a nível 
transfronteiras. Além disso, impede 
também os retalhistas de reduzir os custos 
dos seus pagamentos em benefício dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 22
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) No que diz respeito às operações 
nacionais, é necessário um período de 
transição para que os sistemas e os 

(17) No que diz respeito às operações 
nacionais, é necessário um período de 
transição para que os sistemas e os 
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prestadores de serviços de pagamento 
tenham tempo para se adaptarem aos novos 
requisitos. Por conseguinte, após um 
período de dois anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
e a fim de garantir a plena realização do 
mercado interno de pagamentos associado 
a cartões, os limites máximos aplicáveis às 
comissões de intercâmbio para operações 
de pagamento por cartão «consumidor» 
devem ser alargados a fim de abranger 
todos os pagamentos transfronteiras e 
nacionais.

prestadores de serviços de pagamento 
tenham tempo para se adaptarem aos novos 
requisitos. Por conseguinte, após um 
período de dois anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento,
serão fixados limites máximos sobre uma 
média ponderada a fim de permitir a 
inovação tecnológica e de refletir os 
diferentes níveis de desenvolvimento dos 
mercados de pagamento por cartões nos 
vários Estados-Membros.

Or. en

Alteração 23
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de facilitar as aquisições 
transfronteiras, todas as operações 
(transfronteiras e nacionais) de pagamento 
por cartão de débito «consumidor» e todas 
as operações de pagamento associadas a 
cartões devem ser sujeitas a uma comissão 
de intercâmbio máxima de 0,20 % e todas 
as operações de pagamento (transfronteiras 
e nacionais) por cartão de crédito 
«consumidor» e todas as operações de 
pagamento associadas a cartões devem ser 
sujeitas a uma comissão de intercâmbio 
máxima de 0,30 %.

(18) A fim de facilitar as aquisições 
transfronteiras, todas as operações 
transfronteiras de pagamento por cartão de 
débito «consumidor» e todas as operações 
de pagamento associadas a cartões devem 
ser sujeitas a uma comissão de intercâmbio 
máxima de 0,20 % e todas as operações de 
pagamento transfronteiras por cartão de 
crédito «consumidor» e todas as operações 
de pagamento associadas a cartões devem 
ser sujeitas a uma comissão de intercâmbio 
máxima de 0,30 %.

Or. en

Alteração 24
Bernadette Vergnaud



AM\1013311PT.doc 7/47 PE526.051v01-00

PT

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de facilitar as aquisições 
transfronteiras, todas as operações 
(transfronteiras e nacionais) de 
pagamento por cartão de débito
«consumidor» e todas as operações de 
pagamento associadas a cartões devem ser 
sujeitas a uma comissão de intercâmbio 
máxima de 0,20 % e todas as operações de 
pagamento (transfronteiras e nacionais) 
por cartão de crédito «consumidor» e 
todas as operações de pagamento 
associadas a cartões devem ser sujeitas a 
uma comissão de intercâmbio máxima de 
0,30 %.

(18) A fim de facilitar as aquisições 
transfronteiras, todas as operações de 
pagamento nacionais ou transfronteiras 
por cartão «consumidor» e todas as 
operações de pagamento associadas a 
cartões devem ser sujeitas a uma comissão 
de intercâmbio máxima de 0,30 %.

Or. fr

Alteração 25
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de facilitar as aquisições 
transfronteiras, todas as operações 
(transfronteiras e nacionais) de pagamento 
por cartão de débito «consumidor» e todas 
as operações de pagamento associadas a 
cartões devem ser sujeitas a uma comissão 
de intercâmbio máxima de 0,20 % e todas 
as operações de pagamento (transfronteiras 
e nacionais) por cartão de crédito 
«consumidor» e todas as operações de 
pagamento associadas a cartões devem ser 
sujeitas a uma comissão de intercâmbio 
máxima de 0,30 %.

(18) A fim de facilitar as aquisições 
transfronteiras, todas as operações 
(transfronteiras e nacionais) de pagamento 
por cartão de débito «consumidor» e todas 
as operações de pagamento associadas a 
cartões devem ser sujeitas a uma comissão 
de intercâmbio máxima de 0,10 EUR por 
operação e todas as operações de 
pagamento (transfronteiras e nacionais) por 
cartão de crédito «consumidor» e todas as 
operações de pagamento associadas a 
cartões devem ser sujeitas a uma comissão 
de intercâmbio fixa, baseada nos custos 
reais do pagamento, com um limite 
mínimo de 0,10 EUR por operação.
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Or. en

Alteração 26
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A regra de aceitação de todos os 
cartões é uma obrigação dupla imposta 
aos beneficiários pelos prestadores de 
serviços de pagamento emitentes e pelos 
sistemas de cartões de pagamento de, por 
um lado, aceitar todos os cartões da 
mesma marca (o elemento de «aceitação 
de todos os produtos»), 
independentemente dos diferentes custos 
desses cartões e, por outro lado, de o fazer 
independentemente do banco emitente 
que emitiu o cartão (o elemento de 
«aceitação de todos os emitentes»). É do 
interesse dos consumidores que, para a 
mesma categoria de cartões, o 
beneficiário não possa discriminar entre 
emitentes ou titulares de cartões e que os 
sistemas de pagamento e os prestadores de 
serviços de pagamento possam impor aos 
beneficiários essa obrigação. Por 
conseguinte, embora o elemento de 
«aceitação de todos os emitentes» da 
regra de «aceitação de todos os cartões» 
seja uma regra justificável no âmbito de 
um sistema de cartões de pagamento, uma 
vez que impede os beneficiários de 
discriminarem entre bancos que tenham 
emitido um cartão, o elemento de 
«aceitação de todos os produtos» é 
essencialmente uma prática de 
subordinação que tem por efeito 
subordinar a aceitação de cartões de 
baixo custo à aceitação de cartões de 
custo elevado. A eliminação do elemento 
de «aceitação de todos os produtos» da 
regra de «aceitação de todos os cartões» 

Suprimido
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permitirá aos comerciantes limitar a 
escolha de cartões de pagamento que 
oferecem apenas aos cartões de 
pagamento de (mais) baixo custo, o que 
beneficiaria também os consumidores 
graças à redução dos custos incorridos 
pelos comerciantes. Os comerciantes que 
aceitam cartões de débito não seriam 
então obrigados a aceitar também cartões 
de crédito e os que aceitam cartões de 
crédito não seriam obrigados a aceitar 
cartões comerciais. No entanto, a fim de 
proteger o consumidor e a sua capacidade 
de utilização de cartões de pagamento tão 
frequentemente quanto possível, os 
comerciantes devem ser obrigados a 
aceitar todos os cartões que estejam 
sujeitos à mesma comissão de intercâmbio 
regulamentada. Tal limitação teria 
também como consequência um contexto 
mais concorrencial para os cartões com 
comissões de intercâmbio não 
regulamentadas ao abrigo do presente 
regulamento, uma vez que os 
comerciantes ganhariam um maior poder 
de negociação no que diz respeito às 
condições em que aceitam esses cartões.

