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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Atualmente, para a maioria das pessoas, viver sem uma conta bancária é praticamente 
inimaginável. Uma conta bancária é uma exigência real para as pessoas poderem participar na 
vida social e económica. A falta de acesso aos serviços bancários básicos torna a vida 
quotidiana mais difícil e mais dispendiosa. As vantagens das transações sem numerário 
tornam-se cada vez mais tangíveis e traduzem-se em benefícios concretos, tanto para os 
cidadãos como para a administração pública. As transferências bancárias de salários e o 
pagamento das contas da eletricidade, do gás ou da água estão a tornar-se um verdadeiro 
desafio sem uma conta bancária. 

De acordo com as estimativas do Banco Mundial, cerca de 58 milhões de cidadãos na UE não 
têm uma conta de pagamento. Muitas pessoas deparam-se com dificuldades na altura de abrir 
uma conta de pagamento. As razões para a recusa de uma conta bancária são variadas. O 
acesso generalizado a sucursais bancárias ou a caixas multibanco (ATM) não está garantido 
em todos os Estados-Membros, o que impede os cidadãos europeus de desfrutarem dos 
benefícios dos serviços financeiros. Além disso, a insolvência pode ser uma das razões para 
os bancos recusarem aos consumidores o acesso a uma conta de pagamento básica. Há 
também que ter em conta que os residentes europeus com grande mobilidade devido aos seus 
empregos ou atividades como estudantes, os trabalhadores sazonais ou destacados, bem como 
as pessoas que trabalham para pequenas e médias empresas, podem ver-se privados de abrir 
uma conta bancária devido à falta de morada permanente no Estado-Membro onde o prestador 
dos serviços de pagamento está localizado. Garantir a mobilidade dentro da União Europeia 
deve continuar a ser um objetivo comum dos Estados-Membros. O acesso a uma conta 
bancária enquanto direito universal para todos os cidadãos da União Europeia, incluindo para 
os grupos vulneráveis, afigura-se como um contributo crucial para alcançar esse objetivo. 

Os consumidores sem conta bancária ficam simplesmente excluídos dos benefícios do 
mercado interno. A falta de acesso a uma conta de pagamento prejudica os consumidores, não 
permitindo que comprem bens a nível transfronteiriço ou em linha. A criação de soluções 
adequadas com vista a não privar os consumidores da vida quotidiana e dos desenvolvimentos 
tecnológicos é vital. Já consta do relatório de Mario Monti de 2010 e do Ato para o Mercado 
Único I, adotado pela Comissão em 2011, que o acesso a uma conta bancária é um requisito 
importante para o bom funcionamento do mercado interno europeu. Os consumidores devem 
poder beneficiar dos mercados em linha, das novas invenções tecnológicas e de serviços e 
preços mais baratos. Após a intervenção do Parlamento Europeu com um relatório de 
iniciativa em 2012 (2012/2055(INI)), a Comissão Europeia avançou finalmente com uma 
proposta legislativa.

É essencial abrir caminho para haver capacidade de movimentação de uma conta, mas não só, 
é também uma prioridade tornar os encargos bancários transparentes e compreensíveis, de 
modo a permitir aos consumidores fazerem comparações e escolhas informadas acerca do seu 
prestador de serviços bancários. Ao mesmo tempo, é extremamente importante permitir que 
os consumidores mudem de conta bancária com vista a proteger os seus interesses 
económicos e a fomentar uma concorrência saudável entre os prestadores de serviços 
bancários dentro de um verdadeiro mercado único. Anteriores iniciativas a nível europeu, tais 
como a diretiva relativa aos serviços de pagamento no mercado interno (2007/64/CE) ou o 
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recente regulamento relativo ao Espaço Único de Pagamentos em Euros (SEPA/260/2012), já 
conseguiram melhorar a capacidade dos prestadores de serviços de pagamento no que toca a 
operações transfronteiriças. Muitos consumidores europeus beneficiam através de pagamentos 
mais céleres e de transações mais baratas. Um outro passo a dar é a comparabilidade dos 
serviços financeiros, algo que facilitará a tomada de decisões informadas e aprofundadas dos 
consumidores. Um processo de mudança mais rápido promoverá preços mais baixos e um 
aumento da qualidade dos produtos financeiros oferecidos ao consumidor. Apoiar a escolha 
livre e informada dos consumidores e facilitar a mobilidade dos clientes é vital para o 
funcionamento e para a conclusão do mercado único. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A partir do momento em que as 
autoridades competentes tenham 
determinado uma lista provisória dos 
serviços mais representativos sujeitos a 
encargos a nível nacional, juntamente com 
os respetivos termos e definições, a 
Comissão deve rever essa lista com vista a 
identificar, por meio de atos delegados, os 
serviços que são comuns à maioria dos 
Estados-Membros e propor termos e 
definições normalizados a nível da UE.

