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Alteração 38
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Convém estabelecer datas-limite nas 
quais todas as operações de transferência
de créditos e de débitos directos devem 
cumprir estes requisitos técnicos, deixando 
contudo aberta a possibilidade a novos 
desenvolvimentos e inovações no mercado.

(12) Convém estabelecer uma única 
data-limite na qual todas as operações de 
transferência de créditos e de débitos 
directos devem cumprir estes requisitos 
técnicos, deixando contudo aberta a 
possibilidade a novos desenvolvimentos e 
inovações no mercado.

Or. en

Alteração 39
Simon Busuttil

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Convém estabelecer datas-limite nas 
quais todas as operações de transferência 
de créditos e de débitos directos devem 
cumprir estes requisitos técnicos, deixando 
contudo aberta a possibilidade a novos 
desenvolvimentos e inovações no mercado.

(12) Convém estabelecer datas-limite nas 
quais todas as operações de transferência 
de créditos e de débitos directos devem 
cumprir estes requisitos técnicos, deixando 
contudo aberta a possibilidade a novos 
desenvolvimentos e inovações no mercado.
Os prestadores de serviços de pagamento 
e os utilizadores de serviços de pagamento 
devem dispor de tempo suficiente para se 
adaptarem aos requisitos técnicos, mas os 
prazos não devem atrasar 
desnecessariamente as vantagens para os 
consumidores nem penalizar os esforços 
de operadores diligentes que já tenham 
mudado para os sistemas de pagamentos 
SEPA. No caso das operações de 
pagamento nacionais, os prestadores de 
serviços de pagamento devem prestar aos 
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seus pequenos clientes os serviços 
necessários para assegurar uma 
adaptação harmoniosa e segura aos 
requisitos técnicos estabelecidos no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 40
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser estabelecidas datas de 
migração distintas a fim de ter em conta 
as diferenças existentes entre as 
transferências de créditos e os débitos 
directos. As transferências de créditos e os 
débitos directos à escala da UE não têm o 
mesmo nível de maturidade, visto que os 
débitos directos são um instrumento mais 
complexo e, por conseguinte, a migração 
para os débitos directos à escala da União 
exige muito mais recursos que a migração 
para as transferências de créditos à escala 
da União.

Suprimido

Or. en

Alteração 41
Simon Busuttil

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Devem ser estabelecidas datas de 
migração distintas a fim de ter em conta 
as diferenças existentes entre as 
transferências de créditos e os débitos 

(13) Deve ser estabelecido uma data única
de migração para as transferências de 
créditos e os débitos directos à escala da 
UE, de molde a permitir um processo de 
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directos. As transferências de créditos e os 
débitos directos à escala da UE não têm o 
mesmo nível de maturidade, visto que os 
débitos directos são um instrumento mais 
complexo e, por conseguinte, a migração 
para os débitos directos à escala da União 
exige muito mais recursos que a migração 
para as transferências de créditos à escala 
da União.

transição concertado, num intuito de 
clareza e simplicidade para os 
consumidores.

Or. en

Alteração 42
Pascal Canfin

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Nalguns Estados-Membros existem 
operações específicas de débito directo 
que parecem ser muito semelhantes a 
operações efectuadas por cartão de 
pagamento, visto que o ordenante utiliza 
um cartão no ponto de venda para iniciar 
a operação de pagamento. Todavia, o 
regime de pagamento subjacente é o 
débito directo. O cartão só é utilizado para 
uma leitura, com o objectivo de facilitar a 
geração electrónica do mandato, que terá 
de ser assinado pelo ordenante no ponto 
de venda. Dado o volume substancial de 
operações efectuadas, esses serviços de 
pagamento não podem ser classificados 
como produto de nicho, mas são 
necessários enquanto não existir um 
substituto adequado para o SEPA. Neste 
contexto, as partes interessadas são 
instadas a desenvolver um substituto 
adequado para o SEPA, que será 
aprovado pela Comissão, antes do 
abandono progressivo dos regimes 
nacionais de débito directo que permitem 
actualmente este tipo de transacções.
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Or. en

Alteração 43
Pascal Canfin

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de garantir a possibilidade de 
recurso em caso de aplicação incorrecta do 
presente regulamento, os Estados-
Membros deverão estabelecer 
procedimentos extrajudiciais adequados e 
eficazes para a resolução de quaisquer 
litígios decorrentes de tal aplicação.

(20) A fim de garantir a possibilidade de 
recurso em caso de aplicação incorrecta do 
presente regulamento, os Estados-
Membros deverão estabelecer 
procedimentos extrajudiciais adequados e 
eficazes para a resolução de quaisquer 
litígios entre utilizadores de serviços de 
pagamento e prestadores de serviços de 
pagamento.