Or. en

Alteração 27
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A regra de aceitação de todos os 
cartões é uma obrigação dupla imposta aos 
beneficiários pelos prestadores de serviços 
de pagamento emitentes e pelos sistemas 
de cartões de pagamento de, por um lado, 
aceitar todos os cartões da mesma marca (o 
elemento de «aceitação de todos os 
produtos»), independentemente dos 

(29) A regra de aceitação de todos os 
cartões é uma obrigação dupla imposta aos 
beneficiários pelos prestadores de serviços 
de pagamento emitentes e pelos sistemas 
de cartões de pagamento de, por um lado, 
aceitar todos os cartões da mesma marca (o 
elemento de «aceitação de todos os 
produtos»), independentemente dos 
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diferentes custos desses cartões e, por outro 
lado, de o fazer independentemente do 
banco emitente que emitiu o cartão (o 
elemento de «aceitação de todos os 
emitentes»). É do interesse dos 
consumidores que, para a mesma categoria 
de cartões, o beneficiário não possa 
discriminar entre emitentes ou titulares de 
cartões e que os sistemas de pagamento e 
os prestadores de serviços de pagamento 
possam impor aos beneficiários essa 
obrigação. Por conseguinte, embora o 
elemento de «aceitação de todos os 
emitentes» da regra de «aceitação de todos 
os cartões» seja uma regra justificável no 
âmbito de um sistema de cartões de 
pagamento, uma vez que impede os 
beneficiários de discriminarem entre 
bancos que tenham emitido um cartão, o 
elemento de «aceitação de todos os 
produtos» é essencialmente uma prática de 
subordinação que tem por efeito subordinar 
a aceitação de cartões de baixo custo à 
aceitação de cartões de custo elevado. A 
eliminação do elemento de «aceitação de 
todos os produtos» da regra de «aceitação 
de todos os cartões» permitirá aos 
comerciantes limitar a escolha de cartões 
de pagamento que oferecem apenas aos 
cartões de pagamento de (mais) baixo 
custo, o que beneficiaria também os 
consumidores graças à redução dos custos 
incorridos pelos comerciantes. Os 
comerciantes que aceitam cartões de débito 
não seriam então obrigados a aceitar 
também cartões de crédito e os que aceitam 
cartões de crédito não seriam obrigados a 
aceitar cartões comerciais. No entanto, a 
fim de proteger o consumidor e a sua 
capacidade de utilização de cartões de 
pagamento tão frequentemente quanto 
possível, os comerciantes devem ser 
obrigados a aceitar todos os cartões que 
estejam sujeitos à mesma comissão de 
intercâmbio regulamentada. Tal limitação 
teria também como consequência um 
contexto mais concorrencial para os cartões 
com comissões de intercâmbio não 

diferentes custos desses cartões e, por outro 
lado, de o fazer independentemente do 
banco emitente que emitiu o cartão (o 
elemento de «aceitação de todos os 
emitentes»). É do interesse dos 
consumidores que, para a mesma categoria 
de cartões com a mesma comissão, o 
beneficiário não possa discriminar entre 
emitentes ou titulares de cartões e que os 
sistemas de pagamento e os prestadores de 
serviços de pagamento possam impor aos 
beneficiários essa obrigação. Por 
conseguinte, embora o elemento de 
«aceitação de todos os emitentes» da regra 
de «aceitação de todos os cartões» seja 
uma regra justificável no âmbito de um 
sistema de cartões de pagamento, uma vez 
que impede os beneficiários de 
discriminarem entre bancos que tenham 
emitido um cartão, o elemento de 
«aceitação de todos os produtos» é 
essencialmente uma prática de 
subordinação que tem por efeito subordinar 
a aceitação de cartões de baixo custo à 
aceitação de cartões de custo elevado. A 
eliminação do elemento de «aceitação de 
todos os produtos» da regra de «aceitação 
de todos os cartões» permitirá aos 
comerciantes limitar a escolha de cartões 
de pagamento que oferecem apenas aos 
cartões de pagamento de (mais) baixo 
custo, o que beneficiaria também os 
consumidores graças à redução dos custos 
incorridos pelos comerciantes. Os 
comerciantes que aceitam cartões de débito 
não seriam então obrigados a aceitar 
também cartões de crédito e os que aceitam 
cartões de crédito não seriam obrigados a 
aceitar cartões comerciais. No entanto, a 
fim de proteger o consumidor e a sua 
capacidade de utilização de cartões de 
pagamento tão frequentemente quanto 
possível, os comerciantes devem ser 
obrigados a aceitar todos os cartões que 
estejam sujeitos à mesma comissão. Tal 
limitação teria também como consequência 
um contexto mais concorrencial para os 
cartões com comissões de intercâmbio não 
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regulamentadas ao abrigo do presente 
regulamento, uma vez que os comerciantes 
ganhariam um maior poder de negociação 
no que diz respeito às condições em que 
aceitam esses cartões.

regulamentadas ao abrigo do presente 
regulamento, uma vez que os comerciantes 
ganhariam um maior poder de negociação 
no que diz respeito às condições em que 
aceitam esses cartões.

Or. en

Alteração 28
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para o funcionamento eficaz das 
limitações à regra de aceitação de todos os 
cartões são indispensáveis determinadas 
informações. Em primeiro lugar, os 
beneficiários devem dispor de meios para 
identificar as diferentes categorias de 
cartões. Por conseguinte, as várias 
categorias devem ser identificáveis de 
modo visível e por via eletrónica no 
dispositivo. Em segundo lugar, o 
ordenante deve também ser informado 
sobre a aceitação do(s) seu(s) 
instrumento(s) de pagamento num 
determinado ponto de venda. É necessário 
que qualquer limitação à utilização de 
uma determinada marca seja anunciada 
pelo beneficiário ao ordenante ao mesmo 
tempo e nas mesmas condições que a 
informação de aceitação de uma 
determinada marca.

Suprimido

Or. en

Alteração 29
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) A fim de garantir a possibilidade de 
recurso em caso de aplicação incorreta do 
presente regulamento, ou quando se 
verificam litígios entre os utilizadores de 
serviços de pagamento e os prestadores de 
serviços de pagamento, os Estados-
Membros devem estabelecer 
procedimentos adequados e eficazes de 
resolução extrajudicial de reclamações e de 
recurso. Os Estados-Membros devem 
estabelecer o regime de sanções aplicável 
em caso de infração ao presente 
regulamento e assegurar que essas sanções 
sejam eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas, e que sejam efetivamente 
aplicadas.