(14) A partir do momento em que as 
autoridades competentes tenham 
determinado uma lista provisória dos 
serviços mais representativos sujeitos a 
encargos ou oferecidos gratuitamente a 
nível nacional, juntamente com os 
respetivos termos e definições, a Comissão 
deve rever essa lista com vista a identificar, 
por meio de atos delegados, os serviços 
que são comuns à maioria dos Estados-
Membros e propor termos e definições 
normalizados a nível da UE.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para obterem informações imparciais 
em relação aos encargos bancários, os 
consumidores devem poder aceder a sítios 
Web de comparação que sejam 
operacionalmente independentes dos 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
Estados-Membros deve, por isso, assegurar 
a existência de pelo menos um destes sítios 
Web disponível para os consumidores nos 
seus respetivos territórios. Esses sítios Web 
de comparação poderão ser operados por 
autoridades competentes, por outras 
autoridades públicas e/ou por operadores 
privados acreditados. Os Estados-Membros 
devem criar um regime de acreditação 
voluntário que permita aos operadores 
privados de sítios Web de comparação 

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

sítios Web de comparação concorrer a uma 
acreditação, de acordo com critérios de 
qualidade especificados. Onde não exista 
um sítio Web acreditado operado por uma 
entidade privada, deverá ser criado um sítio 
Web de comparação operado por uma 
autoridade competente ou por outra 
autoridade pública. Esses sítios Web 
também devem cumprir os critérios de 
qualidade. A fim de facilitar a síntese dos 
encargos cobrados pelos prestadores de 
serviços de pagamento na União 
Europeia, a Comissão deve estabelecer 
um portal atualizado, independente, 
exato, fiável e fácil de utilizar pelo 
consumidor, incluindo todas as ligações 
aos sítios Web de comparação acreditados 
dos respetivos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

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

como seguros de habitação. Além disso, 
observou-se que estas práticas podem 
reduzir a transparência e a comparabilidade 
dos preços, limitando as opções de compra 
para os consumidores e influenciando 
negativamente a sua mobilidade. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
assegurar que, quando os prestadores de 
serviços de pagamento oferecem pacotes 
que incluem contas de pagamento aos 
consumidores, estes recebem informações 
sobre os encargos aplicáveis à conta de 
pagamento e a todos os outros serviços 
financeiros incluídos no pacote, 
separadamente.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

direito de acesso a uma conta de 
pagamento com características básicas em 
qualquer Estado-Membro deve ser 
concedido em conformidade com as 
exigências estabelecidas na Diretiva 
2005/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de outubro de 2005, 
relativa à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais e de 
financiamento do terrorismo, 
nomeadamente no que respeita aos 
procedimentos de vigilância da clientela.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

(28) Os Estados-Membros devem 
assegurar a oferta aos consumidores de 
uma conta de pagamento com 
características básicas por parte de todos 
os prestadores de serviços de pagamento 
que ofereçam contas de pagamento, 
cobrindo pelo menos os serviços 
enunciados no artigo 16.º, n.º 1, no 
âmbito da sua atividade regular. O acesso 
não deve ser demasiado difícil e deve 
implicar apenas um encargo nominal para 
os consumidores. A este respeito, os 
Estados-Membros devem ter em 
consideração fatores como a localização 
dos prestadores de serviços de pagamento 
designados no seu território. Para 
minimizar o risco de exclusão financeira 
dos consumidores, os Estados-Membros 
devem melhorar a educação financeira, 
nomeadamente nas escolas, e combater o 
sobre-endividamento. Os Estados-
Membros devem ainda promover 
iniciativas, pelos prestadores de serviços de 
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pagamento, para facilitar a combinação do 
fornecimento de contas de pagamento com 
características básicas com a educação 
financeira.