Or. en

Alteração 44
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A Comissão deve estar habilitada a 
adoptar actos delegados em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado no que 
respeita à actualização dos requisitos 
técnicos para as transferências de créditos e 
os débitos directos.

(22) A Comissão deve estar habilitada a 
adoptar actos delegados em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado no que 
respeita à actualização dos requisitos 
técnicos para as transferências de créditos e 
os débitos directos. É de especial 
importância que a Comissão proceda a 
consultas adequadas e transparentes 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
designadamente a nível de peritos. A 
Comissão, ao preparar e elaborar actos 
delegados, deve assegurar a transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
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Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Garantir a coerência com o entendimento comum sobre disposições práticas relativas à 
utilização de actos delegados.

Alteração 45
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Dado que os prestadores de serviços 
de pagamento dos Estados-Membros que 
não pertencem à área do euro necessitam 
de um maior trabalho de preparação, 
devem ser autorizados a adiar a aplicação 
destes requisitos técnicos durante um 
determinado período.

(23) Dado que os prestadores de serviços 
de pagamento dos Estados-Membros que 
não pertencem à área do euro necessitam 
de um maior trabalho de preparação, 
devem ser autorizados a adiar a aplicação 
destes requisitos técnicos durante um 
determinado período. No entanto, os 
Estados-Membros que não pertencem à 
área do euro devem cumprir rapidamente 
os requisitos técnicos, a fim de criar um 
verdadeiro espaço europeu de 
pagamentos, que reforçará o mercado 
interno.

Or. en

Alteração 46
Pascal Canfin

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) O Conselho Europeu de 
Pagamentos (EPC) tem tido uma enorme 
influência na governação do SEPA. 
Actualmente, o sector bancário domina o 
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EPC, o que contribui para que os 
interesses dos utilizadores não sejam tidos 
em linha de conta no processo de decisão 
relativo ao SEPA. É, por isso, necessária 
uma reforma da governação do SEPA 
para que o processo de decisão se torne 
mais democrático e transparente.

Or. en

Alteração 47
Pascal Canfin

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Taxas

Nos casos em que o utilizador de serviços 
de pagamentos for um consumidor, o 
prestador de serviços de pagamento não 
pode, durante um período [10] anos a 
contar da data referida nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 5.º, aplicar às transferências de 
créditos e aos débitos directos taxas 
ajustadas pela inflação superiores às 
cobradas em 1 de Dezembro de 2010 a 
esse utilizador de serviços de pagamento, 
no âmbito dos regimes de pagamento 
nacionais, por transferências de créditos e 
débitos directos do mesmo valor 
correspondentes ou comparáveis em 
termos de condições e requisitos técnicos.

Or. en

Alteração 48
Pascal Canfin

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Os Estados-Membros asseguram que, em 
caso de débito directo, o ordenante tenha 
direito ao reembolso, por parte do 
respectivo prestador do serviço de 
pagamento, de uma operação de 
pagamento autorizada emitida pelo 
beneficiário ou através deste que já tenha 
sido executada. O reembolso corresponde 
ao montante integral da operação de 
pagamento executada. No prazo de 30 
dias úteis a contar da recepção de um 
pedido de reembolso, o prestador do 
serviço de pagamento reembolsa o 
montante integral à data-valor da 
operação de pagamento reembolsada.

Or. en

Alteração 49
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar até [inserir data concreta 
12 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento], as operações de 
transferência de créditos serão efectuadas 
em conformidade com os requisitos 
técnicos referidos nos pontos 1 e 2 do 
anexo.

1. O mais tardar até [inserir data concreta 
24 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento], as operações de 
transferência de créditos serão efectuadas 
em conformidade com os requisitos 
técnicos referidos nos pontos 1 e 2 do 
anexo.

Or. en

Alteração 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os débitos directos emitidos pelo 
ordenante em conformidade com as 
disposições nacionais, antes da data 
referida no n.º 2 do artigo 5.º, são 
convertidos automaticamente pelos 
prestadores de serviços de pagamento em 
débitos directos SEPA na mesma data e 
sem custos, a menos que o ordenante se 
oponha à conversão num prazo de quatro 
semanas.

Or. de

Alteração 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As ordens permanentes emitidas pelo 
ordenante em conformidade com as 
disposições nacionais, antes da data 
referida no n.º 1 do artigo 5.º, são 
convertidas automaticamente pelos 
prestadores de serviços de pagamento 
para o sistema SEPA na mesma data e 
sem custos, a menos que o ordenante se 
oponha à conversão num prazo de quatro 
semanas.