(31) A fim de garantir a possibilidade de 
recurso em caso de aplicação incorreta do 
presente regulamento, ou quando se 
verificam litígios entre os utilizadores de 
serviços de pagamento e os prestadores de 
serviços de pagamento, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
procedimentos adequados e eficazes de 
resolução extrajudicial de reclamações e de 
recurso. Os Estados-Membros, em 
conformidade com as orientações 
estabelecidas pela Autoridade Bancária 
Europeia, devem estabelecer o regime de 
sanções aplicável em caso de infração ao 
presente regulamento e assegurar que essas 
sanções sejam eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas, e que sejam efetivamente 
aplicadas.

Or. en

Alteração 30
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos técnicos e comerciais uniformes 
aplicáveis às operações de pagamento por 
cartão efetuadas no interior da União nas 
quais tanto o prestador de serviços de 
pagamento do ordenante como o prestador 
de serviços de pagamento do beneficiário 
estão estabelecidos na União.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos técnicos e comerciais uniformes 
aplicáveis às operações de pagamento por 
cartão e carteira digital efetuadas no 
interior da União nas quais o prestador de 
serviços de pagamento do ordenante, o 
ordenante, o prestador de serviços de 
pagamento do beneficiário e o beneficiário 
estão estabelecidos na União.

Or. en
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Justificação

Tendo em vista assegurar a existência de condições de concorrência equitativas entre os 
cartões e outros meios de pagamento eletrónico concorrentes, é crucial que as operações 
efetuadas com a carteira digital sejam sujeitas também ao regulamento proposto. É 
importante assinalar o facto de que um comerciante estabelecido fora da UE não deve 
beneficiar do regulamento proposto apenas porque depende dos serviços de um adquirente 
estabelecido na União.

Alteração 31
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos técnicos e comerciais uniformes 
aplicáveis às operac�ões de pagamento 
por cartão efetuadas no interior da União 
nas quais tanto o prestador de servic�os de 
pagamento do ordenante como o prestador 
de servic�os de pagamento do beneficiário 
estão estabelecidos na União.

1. O presente regulamento estabelece 
requisitos técnicos e comerciais uniformes 
aplicáveis às operac�ões de pagamento 
por cartão e carteira eletrónica efetuadas 
no interior da União nas quais o prestador 
de servic�os de pagamento do ordenante,
o ordenante, o prestador de servic�os de 
pagamento do beneficiário e o beneficiário 
estão estabelecidos na União.

Or. pl

Justificação

A fim de assegurar o bom funcionamento das condições de concorrência afigura-se 
necessário alargar o âmbito do regulamento em matéria de carteiras digitais (por exemplo, o 
Paypal). As carteiras digitais constituem um método de pagamento que concorrem 
diretamente com os cartões e outros meios de pagamento eletrónico. Para assegurar as 
condições de funcionamento equitativas para os cartões e para outros meios de pagamento 
eletrónico é imprescindível que o regulamento proposto inclua também as transações com 
recurso à carteira digital.

Alteração 32
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não é 
aplicável às operações de pagamento por 
cartão efetuadas no âmbito de um sistema 
de cartões de pagamento relativamente ao 
qual o número total de cartões emitidos 
para clientes da União seja igual ou 
inferior a 1 % do número total de cartões 
de pagamento emitidos por todos os 
sistemas de cartões de pagamento da 
União.

Or. en

Alteração 33
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Operações com cartões comerciais; (a) Cartões comerciais;

Or. en

Alteração 34
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Operações com cartões emitidos por 
sistemas de cartões de pagamento 
tripartidos.

(c) Cartões emitidos por sistemas de 
cartões de pagamento tripartidos.

Or. en
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Alteração 35
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Operações com cartões emitidos por 
sistemas de cartões de pagamento 
tripartidos.

(c) Operações com cartões emitidos no 
âmbito de sistemas de cartões de 
pagamento tripartidos.

Or. en

Alteração 36
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Operação por cartão de débito», uma 
operação de pagamento por cartão, 
incluindo por cartões pré-pagos ligados a 
uma conta corrente ou de depósito, à qual é 
debitada uma operação num prazo máximo 
de 48 horas após a operação ter sido 
autorizada/iniciada;

(4) «Operação por cartão de débito», uma 
operação de pagamento por cartão, 
incluindo por cartões pré-pagos ligados a 
uma conta corrente ou de depósito, à qual é 
debitada uma operação num prazo máximo 
de dois dias úteis após a receção da ordem 
de pagamento pelo emitente;

Or. en

Alteração 37
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Operação por cartão de débito», uma 
operação de pagamento por cartão, 
incluindo por cartões pré-pagos ligados a 
uma conta corrente ou de depósito, à qual é 

(4) «Operação por cartão de débito», uma 
operação de pagamento por cartão, 
incluindo por cartões pré-pagos ligados a 
uma conta corrente ou de depósito, à qual é 
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debitada uma operação num prazo máximo 
de 48 horas após a operação ter sido 
autorizada/iniciada;

debitada uma operação imediatamente 
após a operação ter sido 
autorizada/iniciada;

Or. en

Alteração 38
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Operação por cartão de crédito», uma 
operação de pagamento por cartão em que 
a operação é liquidada mais de 48 horas
após a operação ter sido 
autorizada/iniciada;

(5) «Operação por cartão de crédito», uma 
operação de pagamento por cartão em que 
a operação é debitada mais de dois dias 
úteis após a receção da ordem de 
pagamento pelo emitente;

Or. en

Alteração 39
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Operação por cartão de crédito», uma 
operação de pagamento por cartão em que 
a operação é liquidada mais de 48 horas
após a operação ter sido 
autorizada/iniciada;

(5) «Operação por cartão de crédito», uma 
operação de pagamento por cartão em que 
a operação é liquidada após a operação ter 
sido autorizada/iniciada;

Or. en

Alteração 40
Małgorzata Handzlik
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Cartão de pagamento» (de débito 
ou de crédito), permite o levantamento de 
numerário ou a execução de uma ordem 
de pagamento por intermédio do 
comerciante ou do adquirente, aceite pelo 
comerciante, no sentido de o mesmo 
receber os fundos devidos.

Or. pl

Justificação

A proposta de regulamento contém referências ao «cartão de pagamento», no entanto esse 
conceito não está definido. A introdução de uma definição neutra do ponto de vista 
tecnológico de «cartão de pagamento» permitirá definir o alcance desse conceito.