Or. en

Justificação

Como as contas de pagamento com características básicas devem, regra geral, ser oferecidas
gratuitamente ou contra um encargo muito baixo, a relatora optou pela formulação «encargo 
nominal» de modo a definir um encargo muito baixo, a título simbólico. O termo «encargo 
razoável» é demasiado vago e dá azo à cobrança de encargos mais elevados do que os 
previstos.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

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

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

em linha, uma vez que isso criaria 
obstáculos aos consumidores sem acesso à 
Internet. O consumidor não deve ter acesso 
à possibilidade de saldo a descoberto com 
uma conta de pagamento com 
características básicas. No entanto, os 
Estados-Membros podem permitir que os 
prestadores de serviços de pagamento 
ofereçam mecanismos de antecipação de 
pagamentos para montantes muito baixos 
em relação às contas de pagamento com 
características básicas. Enquanto o 
consumidor utilizar uma conta de 
pagamento com características básicas 
para fins pessoais, não deve haver limites 
ao número de operações disponibilizadas 
ao consumidor ao abrigo das regras de 
fixação de preços específicas da conta em 
causa.

Or. en

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

à conta de pagamento, incluindo 
possibilidades de saldos a descoberto, 
penalizações e taxas de juro relativas a 
cartões de crédito, se existirem, devidos 
pelo consumidor ao prestador de serviços 
de pagamento pela prestação de serviços de 
pagamento ou pelas operações efetuadas 
numa conta de pagamento;

Or. en

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

o) «Transferência bancária», um serviço de 
pagamento nacional ou transfronteiras
que consiste em creditar na conta de 
pagamento de um beneficiário uma 
operação de pagamento ou uma série de 
operações de pagamento, a partir da conta 
de pagamento de um ordenante, executado 
pelo prestador de serviços de pagamento 
que detenha a conta de pagamento do 
ordenante e com base em instruções deste;

o) «Transferência bancária», um serviço de 
pagamento que consiste em creditar na 
conta de pagamento de um beneficiário 
uma operação de pagamento ou uma série 
de operações de pagamento, a partir da 
conta de pagamento de um ordenante, 
executado pelo prestador de serviços de 
pagamento que detenha a conta de 
pagamento do ordenante e com base em 
instruções deste;

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Lista dos serviços associados à conta de 
pagamento sujeitos a encargos a nível 
nacional e terminologia normalizada

Or. en
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades competentes 
mencionadas no artigo 20.º determinam 
uma lista provisória de todos os serviços 
associados à conta de pagamento sujeitos 
a encargos a nível nacional. Essa lista deve 
conter termos e definições normalizados
para cada um dos serviços identificados. 
Cada serviço deve ser identificado com 
apenas um nome.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, as autoridades 
competentes devem ter em conta os 
serviços:

Suprimido

(1) Mais utilizados pelos consumidores em 
relação à sua conta de pagamento;
(2) Que geram os custos mais elevados, 
por serviço, para os consumidores;
(3) Que geram os custos globais mais 
elevados para os consumidores;
(4) Que geram os lucros mais elevados, 
por serviço, para os prestadores de 
serviços de pagamento;
(5) Que geram os lucros globais mais 
elevados para os prestadores de serviços 
de pagamento.
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A EBA deve desenvolver orientações nos 
termos do artigo 16.º do Regulamento 
(UE) n.º 1093/2010 para auxiliar as 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de celebrar um contrato para 
uma conta de pagamento com um 
consumidor, o prestador de serviços de 
pagamento lhe fornece um documento de 
informação sobre os encargos que contenha 
a lista dos serviços mais representativos 

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

a lista dos serviços mais representativos 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço. Em caso de alterações, o 
consumidor deve ser informado de forma 
exaustiva.

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os prestadores de serviços de 
pagamento não devem cobrar encargos 
que não estejam enunciados no 
documento de informação sobre os 
encargos fornecido.