Or. de

Alteração 52
Pascal Canfin

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os prestadores de serviços de 
pagamento do ordenante e do beneficiário 
não podem aplicar taxas ou outros 
encargos ao processo de visualização que 
fornece os dados para as operações de 
pagamento emitidas através ou por meio 
de um cartão de pagamento no ponto de 
venda e que dão origem a um débito 
directo.

Or. en

Alteração 53
Pascal Canfin

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A medida visará uma afectação 
eficiente dos custos à parte que está na 
origem da transacção-R, sem deixar de ter 
em conta a existência de custos de 
transacção e o objectivo de protecção do 
consumidor

(a) A medida garante que os prestadores 
de serviços de pagamento só cobrem os 
encargos correspondentes aos 
beneficiários na origem do pagamento; 
esta disposição aplica-se sem prejuízo da 
obrigação do ordenante de reembolsar 
este encargo ao beneficiário, se o 
ordenante estiver na origem da 
transacção-R sem motivo válido, tendo em 
conta as obrigações decorrentes do 
contrato remunerado, bem como o 
objectivo de protecção do consumidor

Or. en

Alteração 54
Simon Busuttil

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Não serão cobrados ao consumidor 
montantes relativos a transacções-R 
diferentes dos custos pelos quais o 
consumidor é directamente responsável

Or. en

Alteração 55
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7 Suprimido
Derrogação

1. Os Estados-Membros podem autorizar 
as suas autoridades competentes a 
derrogar de todos ou alguns dos requisitos 
estabelecidos no artigo 5.º, n.ºs 1, 2 e 3, 
até [inserir data concreta 36 meses após a 
entrada em vigor] para as operações de 
transferência de créditos ou de débito 
directo com uma quota de mercado 
cumulativa, baseada nas estatísticas 
oficiais de pagamento publicadas 
anualmente pelo Banco Central Europeu, 
de menos de 10% do número total de 
operações de transferência de créditos ou 
de débito directo, respectivamente, 
registadas nesse Estado-Membro.
2. Os Estados-Membros podem autorizar 
as suas autoridades competentes a 
derrogar de todos ou alguns dos requisitos 
estabelecidos no artigo 5.º, n.ºs 1, 2 e 3, 
até [inserir data concreta 60 meses após a 
entrada em vigor] para as operações de 
pagamento iniciadas por cartão de 
pagamento no ponto de venda que 
resultem em transferências de créditos ou 
em débitos directos a partir de uma conta 
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de pagamento identificada por um código 
BBAN ou IBAN.
3. Caso um Estado-Membro autorize as 
suas autoridades competentes a aplicar a 
derrogação prevista nos n.ºs 1 e 2, deve 
notificar do facto a Comissão até [inserir 
data concreta 6 meses após a entrada em 
vigor]. O Estado-Membro deve notificar 
imediatamente a Comissão de qualquer 
alteração subsequente.

Or. en

Alteração 56
Simon Busuttil

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Requisitos de informação

1. Os Estados-Membros exigem que os 
bancos forneçam aos consumidores 
informações claras sobre as vantagens do 
sistema e, nesta base, encorajam os 
bancos a migrar rapidamente do código 
BBAN para o IBAN.
2. Os bancos fornecem aos consumidores 
informações claras e compreensíveis 
sobre as taxas aplicáveis às 
transacções-R, num intuito de 
transparência e de protecção dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 57
Cornelis de Jong
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis por 
garantir o cumprimento do presente 
regulamento, que devem ser autoridades 
públicas ou organismos reconhecidos pela 
legislação nacional ou por autoridades 
públicas expressamente habilitadas para 
esse fim pela legislação nacional, incluindo 
os bancos centrais nacionais. Os 
Estados-Membros podem designar 
organismos existentes para agirem como 
autoridades competentes.

1. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes responsáveis por 
garantir o cumprimento do presente 
regulamento, que devem ser autoridades 
públicas ou organismos reconhecidos pela 
legislação nacional ou por autoridades 
públicas expressamente habilitadas para 
esse fim pela legislação nacional, incluindo 
os bancos centrais nacionais. Os 
Estados-Membros podem designar 
organismos existentes para agirem como 
autoridades competentes. As autoridades 
competentes são órgãos independentes, 
que agem em nome de todos as partes 
interessadas, incluindo os utilizadores 
finais, a fim de assegurar condições de 
concorrência equitativas para todos os 
prestadores de serviços de transferência 
de créditos e de débito directo, incluindo 
novos prestadores.

Or. en

Alteração 58
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para assegurar que os requisitos técnicos 
fixados no presente regulamento sejam 
aceites pelos cidadãos da União e pelas 
empresas, estas autoridades públicas 
levam a cabo campanhas de informação 
destinadas a sensibilizar o público.