Alteração 41
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Comissão de intercâmbio», uma 
comissão paga, direta ou indiretamente, 
para cada operação realizada (por 
exemplo, por um terceiro) entre os 
prestadores de serviços de pagamento do 
ordenante e do beneficiário envolvidos 
numa operação de pagamento por cartão ou 
associada a cartões;

(9) «Comissão de intercâmbio», uma 
comissão paga, direta ou indiretamente, 
(por exemplo, por um terceiro) entre os 
prestadores de serviços de pagamento do 
ordenante e do beneficiário envolvidos 
numa operação de pagamento por cartão ou 
associada a cartões. Uma comissão de 
intercâmbio pode ser explícita, num 
sistema de cartões de pagamento 
quadripartido (a comissão é paga por uma 
entidade legal a outra entidade legal) ou 
implícita, num sistema de cartões de 
pagamento tripartido (transferência 
interna entre os sistemas adquirente e 
emitente de uma mesma entidade 
jurídica). Inclui também uma taxa paga, 
ou um desconto oferecido, entre o 
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prestador de serviços de pagamento do 
ordenante e um parceiro ou agente de 
cartão multimarca;

Or. en

Alteração 42
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Comissão de interca�mbio», uma 
comissão paga, direta ou indiretamente, 
para cada operac�ão realizada (por 
exemplo, por um terceiro) entre os 
prestadores de servic�os de pagamento do 
ordenante e do beneficiário envolvidos 
numa operac�ão de pagamento por cartão 
ou associada a cartões;

(9) «Comissão de interca�mbio», uma 
comissão paga, direta ou indiretamente, 
para cada operac�ão realizada (por 
exemplo, por um terceiro) entre os 
prestadores de servic�os de pagamento do 
ordenante e do beneficiário envolvidos 
numa operac�ão de pagamento por cartão 
ou associada a cartões. A comissão de 
intercâmbio pode ser explícita, num 
sistema de cartões de pagamento 
quadripartido (a comissão é paga por uma 
entidade legal a outra entidade legal) ou 
implícita, num sistema de cartões de 
pagamento tripartido (transferência 
interna entre os sistemas adquirente e 
emitente de uma mesma entidade 
jurídica). Inclui também uma taxa paga 
ou um desconto oferecido, entre um 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante e um parceiro ou agente de 
cartão de marca comum;

Or. pl

Alteração 43
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) «Sistema de cartões de pagamento 
tripartido», um sistema de cartões de 
pagamento em que os pagamentos são 
efetuados a partir de uma conta de 
pagamento detida pelo sistema em nome 
do titular para uma conta de pagamento 
detida pelo sistema em nome do 
beneficiário, bem como as operações 
associadas a cartões baseados na mesma 
estrutura. Quando um sistema de cartões de 
pagamento tripartido concede uma licença 
a outros prestadores de serviços de 
pagamento para a emissão e/ou aquisição 
de cartões de pagamento, esse sistema é 
considerado um sistema de cartões de 
pagamento quadripartido;

(15) «Sistema de cartões de pagamento 
tripartido», um sistema de cartões de 
pagamento em que os pagamentos são 
efetuados a partir de uma conta de 
pagamento detida pelo sistema em nome 
do ordenante para uma conta de 
pagamento detida pelo sistema em nome 
do beneficiário, bem como as operações 
associadas a cartões baseados na mesma 
estrutura. Quando um sistema de cartões de 
pagamento tripartido concede uma licença 
a outros prestadores de serviços de 
pagamento para a emissão e/ou aquisição 
de cartões de pagamento, ou emite cartões 
de pagamento em conjunto com um 
parceiro ou através de um agente no 
contexto dos cartões multimarca, esse 
sistema é considerado um sistema de 
cartões de pagamento quadripartido;

Or. en

Alteração 44
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 25-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) «Carteira digital», um serviço que 
possibilita ao titular da carteira ter acesso 
a instrumentos de identificação e de 
pagamento, e gerir e utilizar os mesmos 
para iniciar ordens de pagamento. Este 
serviço pode estar instalado num 
dispositivo que é propriedade do titular da 
carteira, tal como um telemóvel ou um 
PC, ou ser disponibilizado através de um 
servidor remoto (ou uma combinação de 
ambos), estando, no entanto, em qualquer 
dos casos, sob o controlo do titular. O 
comerciante com o qual o serviço de 
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carteira digital é contratado designa-se 
«sub-comerciante»;

Or. en

Alteração 45
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 25-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) «Média ponderada», o montante 
total de comissões de intercâmbio de 
cartão de crédito ou cartão de débito 
pagas dividido pelo montante total de 
operações conexas durante o mesmo 
período;

Or. en

Alteração 46
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 2 – N.º 1 – ponto 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) «Carteira digital», um serviço que 
permite ao titular da carteira ter acesso, a 
instrumentos de identificação e de 
pagamento, e gerir e utilizar os mesmos 
para iniciar ordens de pagamento. O 
serviço pode estar instalado num 
dispositivo que é propriedade do titular da 
carteira, tal como um telemóvel ou um 
PC, ou ser disponibilizado através de um
servidor remoto (ou uma combinação de 
ambos), estando, no entanto, em qualquer 
dos casos, sob o controlo do titular. O 
comerciante com o qual o serviço de 
carteira digital é contratado designa-se 
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«sub-comerciante»;

Or. pl

Justificação

Se o âmbito do regulamento abranger também as carteiras digitais é necessário introduzir 
uma definição às disposições.

Alteração 47
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 25-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) «Média», o montante total de 
comissões de intercâmbio de cartão de 
crédito ou cartão de débito pagas dividido 
pelo montante total de operações conexas 
durante o mesmo período;

Or. en

Alteração 48
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

 Comissões de intercâmbio aplicáveis a 
operações transfronteiras com cartões 
«consumidor» de débito ou de crédito

Comissões de intercâmbio aplicáveis a 
cartões «consumidor» transfronteiras de 
débito ou de crédito 

Or. en

Alteração 49
Matteo Salvini
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar, para as 
operações transfronteiras por cartão de 
débito, uma comissão de intercâmbio, por 
cada operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da 
operação.

1. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar, para as 
operações transfronteiras com cartão de 
débito, uma comissão de intercâmbio, por 
cada operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior, em média, a 0,2 % 
do valor da operação.

Or. en

Alteração 50
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar, para as 
operações transfronteiras por cartão de 
débito, uma comissão de intercâmbio, por 
cada operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da 
operação.

1. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar, para as 
operações transfronteiras por cartão, uma 
comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 
operação.

Or. fr

Justificação

Não se justifica fazer uma distinção entre cartões de débito e de crédito.
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Alteração 51
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
transfronteiras por cartão de crédito, uma 
comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 
operação.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Não se justifica fazer uma distinção entre cartões de débito e de crédito.

Alteração 52
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações transfronteiras por cartão de 
crédito, uma comissão de intercâmbio, por 
cada operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 
operação.