Or. en



PA\1003933PT.doc 15/36 PE519.594v01-00

PT

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços de 
pagamento fornecem gratuitamente ao 
consumidor, de preferência mensalmente, 
mas pelo menos trimestralmente, um 
cômputo de todos os encargos incorridos 
na sua conta de pagamento.

Or. en

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Uma notificação prévia sobre as 
possíveis alterações ou aumentos dos 
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encargos a cobrar no período seguinte.

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Fornecer informação atualizada; (c) Fornecer informação atualizada, exata, 
fiável e fácil de utilizar pelo consumidor;

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. A fim de facilitar a síntese dos 
encargos cobrados pelos prestadores de 
serviços de pagamento na União 
Europeia, a Comissão deve estabelecer 
um portal atualizado, independente, 
exato, fiável e fácil de utilizar pelo 
consumidor, incluindo todas as ligações 
aos sítios Web de comparação acreditados 
dos respetivos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. Até ao final de 2018, também devem 
ser desenvolvidas páginas eletrónicas 
europeias que comparem os encargos 
cobrados pelos prestadores de serviços de 
pagamento por serviços oferecidos no 
quadro das contas de pagamento nos 
diferentes Estados-Membros.
A Comissão deve criar, até essa data, um 
sítio Web de comparação público 
europeu, explorado em cooperação com a 
EBA.
Até essa data, a Comissão deve ainda 
elaborar, mediante um ato delegado, em 
conformidade com o artigo 24.º, um 
regime voluntário de acreditação para os 
sítios Web de comparação privados 
europeus. Para obterem acreditação, as 
páginas web de comparação exploradas 
por operadores privados devem respeitar 
todas as condições enunciadas no n.º 2. A 
Comissão deve manter o direito de 
recusar ou retirar a acreditação de 
operadores privados na eventualidade de 
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incumprimento das obrigações previstas 
no n.º 2.

Or. en

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

5-C. A Comissão deve criar e atualizar 
continuamente um portal único com as 
ligações dos sítios Web de comparação 
acreditados de cada Estado-Membro e a 
nível europeu.
Este portal deve também facultar aos 
consumidores um glossário da 
terminologia normalizada da União 
adotada em conformidade com o artigo 3.º 
e orientações sobre a mudança 
transfronteiriça de contas de pagamento.
O portal deve também tornar público, de 
forma acessível, a lista e os contactos das 
diferentes autoridades competentes 
nacionais a que se refere o artigo 20.º.

Or. en

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, quando uma conta de pagamento é 
oferecida juntamente com outro serviço ou 
produto como parte de um pacote, o 
prestador de serviços de pagamento 
informa o consumidor, atempadamente e 
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adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

antes de com ele celebrar um contrato 
para uma conta de pagamento, de que é 
possível adquirir a conta de pagamento 
separadamente e fornece informações 
separadas relativamente aos custos e 
encargos associados a cada um dos 
produtos e serviços oferecidos nesse 
pacote.

Or. en

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O consumidor deve poder adquirir 
separadamente serviços não incluídos na 
conta de pagamento com características 
básicas, na aceção do artigo 16.º.

Or. en

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Além disso, os prestadores devem 
poder oferecer produtos de crédito, 
enquanto serviços separados, aos clientes 
de contas de pagamentos de base, se tal se 
revelar adequado. O acesso ou o uso da 
conta de pagamentos de base não deve, de 
modo algum, ser restringido ou 
condicionado em função da aquisição 
desses serviços ou produtos.

Or. en
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Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros que têm sistemas de serviços de mudança mais eficientes devem poder 
manter esses sistemas.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Transmitir ao prestador de serviços de 
pagamento recetor e, se especificamente 
solicitado pelo consumidor nos termos do 
n.º 2, ao próprio consumidor uma lista de 
todas as ordens permanentes de 
transferências de crédito e mandatos de 
débito direto ordenados pelo devedor;

(a) Fornecer ao consumidor um resumo 
completo de todas as ordens permanentes 
de transferências de crédito e mandatos de 
débito direto ordenados pelo devedor, bem 
como solicitar a confirmação para efetuar 
a sua transmissão para o prestador de 
serviços de pagamento recetor;

Or. en

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não são aplicados encargos pelo 
prestador de serviços de pagamento de 
origem ou recetor ao consumidor por 
qualquer serviço prestado nos termos do 
artigo 10.º.