Or. en
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Justificação

As autoridades públicas têm um importante papel a desempenhar na informação do público, 
dado que são responsáveis por 50% das transferências de créditos em grande número de 
Estados-Membros.

Alteração 59
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos imediatamente ou numa 
data posterior nela fixada. A decisão de 
revogação não prejudica os actos delegados 
já em vigor. A referida decisão é publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia.

3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos no dia seguinte ao da 
publicação da referida decisão no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela fixada. A decisão de 
revogação não prejudica os actos delegados 
já em vigor. A referida decisão é publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Justificação

Para garantir a certeza jurídica, é necessário especificar a data exacta. Esta alteração 
retoma uma cláusula-tipo proposta no anexo ao entendimento comum sobre disposições 
práticas relativas à utilização de actos delegados.

Alteração 60
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
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prazo pode ser prorrogado por um mês. prazo pode ser prorrogado por dois meses.

Or. en

Justificação

Garantir a coerência com o entendimento comum sobre disposições práticas relativas à 
utilização de actos delegados.

Alteração 61
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem, no prazo de seis semanas a contar 
da data de notificação, formular objecções 
ao acto delegado. Nesse caso, o acto deixa 
de ser aplicado. A instituição que formular 
objecções ao acto delegado deve expor os 
motivos das mesmas.

2. O Parlamento Europeu ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado nos termos do procedimento 
referido no n.º 1 do artigo 14.º. Nesse 
caso, a Comissão deve revogar o acto sem 
demora, após a notificação da decisão de 
objecção por parte do Parlamento 
Europeu ou do Conselho. A instituição 
que formular objecções ao acto delegado 
deve expor os motivos das mesmas.

Or. en

Justificação

Garantir a coerência com o entendimento comum sobre disposições práticas relativas à 
utilização de actos delegados.

Alteração 62
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os prestadores de serviços de pagamento 
estabelecidos num Estado-Membro cuja 

1. Os prestadores de serviços de pagamento 
estabelecidos num Estado-Membro cuja 
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moeda não seja o euro devem cumprir o 
disposto no artigo 3.º até 31 de Outubro de 
2014. Se, no entanto, o euro for 
introduzido como moeda nacional num 
destes Estados-Membros antes 
de 1 de Novembro de 2013, os prestadores 
de serviços de pagamento situados nesse 
Estado-Membro devem cumprir o disposto 
no artigo 3.º no prazo de um ano a contar 
da data em que o Estado-Membro em 
questão aderir à zona euro.

moeda não seja o euro devem cumprir o 
disposto no artigo 3.º até [inserir data 
concreta 36 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento]. Se, no 
entanto, o euro for introduzido como 
moeda nacional num destes 
Estados-Membros, os prestadores de 
serviços de pagamento situados nesse 
Estado-Membro devem cumprir o disposto 
no artigo 3.º no mesmo prazo que os 
situados no Estado-Membro que já 
pertence à zona euro.

Or. en

Justificação

Para o bom funcionamento do mercado interno, todos os Estados-Membros devem dar 
cumprimento ao regulamento o mais rapidamente possível.

Alteração 63
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
estabelecidos num Estado-Membro cuja 
moeda não seja o euro devem cumprir os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º e nos 
pontos 1 e 2 do anexo para as operações de 
transferência de créditos expressas em 
euros, e os requisitos estabelecidos no 
artigo 4.º e nos pontos 1 e 3 do anexo para 
as operações de débito directo expressas 
em euros, até [inserir data concreta 4 anos
após a entrada em vigor do presente 
regulamento]. Se, no entanto, o euro for 
introduzido num destes Estados-Membros 
como moeda nacional antes de [inserir 
data concreta 3 anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento], os 
prestadores de serviços de pagamento 
estabelecidos nesse Estado-Membro devem 

2. Os prestadores de serviços de pagamento 
estabelecidos num Estado-Membro cuja 
moeda não seja o euro devem cumprir os 
requisitos estabelecidos no artigo 4.º e nos 
pontos 1 e 2 do anexo para as operações de 
transferência de créditos expressas em 
euros, e os requisitos estabelecidos no 
artigo 4.º e nos pontos 1 e 3 do anexo para 
as operações de débito directo expressas 
em euros, até [inserir data concreta 36 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento]. Se, no entanto, o euro for 
introduzido num destes Estados-Membros 
como moeda nacional, os prestadores de 
serviços de pagamento estabelecidos nesse 
Estado-Membro devem cumprir o disposto 
no artigo 4.º no mesmo prazo que os 
situados no Estado-Membro que já 
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cumprir estes requisitos no prazo de um 
ano a contar da data em que o
Estado-Membro em questão aderiu à área 
do euro.

pertence à área do euro.

Or. en