2. Com efeitos dois meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações transfronteiras com cartão de 
crédito, uma comissão de intercâmbio, por 
cada operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior, em média, a 0,3 % 
do valor da operação.

Or. en
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Alteração 53
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 3 – `n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Não são permitidas quaisquer 
disposições nos contratos ou em demais 
tipos de acordos que excluam o disposto 
no n.º 1 ou 2, ou prevejam taxas de 
comissões de intercâmbio superiores às 
estabelecidas no n.º 1 ou 2. Em caso de 
exclusão no contrato ou outro acordo do 
disposto no n.º 1 ou 2, ou de fixação no 
contrato ou outro acordo a taxa de 
comissão de intercâmbio superior às 
previstas no n.º 1 ou 2, deve ser aplicável 
a taxa máxima prevista no n.º 1 ou 2.

Or. pl

Justificação

O funcionamento eficaz da legislação exige uma menção clara de que em caso de 
não-aplicação das disposições do regulamento deve ser aplicada a taxa máxima da comissão 
de intercâmbio. Assim, evitam-se regulamentações nacionais divergentes.

Alteração 54
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir limites máximos inferiores 
através de legislação nacional.

Or. en
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Justificação

A aplicação de um limite máximo às comissões de intercâmbio multilaterais (CIM) não deve 
conduzir ao aumento das comissões por parte dos sistemas nacionais existentes ou de novos
operadores com CIM mais baixas para o nível do limite. O limite proposto não deve 
prejudicar o bom funcionamento dos mercados nacionais com consequências negativas para 
os consumidores.

Alteração 55
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 4.º Suprimido
Comissões de intercâmbio aplicáveis a 
todas as operações com cartões 
«consumidor» de débito ou de crédito
1. Com efeitos dois anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de débito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da 
operação.
2. Com efeitos dois anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associada a cartões de crédito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 
operação.

Or. en
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Justificação

O nível das comissões de intercâmbio, à exceção das comissões de intercâmbio Intra-EEE 
(transfronteiras) a que se refere o artigo 3.º, não deve ser determinado ao nível da UE, 
devendo antes poder ser estabelecido pelas autoridades nacionais dos Estados-Membros se e 
quando estas o considerarem apropriado. Tendo em conta as disparidades existentes entre os 
diferentes Estados-Membros em termos de desenvolvimento do pagamento por cartões, a 
fixação ao nível da UE de uma comissão única não será uma medida adequada para todos os 
Estados-Membros.

Alteração 56
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

 Comissões de intercâmbio aplicáveis a 
todas as operações com cartões 
«consumidor» de débito ou de crédito

Comissões de intercâmbio aplicáveis a 
operações com cartões «consumidor» de 
débito ou de crédito a nível nacional

Or. en

Alteração 57
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de servic�os de pagamento 
não podem propor nem solicitar para as 
operac�ões associadas a cartões de débito, 
uma comissão de interca�mbio, por cada 
operac�ão, ou outra remunerac�ão 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da 
operação.

1. Com efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de servic�os de pagamento 
não podem propor nem solicitar para as 
operac�ões associadas a cartões de débito, 
uma comissão de interca�mbio, por cada 
operac�ão, ou outra remunerac�ão 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da 
operac�ão.

Or. pl
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Justificação

O período de transição proposto para a implementação das novas obrigações relativas às 
taxas máximas das comissões de intercâmbio para todas as operações afigura-se demasiado 
longo. Está previsto um período de dois meses no que se refere às operações transfronteiras, 
e, por conseguinte, um período de seis meses para todas as operações afigura-se suficiente 
para a adaptação do funcionamento às novas regulações.

Alteração 58
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de débito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da 
operação.

1. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de débito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % da média 
ponderada do valor da operação.

Or. en

Justificação

A fixação de um limite máximo absoluto para as comissões de intercâmbio, como proposto 
pela Comissão, não refletiria os diferentes níveis de desenvolvimento dos mercados de 
pagamento por cartões nos diferentes Estados-Membros. A fixação de uma comissão com 
base numa média ponderada a nível nacional proporcionará alguma flexibilidade, 
permitindo o investimento em novas tecnologias, em dispositivos de segurança ou na 
melhoria das infraestruturas de pagamento por cartões nos países em que estas estão pouco 
desenvolvidas.

Alteração 59
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de débito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da 
operação.

1. Com efeitos um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de débito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2% do valor da 
operação.

Or. en

Justificação

Os limites máximos devem entrar em vigor mais cedo a nível nacional dado que é a este nível 
que o peso das CIM é mais sentido.

Alteração 60
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de débito,
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da 
operação.

1. Com efeitos um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões, uma 
comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 
operação.

Or. fr

Justificação

Não se justifica fazer uma distinção entre cartões de débito e de crédito. No que se refere aos 
limites máximos, é conveniente reduzi-los para as transações nacionais a fim de conceder às 
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autoridades reguladoras flexibilidade suficiente para adaptarem os montantes em função da 
estrutura do mercado e dos equilíbrios entre os bancos emitentes e os bancos adquirentes.

Alteração 61
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de débito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,2 % do valor da
operação.

1. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de débito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,10 EUR por 
operação, com comissões proporcionadas 
para os micropagamentos.

Or. en

Alteração 62
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeitos dois anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associada a cartões de crédito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 
operação.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

Não se justifica fazer uma distinção entre cartões de débito e de crédito.

Alteração 63
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de crédito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 
operação.

2. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de crédito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % da média 
ponderada do valor da operação.

Or. en

Alteração 64
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de servic�os de pagamento 
não podem propor nem solicitar para as 
operac�ões associada a cartões de crédito, 
uma comissão de interca�mbio, por cada 
operac�ão, ou outra remunerac�ão 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 

2. Com efeitos seis meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, os 
prestadores de servic�os de pagamento 
não podem propor nem solicitar para as 
operac�ões associada a cartões de crédito, 
uma comissão de interca�mbio, por cada 
operac�ão, ou outra remunerac�ão 
acordada que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 
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operac�ão. operac�ão.

Or. pl

Alteração 65
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de crédito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da 
operação.

2. Com efeitos um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de crédito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 
operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3% do valor da 
operação.

Or. en

Justificação

Os limites máximos devem entrar em vigor mais cedo a nível nacional dado que é a este nível 
que o peso das CIM é mais sentido.

Alteração 66
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento não 
podem propor nem solicitar para as 
operações associadas a cartões de crédito, 
uma comissão de intercâmbio, por cada 

2. Com efeitos dois anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, os 
prestadores de serviços de pagamento 
propõem ou solicitam para as operações 
associadas a cartões de crédito, uma 
comissão de intercâmbio fixa, por cada
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operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, superior a 0,3 % do valor da
operação.

operação, ou outra remuneração acordada 
que tenha um objetivo ou efeito 
equivalente, baseada no custo real do 
pagamento, com um limite mínimo de 
0,10 EUR por operação.