Or. en

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 

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

pelo consumidor resultante do 
incumprimento por um prestador de 
serviços de pagamento envolvido no 
processo de mudança de conta das suas 
obrigações decorrentes do artigo 10.º seja 
reembolsado atempadamente por esse 
prestador de serviços de pagamento. O 
ónus da prova deve caber ao prestador de 
serviços de pagamento, que deve 
demonstrar que as condições previstas no 
artigo 10.º foram respeitadas.

Or. en

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Direito de aceder a uma conta de 

pagamento
Todos os cidadãos que residam 
legalmente na União Europeia gozam do 
direito de acesso a uma conta bancária 
com características básicas, a título 
gratuito ou, no máximo, contra um 
encargo nominal.

Or. en

Justificação

Como as contas de pagamento com características básicas devem, regra geral, ser oferecidas 
gratuitamente ou contra um encargo muito baixo, a relatora optou pela formulação «encargo 
nominal» de modo a definir um encargo muito baixo, a título simbólico. O termo «encargo 
razoável» é demasiado vago e dá azo à cobrança de encargos mais elevados do que os 
previstos.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar, 
no seu território, a oferta aos 
consumidores de uma conta de pagamento 
com características básicas por parte de 
todos os prestadores de serviços de 
pagamento que ofereçam contas de 
pagamento, cobrindo pelo menos os 
serviços enunciados no artigo 16.º, n.º 1, 
no âmbito da sua atividade regular.
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contas unicamente em linha.

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o consumidor já detiver uma conta 
de pagamento, junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado no seu 
território, que lhe permita utilizar os 

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

serviços de pagamento enumerados no 
artigo 16.º, n.º 1. O consumidor não é 
considerado titular de uma conta de 
pagamento se conseguir provar a 
mudança para outra conta de pagamento 
nos termos do artigo 9.º ou a denúncia do 
contrato anterior;

Or. en

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os consumidores que já possuam 
uma conta de pagamento no 
Estado-Membro correspondente devem 
poder igualmente mudar para uma conta 
de pagamento de base, utilizando o 
serviço de mudança de conta previsto no 
artigo 10.º.
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Or. en

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

(1) Débito direto; (1) Débito direto SEPA e noutra moeda 
que não o euro;

Or. en

Justificação

Deve ser possível a realização de transações em euros (transações SEPA) e noutras moedas 
dos Estados-Membros com uma conta de pagamento básica.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Operações de pagamento através de 
cartão de pagamento, incluindo 
pagamentos em linha;

(2) Operações de pagamento SEPA e 
noutra moeda que não o euro através de 
cartão de pagamento, incluindo 
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pagamentos em linha;

Or. en

Justificação

Deve ser possível a realização de transações em euros (transações SEPA) e noutras moedas 
dos Estados-Membros com uma conta de pagamento básica.

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

(3) Transferências de crédito. (3) Transferências de crédito SEPA e 
noutra moeda que não o euro;

Or. en

Justificação

Deve ser possível a realização de transações em euros (transações SEPA) e noutras moedas 
dos Estados-Membros com uma conta de pagamento básica.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea d) – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Ordens permanentes e autorizações 
de débito direto SEPA e noutra moeda 
que não o euro.

Or. en

Justificação

Deve ser possível a realização de transações em euros (transações SEPA) e noutras moedas 
dos Estados-Membros com uma conta de pagamento básica.
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Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
determinar, para todos os serviços 
mencionados no n.º 1, um número 
mínimo de operações oferecidas ao
consumidor em contrapartida pelos 
encargos, caso existam, mencionados no 
artigo 17.º. Esse número mínimo de 
operações deve ser razoável e estar em 
consonância com a prática comercial 
comum no Estado-Membro em causa.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, desde que a conta de pagamento com 
características básicas seja operada pelo
consumidor para utilização pessoal, não 
existem limites quanto ao número de 
operações que serão oferecidas ao 
consumidor nos termos das regras 
específicas de estabelecimento de preços 
definidas no artigo 17.º.