Or. en

Alteração 67
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Não são permitidos quaisquer 
disposições nos contratos ou em outro tipo 
de acordos que excluam o disposto no n.º 
1 ou 2, ou prevejam as taxas de comissões 
de intercâmbio superiores às previstas no 
n.º 1 ou 2. Em caso de exclusão no 
contrato ou outro acordo do disposto no 
n.º 1 ou 2, ou de fixação no contrato ou 
outro acordo a taxa de comissão de 
intercâmbio superior às previstas no n.º 1 
ou 2, deve ser aplicável a taxa máxima 
prevista no n.º 1 ou 2.

Or. pl

Alteração 68
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir limites máximos inferiores 
através de legislação nacional.

Or. en
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Justificação

A aplicação de um limite máximo às comissões de intercâmbio multilaterais (CIM) não deve 
conduzir ao aumento das comissões por parte dos sistemas nacionais existentes ou de novos 
operadores com CIM mais baixas para o nível do limite.  O limite proposto não deve 
prejudicar o bom funcionamento dos mercados nacionais com consequências negativas para 
os consumidores.

Alteração 69
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir limites máximos inferiores, 
ou medidas de objetivo ou efeito 
equivalente, através de legislação 
nacional.

Or. en

Justificação

Os limites máximos propostos não devem prejudicar o bom funcionamento dos mercados 
nacionais, onde as comissões de intercâmbio são mais baixas ou inexistentes, especialmente 
nos países com sistemas nacionais de cartões de débito eficientes e a preços acessíveis.

Alteração 70
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Para fins de aplicação dos limites 
máximos referidos no artigo 3.º e no 
artigo 4.º, qualquer compensação líquida 
recebida de um sistema de cartões de 
pagamento por um banco emitente em 
relação a operações de pagamento ou 
atividades conexas deve ser tratada como 

Para fins de aplicação dos limites máximos 
referidos no artigo 3.º e no artigo 4.º, 
qualquer compensação líquida recebida de 
um sistema de cartões de pagamento por 
um banco emitente em relação a operações 
de pagamento ou atividades conexas deve 
ser tratada como parte da comissão de 
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parte da comissão de intercâmbio. intercâmbio. Ao adquirente deve ser 
cobrado apenas o montante devido nos 
termos do presente regulamento.

Or. en

Justificação

O regulamento deve ser clarificado com vista a impedir que os sistemas de pagamento por 
cartão aumentem certas taxas, como as associadas a licenças, autorização, etc., e esse 
aumento se reflita no valor a pagar por retalhistas e consumidores.

Alteração 71
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Comissões de intercâmbio implícitas

1 Os sistemas de cartões de pagamento 
tripartidos utilizam comissões de 
intercâmbio implícitas que deveriam estar 
sujeitas aos limites assim como as 
comissões de intercâmbio explícitas, 
mencionadas nos artigos 3.º e 4.º.
2. A fim de assegurar a conformidade 
com esta exigência, os sistemas de cartões 
de pagamento tripartidos devem manter 
livros separados para os serviços de 
pagamento adquirentes para os 
consumidores e para os serviços de 
pagamento emitentes para os 
consumidores como se a atividade fosse 
exercida por dois sujeitos separados, 
permitindo a identificação de todos os 
elementos dos custos e receitas, 
juntamente com a base do seu cálculo e a 
atribuição pormenorizada dos métodos 
utilizados, relacionados com o seu 
serviços de pagamento adquirentes e 
emitentes, incluindo a repartição 
detalhada dos ativos fixos e custos 
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estruturais. Os sistemas de cartões de 
pagamento tripartidos serão também 
obrigados a divulgar os preços internos de 
transferências para assegurar a 
conformidade com os limites das 
comissões de intercâmbio implícitas e 
prevenir subsídios cruzados.
3. Para fins de utilização dos limites supra 
mencionados nos n.os 1 e 2, todos 
compensações líquidas recebidas pela 
área de serviços de pagamento emitentes 
para os consumidores da área do sistema 
de cartões de pagamento a título de 
operações de pagamento ou atividades 
conexas serão consideradas como uma 
parte da comissão de intercâmbio.
4. Para assegurar a conformidade com os 
n.os 1 e 2, os sistemas de cartões de 
pagamento tripartidos são obrigados a 
nomear um fiduciário que apresentará 
um relatório anual aos órgãos 
competentes, mencionados no artigo 13,º 
e os seguintes sobre o cumprimento pelo 
sistema tripartido do disposto nos artigos 
1.º e 2.º no ano anterior. As disposições 
relativas à implementação do fiduciário 
estão definidas no Anexo X.

Or. pl

Justificação

No n.º 22 do preâmbulo indica-se que os sistemas de cartões de pagamento tripartidos 
utilizam as comissões de intercâmbio implícitas. A fim de assegurar as condições de 
funcionamento equitativas, o valor das comissões de intercâmbio implícitas deve ser 
regulamentado da mesma forma que as comissões de pagamento explícitas. Para evitar a 
evasão das disposições, uma solução proporcional será a exigência da nomeação de um 
fiduciário, como atualmente os fiduciários têm a obrigação de apresentar relatórios anuais 
sobre o cumprimento das médias ponderadas acordadas com a Comissão.

Alteração 72
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os sistemas de cartões de pagamento e 
as entidades de processamento devem ser 
independentes em termos da sua forma 
jurídica, organização e processo 
decisório. Não devem estabelecer qualquer 
discriminação entre as suas filiais ou 
acionistas, por um lado, e os utilizadores 
desses sistemas e outros parceiros 
contratuais, por outro lado, e não devem, 
em especial, condicionar de forma alguma 
a prestação de qualquer serviço que 
proponham à aceitação pela respetiva parte 
contratante de qualquer outro serviço 
proposto.

1. Os sistemas de cartões de pagamento e 
as entidades de processamento não devem 
estabelecer qualquer discriminação entre as 
suas filiais ou acionistas, por um lado, e os 
utilizadores desses sistemas e outros 
parceiros contratuais, por outro lado, e não 
devem, em especial, condicionar de forma 
alguma a prestação de qualquer serviço que 
proponham à aceitação pela respetiva parte 
contratante de qualquer outro serviço 
proposto.

Or. en

Alteração 73
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando celebra um contrato com um 
prestador de serviços de pagamento, o 
consumidor deve ter a possibilidade de 
decidir se necessita ou não de duas ou 
mais marcas diferentes de instrumentos 
de pagamento no seu cartão, dispositivo 
digital, de telecomunicações ou de TI. 
Antes da assinatura do contrato, o 
prestador de serviços de pagamento 
fornece ao consumidor informações 
claras e objetivas sobre as marcas de 
pagamento disponíveis e respetivas 
características, em termos de utilização, 
funcionalidades, custo e segurança.

Or. en
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Alteração 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando celebra um contrato com um 
prestador de serviços de pagamento, o 
consumidor deve receber informações 
claras e objetivas e ter a possibilidade de 
decidir se pretende ter ou não duas ou 
mais marcas diferentes de instrumentos 
de pagamento no seu cartão, dispositivo 
digital, de telecomunicações ou de TI. 

Or. en

Alteração 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando um mecanismo de pagamento 
permite escolher entre diferentes marcas de 
instrumentos de pagamento, a marca 
aplicada à operação de pagamento em 
causa deve ser determinada pelo ordenante 
no ponto de venda.

5. Quando um mecanismo de pagamento 
permite escolher entre diferentes marcas de 
instrumentos de pagamento, a marca 
aplicada à operação de pagamento em 
causa deve ser determinada pelo ordenante 
no ponto de venda. Antes da assinatura do 
contrato, o prestador de serviços de 
pagamento deve fornecer ao consumidor 
informações claras e objetivas sobre todas 
as marcas de pagamento disponíveis, 
incluindo as respetivas características e 
comissões de intercâmbio aplicáveis.

Or. en

Alteração 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os sistemas de cartões de pagamento, os 
emitentes, os adquirentes e os operadores 
de infraestruturas de tratamento de cartões 
de pagamento não devem inserir 
mecanismos automáticos, software ou 
dispositivos no instrumento de pagamento
ou em equipamento instalado no ponto de 
venda que limitem a escolha da aplicação 
de pagamento pelo ordenante aquando da 
utilização de um instrumento de pagamento 
multimarca.

6. Os sistemas de cartões de pagamento, os 
emitentes, os adquirentes, os comerciantes
e os operadores de infraestruturas de 
tratamento de cartões de pagamento não 
devem inserir mecanismos automáticos, 
software ou dispositivos no instrumento de 
pagamento ou em equipamento instalado 
no ponto de venda que limitem a escolha 
da aplicação de pagamento pelo ordenante 
aquando da utilização de um instrumento 
de pagamento multimarca.

Or. en

Alteração 77
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

 Comissões diferenciadas Comissões

Or. fr

Alteração 78
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os adquirentes devem propor e cobrar 
individualmente aos beneficiários taxas de 
serviço ao comerciante específicas para 
diferentes categorias e marcas de cartões 

1. Os adquirentes devem propor e cobrar 
individualmente aos beneficiários taxas de 
serviço ao comerciante específicas para 
diferentes categorias e marcas de cartões 
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de pagamento, salvo se os comerciantes 
solicitarem por escrito aos prestadores de 
serviços de pagamento adquirentes a 
cobrança de taxas de serviço ao 
comerciante agrupadas.

de pagamento com diferentes níveis de 
comissões de intercâmbio, salvo se os 
comerciantes solicitarem por escrito aos 
prestadores de serviços de pagamento 
adquirentes a cobrança de taxas de serviço 
ao comerciante agrupadas.

Or. en

Alteração 79
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer redução do valor das 
comissões de intercâmbio, nos termos dos 
artigos 3.º e 4.º do presente regulamento 
ou por decisão das autoridades
competentes previstas no artigo 13.º, deve 
ser acompanhada de uma redução no 
mínimo equivalente das taxas de serviço 
ao comerciante cobradas pelos 
prestadores de serviços de pagamento 
adquirentes aos beneficiários.

Or. fr

Justificação

O presente regulamento não terá qualquer efeito se os adquirentes não fizerem repercutir a 
redução das comissões de intercâmbio nas taxas cobradas aos comerciantes.

Alteração 80
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 10.º Suprimido
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Regras de aceitação de todos os cartões
1. Os sistemas de pagamento e os
prestadores de serviços de pagamento não 
devem aplicar regras que possam obrigar 
os beneficiários que aceitam cartões e 
outros instrumentos de pagamento 
emitidos por um prestador de serviços de 
pagamento emitente, no âmbito de um 
sistema de instrumentos de pagamento, a 
aceitar também outros instrumentos de 
pagamento da mesma marca e/ou 
categoria emitidos por outros prestadores 
de serviços de pagamento emitentes no 
âmbito do mesmo sistema, exceto se estes 
estiverem sujeitos às mesmas comissões de 
intercâmbio regulamentadas.
2. A restrição das regras de aceitação de 
todos os cartões referida no n.º 1 em nada 
prejudica a possibilidade de os sistemas de 
pagamentos e os prestadores de serviços 
de pagamento estabelecerem que 
determinados cartões não podem ser 
recusados com base na identidade do 
prestador de serviços de pagamento 
emitente ou do titular do cartão.
3. Os comerciantes que decidam não 
aceitar todos os cartões ou outros 
instrumentos de pagamento de um sistema 
de cartões de pagamento devem informar 
os consumidores de forma clara e 
inequívoca no mesmo momento em que os 
informam sobre a aceitação de outros 
cartões e instrumentos de pagamento do 
sistema. Essas informações devem ser 
apresentadas de forma muito visível à 
entrada do estabelecimento, na caixa ou 
no sítio Web ou noutro meio eletrónico ou 
móvel aplicável e devem ser facultadas ao 
ordenante em tempo útil antes de este 
celebrar um acordo de compra com o 
beneficiário.
4. Os prestadores de serviços de 
pagamento emitentes devem assegurar 
que os seus instrumentos de pagamento 
possam ser identificados de forma visível 
e por via eletrónica, a fim de permitir aos 
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beneficiários determinar inequivocamente 
qual foi a escolha do ordenante em termos 
de marcas e categorias de cartões pré-
pagos, de débito, de crédito ou comerciais 
ou de pagamentos associados a cartões 
efetuados através destes instrumentos.

Or. en

Justificação

A limitação da regra de aceitação de todos os cartões conduziria a uma menor utilização de 
cartões, pois os consumidores já não teriam a certeza se os seus cartões serem aceites pelos 
comerciantes.

Alteração 81
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os sistemas de pagamento e os 
prestadores de serviços de pagamento não 
devem aplicar regras que possam obrigar 
os beneficiários que aceitam cartões e 
outros instrumentos de pagamento 
emitidos por um prestador de serviços de 
pagamento emitente, no âmbito de um 
sistema de instrumentos de pagamento, a 
aceitar também outros instrumentos de 
pagamento da mesma marca e/ou 
categoria emitidos por outros prestadores 
de serviços de pagamento emitentes no 
âmbito do mesmo sistema, exceto se estes 
estiverem sujeitos às mesmas comissões de 
intercâmbio regulamentadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 82
Adam Bielan
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os sistemas de pagamento e os 
prestadores de serviços de pagamento não 
devem aplicar regras que possam obrigar 
os beneficiários que aceitam cartões e 
outros instrumentos de pagamento emitidos 
por um prestador de serviços de pagamento 
emitente, no âmbito de um sistema de 
instrumentos de pagamento, a aceitar 
também outros instrumentos de pagamento 
da mesma marca e/ou categoria emitidos 
por outros prestadores de serviços de 
pagamento emitentes no âmbito do mesmo 
sistema, exceto se estes estiverem sujeitos 
às mesmas comissões de intercâmbio 
regulamentadas.