Or. en

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os titulares de contas estão 
munidos com um cartão de pagamento 
suscetível de ser aceite em todas as caixas 
multibanco (ATM) da União.

Or. en

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que não é oferecida ao consumidor 
qualquer possibilidade de saldo a 

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

descoberto no quadro da sua conta de 
pagamento com características básicas. 
Contudo, os Estados-Membros devem ter 
a faculdade de autorizar, se adequado, os 
prestadores de serviços de pagamento a 
concederem pequenos saques a 
descoberto para a cobertura de saldos 
negativos temporários. Os encargos 
cobrados por estes saques a descoberto e 
pelos produtos de crédito não incluídos na 
conta de pagamentos de base devem ser 
transparentes e pelo menos tão favoráveis 
quanto o preçário ordinário do prestador.

Or. en

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Como as contas de pagamento com características básicas devem, regra geral, ser oferecidas 
gratuitamente ou contra um encargo muito baixo, a relatora optou pela formulação «encargo 
nominal» de modo a definir um encargo muito baixo, a título simbólico. O termo «encargo 
razoável» é demasiado vago e dá azo à cobrança de encargos mais elevados do que os 
previstos.

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os encargos cobrados ao consumidor 
por incumprimento dos seus compromissos 
estabelecidos no contrato-quadro sejam 
razoáveis e nunca superiores aos da 
política de preços habitual do fornecedor. 
Em situações alheias à sua vontade, não 
devem ser cobrados quaisquer encargos 
ao consumidor, tais como em casos de 
pagamentos recorrentes rejeitados devido 
a atrasos num pagamento a receber.

Or. en

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que os serviços 
indicados no artigo 16.º não forem 
oferecidos gratuitamente, os 
Estados-Membros devem também 
assegurar que as autoridades competentes 
estabelecem um limite máximo para o 
montante total dos encargos nominais 
cobrados num ano por um prestador de 
serviços de pagamento ao consumidor.

Or. en

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar Suprimido
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que as autoridades competentes definem o 
que constitui um encargo razoável por 
aplicação de um ou mais dos seguintes 
critérios:
(a) Níveis de rendimento nacionais;
(b) Encargos médios associados às contas 
de pagamento no Estado-Membro;
(c) Custos totais relacionados com o 
fornecimento de uma conta de pagamento 
com características básicas;
(d) Preços nacionais no consumidor.

Or. en

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades competentes referidas no 
n.º 1 devem dispor de todos os poderes 
necessários para o desempenho das suas 
funções. Se mais do que uma autoridade 
competente tiver poderes para assegurar e 
controlar o cumprimento efetivo da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem assegurar que essas autoridades 
colaboram estreitamente no sentido de 
cumprirem os seus respetivos deveres com 
eficácia. Essas autoridades devem 
cooperar de forma estreita com as 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros para assegurar a 
aplicação correta e integral das medidas 
estabelecidas na presente diretiva.

Or. en

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prestadores de serviços 
de contas de pagamento se comprometem 
a recorrer a, pelo menos, uma ou mais 
entidades de resolução alternativa de 
litígios.

Or. en
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Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prestadores de serviços 
de pagamento informam o consumidor 
sobre as entidades de resolução 
alternativa de litígios pelas quais estão 
abrangidos e que são competentes para 
resolver potenciais litígios entre eles e o 
consumidor. Devem indicar igualmente se 
se comprometem ou estão obrigados a 
recorrer a essas entidades para resolver 
litígios com os consumidores.

Or. en

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. As informações a que se refere o 
n.º 1-B devem ser mencionadas de forma 
clara, compreensível e facilmente 
acessível no sítio Web do prestador, caso 
exista, e nos termos e condições gerais dos 
contratos de venda ou de serviços entre o 
prestador e o consumidor.

Or. en

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1-D (novo)



PE519.594v01-00 36/36 PA\1003933PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir procedimentos de resolução 
alternativa de litígios que resolvem 
conjuntamente litígios idênticos ou 
semelhantes entre um prestador de 
serviços de pagamento e vários 
consumidores. Os sistemas de resolução 
alternativa de litígios individuais ou 
coletivos e as vias de recurso judicial são 
procedimentos complementares e não 
mutuamente exclusivos.

Or. en

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en