1. Os sistemas de pagamento e os 
prestadores de serviços de pagamento não 
devem aplicar regras que possam obrigar 
os beneficiários que aceitam cartões e 
outros instrumentos de pagamento emitidos 
por um prestador de serviços de pagamento 
emitente, no âmbito de um sistema de 
instrumentos de pagamento, a aceitar 
também outros instrumentos de pagamento 
da mesma marca e/ou categoria emitidos 
por outros prestadores de serviços de 
pagamento emitentes no âmbito do mesmo 
sistema, exceto se estes estiverem sujeitos 
às mesmas comissões.

Or. en

Alteração 83
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A restrição das regras de aceitação de
todos os cartões referida no n.º 1 em nada 
prejudica a possibilidade de os sistemas de 
pagamentos e os prestadores de serviços 
de pagamento estabelecerem que 
determinados cartões não podem ser 
recusados com base na identidade do 
prestador de serviços de pagamento 
emitente ou do titular do cartão.

Suprimido

Or. en
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Alteração 84
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A restrição das regras de aceitação de 
todos os cartões referida no n.º 1 em nada 
prejudica a possibilidade de os sistemas de 
pagamentos e os prestadores de serviços 
de pagamento estabelecerem que 
determinados cartões não podem ser 
recusados com base na identidade do 
prestador de serviços de pagamento 
emitente ou do titular do cartão.

Suprimido

Or. en

Alteração 85
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os comerciantes que decidam não 
aceitar todos os cartões ou outros 
instrumentos de pagamento de um sistema 
de cartões de pagamento devem informar 
os consumidores de forma clara e 
inequívoca no mesmo momento em que os 
informam sobre a aceitação de outros 
cartões e instrumentos de pagamento do 
sistema. Essas informações devem ser 
apresentadas de forma muito visível à 
entrada do estabelecimento, na caixa ou 
no sítio Web ou noutro meio eletrónico ou 
móvel aplicável e devem ser facultadas ao 
ordenante em tempo útil antes de este 
celebrar um acordo de compra com o 
beneficiário.

Suprimido

Or. en
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Alteração 86
Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os prestadores de serviços de pagamento 
emitentes devem assegurar que os seus 
instrumentos de pagamento possam ser 
identificados de forma visível e por via 
eletrónica, a fim de permitir aos 
beneficiários determinar inequivocamente 
qual foi a escolha do ordenante em termos 
de marcas e categorias de cartões pré-
pagos, de débito, de crédito ou comerciais 
ou de pagamentos associados a cartões 
efetuados através destes instrumentos.

4. Os prestadores de serviços de pagamento 
emitentes devem assegurar que os seus 
instrumentos de pagamento com comissões 
de intercâmbio não regulamentadas 
possam ser identificados visualmente e 
por via eletrónica. 

Or. en

Justificação

Dado que os cartões pré-pagos e os cartões («consumidor») de débito e de crédito estão 
sujeitos a comissões de intercâmbio regulamentadas, não existe qualquer vantagem em que o 
comerciante seja capaz de identificar visualmente e eletronicamente esses cartões. A 
alteração proposta visa estabelecer a obrigatoriedade de identificação de cartões não 
regulamentados de modo a permitir que o comerciante possa recusar cartões comerciais (não 
regulamentados) ou imputar encargos suplementares ao abrigo da Diretiva Serviços de 
Pagamento II proposta.

Alteração 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os contratos entre os adquirentes e os 
beneficiários podem prever que as 
informações referidas no n.º 1, primeiro 
parágrafo, sejam prestadas ou 

2. Os contratos entre os adquirentes e os 
beneficiários devem prever que as 
informações referidas no n.º 1, primeiro 
parágrafo, sejam prestadas ou 
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disponibilizadas periodicamente, no 
mínimo uma vez por mês, e de uma forma 
acordada que permita aos beneficiários 
armazenar e reproduzir informações 
inalteradas.

disponibilizadas periodicamente, no 
mínimo uma vez por mês, e de uma forma 
acordada que permita aos beneficiários 
armazenar e reproduzir informações 
inalteradas.

Quando celebra um contrato com um 
prestador de serviços de pagamento, o 
consumidor deve receber periodicamente 
informações claras e objetivas sobre os 
pagamentos e as taxas aplicáveis às 
operações de pagamento.

Or. en

Alteração 88
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) A Autoridade Bancária Europeia é 
responsável pela emissão de orientações 
para a aplicação de sanções efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

É importante assegurar a coerência no estabelecimento pelos Estados-Membros de regras 
relativas a sanções aplicáveis em caso de infrações ao presente regulamento a fim de 
garantir condições de concorrência equitativas.

Alteração 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 1. Os Estados-Membros devem instituir 
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procedimentos adequados e eficazes de 
resolução extrajudicial de reclamações e de 
recurso para a resolução de litígios entre os 
beneficiários e os respetivos prestadores de 
serviços de pagamento no quadro do 
presente regulamento. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem designar 
organismos existentes, quando adequado, 
ou criar novos organismos.

procedimentos independentes, adequados e 
eficazes de resolução extrajudicial de 
reclamações e de recurso para a resolução 
de litígios entre os beneficiários e os 
respetivos prestadores de serviços de 
pagamento no quadro do presente 
regulamento. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem designar 
organismos existentes, quando adequado, 
ou criar novos organismos.

Or. en

Alteração 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os prestadores de serviços de 
pagamento devem aderir a um ou mais 
organismos de resolução alternativa de 
litígios.

Or. en

Alteração 91
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre o impacto 
no funcionamento do mercado interno 
das comissões aplicadas no âmbito dos 
sistemas de cartões de pagamento 
tripartidos às operações transfronteiras e, 
se necessário, apresentar uma proposta 
legislativa visando reduzir os seus efeitos 
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negativos.

Or. fr

Justificação

As comissões associadas aos sistemas de pagamento tripartidos podem ser significativas e 
bastante mais elevadas do que as associadas aos sistemas de cartões de pagamento 
quadripartidos. Por conseguinte, é conveniente estudar o seu impacto sobre as operações no 
seio do mercado interno e, se for caso disso, legislar sobre a matéria.


