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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Um dos indicadores do desenvolvimento económico de um país é o nível de transações que 
não envolvem numerário existente no mercado. As estatísticas revelam que os países 
desenvolvidos também são líderes em pagamentos em linha ou na emissão de cartões, 
existindo uma variedade de serviços financeiros acessível a todos os cidadãos. Estes países 
promovem ativamente a utilização de sistemas de cartões de pagamento para a compra de 
bens e serviços em linha enquanto, ao mesmo tempo, alargam as possibilidades de escolha
dos consumidores e contribuem para o bom funcionamento da economia. As transações que 
não envolvem numerário desempenham um papel fundamental no funcionamento das 
economias porque são rápidas, seguras e inovadoras. Uma das principais práticas que 
prejudica a concretização de um mercado europeu integrado é a utilização disseminada de 
sistemas «quadripartidos», que se traduz no mercado pela existência das denominadas 
Comissões de Intercâmbio Multilateral (CIM). Estas são comissões interbancárias acordadas 
coletivamente, em geral entre os prestadores de serviços de pagamento adquirentes e os 
prestadores de serviços de pagamento emitentes pertencentes a um determinado sistema. Estas 
comissões de intercâmbio pagas pelos prestadores de serviços de pagamento adquirentes 
fazem parte das comissões cobradas aos comerciantes, que, por sua vez, as refletem nos 
consumidores. Como tal, as elevadas comissões de intercâmbio pagas pelos comerciantes 
traduzem-se em preços finais de bens e serviços mais elevados. Importa referir que, 
frequentemente, os consumidores desconhecem as comissões pagas pelos comerciantes e que, 
ao mesmo tempo, os emitentes utilizam vários incentivos para encorajar os comerciantes a 
utilizarem estes instrumentos de pagamento que geram comissões mais elevadas para os 
prestadores de serviços de pagamento emitentes. As comissões de intercâmbio restringem 
igualmente a entrada no mercado, uma vez que as receitas assim obtidas pelos prestadores de 
serviços de pagamento emitentes funcionam como um limiar mínimo que persuade os 
prestadores de serviços de pagamento emitentes a emitir cartões de pagamento ou outros 
instrumentos de pagamento, como sejam soluções de pagamento em linha e móveis, 
oferecidas por novos operadores. Por fim, a variedade de comissões de intercâmbio aplicadas 
nos sistemas nacionais e internacionais de cartões de pagamento dá azo à fragmentação do 
mercado e impede os retalhistas e os consumidores de beneficiarem do mercado interno.

O regulamento proposto pretende melhorar as condições de funcionamento e 
desenvolvimento do mercado interno em termos de pagamentos. As barreiras identificadas 
pela Comissão para uma maior integração do mercado interno de pagamentos e uma 
abordagem adequada para solucionar este problema contribuirão para a existência de efeitos 
económicos positivos na UE. A proposta está dividida em duas partes principais. A primeira 
parte apresenta as regras em matéria de comissões de intercâmbio. No que se refere a essas 
comissões, a proposta cria uma área «regulamentada» e uma área «não regulamentada». A 
área regulamentada é constituída por todas as operações por cartão que são amplamente 
utilizadas pelos consumidores e, por conseguinte, difíceis de recusar pelos retalhistas, ou seja, 
cartões «consumidor» de crédito e de débito e operações de pagamento associadas a cartões. 
A área não regulamentada consiste em todas as operações por cartão de pagamento e 
operações de pagamento associadas a cartões que estão fora da área regulamentada, incluindo 
os cartões emitidos por sistemas tripartidos.

Face ao exposto, é desejável criar na UE as condições adequadas para o desenvolvimento de 
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uma rede de aceitação de cartões, que é sem dúvida o objetivo da proposta de regulamento 
relativo às comissões de intercâmbio aplicáveis a operações de pagamento associadas a 
cartões. A adoção de limites a nível da União para as comissões de intercâmbio aplicáveis a 
operações nacionais e transfronteiriças constitui certamente um passo importante para 
melhorar o funcionamento do mercado interno, bem como para concretizar o princípio da 
livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais na UE centrado especificamente nos 
consumidores. Embora reconheça como válida a ideia de introduzir limites às comissões de 
intercâmbio no capítulo II do presente regulamento, o relator reserva-se o direito de introduzir 
outras alterações nos artigos 3.º e 4.º da proposta de regulamento.

Contudo, é fundamental proporcionar os meios adequados para garantir a eficácia da proposta 
de regulamento, o que impedirá desvios à proibição prevista na proposta. O relator está 
convencido de que - em conformidade com o princípio da neutralidade tecnológica da 
Comissão, como indicado na Agenda Digital - o presente regulamento deve ser aplicável às 
operações de pagamento associadas a cartões, independentemente do contexto em que as 
operações se realizam, incluindo através de serviços e instrumentos de pagamento de pequeno 
montante em linha, fora de linha ou operações efetuadas com cartões comerciais.

O mercado de operações de pagamento é caracterizado por uma rápida evolução e, por 
conseguinte, o relator acredita que a cláusula de reexame do artigo 16.º deve ser encurtada 
para permitir que a Comissão e, se for caso disso, os legisladores façam uma análise atempada 
da aplicação do presente regulamento, tendo em conta os novos desenvolvimentos do 
mercado, o nível de entrada de novos intervenientes e as tecnologias mais recentes tornadas 
acessíveis. O relator gostaria de chamar a atenção para o facto de os inovadores pagamentos 
móveis cada vez mais em voga no mercado não estarem, justificadamente, abrangidos pela 
proposta de regulamento e de o desenvolvimento de instrumentos tão inovadores como estes 
merecer ser analisado no relatório referido no artigo 16.º.

Por fim, o relator acredita que os recém-criados sistemas de cartões de pagamento, que podem 
ficar expostos a custos elevados para a atividade empresarial, não proporcionais à posição de 
mercado vulnerável face aos principais sistemas de cartões já existentes, devem ter a 
possibilidade de ficar isentos da aplicação do artigo 7.º do presente regulamento, durante um 
período de tempo limitado, no seguimento de uma decisão de um Estado-Membro e após 
consulta à Comissão. Tal ajudaria a criar um verdadeiro ambiente concorrencial no mercado 
das operações de pagamento associadas a cartões.

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:
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Vários Estados-Membros21 estão a 
elaborar legislação de regulamentação das 
comissões de intercâmbio que abrange uma 
série de questões, incluindo os limites 
aplicáveis às comissões de intercâmbio a 
vários níveis, as taxas de serviço ao 
comerciante, a regra de aceitação de todos 
os cartões ou as medidas de orientação dos 
consumidores. As decisões administrativas 
em vigor em alguns Estados-Membros 
variam de forma significativa. Tendo em 
conta que as comissões de intercâmbio são 
prejudiciais para os retalhistas e os 
consumidores, prevê-se a introdução de 
medidas regulamentares a nível nacional 
com vista a abordar a questão do nível 
dessas comissões ou das divergências entre 
estas. Essas medidas nacionais são 
suscetíveis de criar barreiras significativas 
à plena realização do mercado interno na 
área dos pagamentos por cartão, Internet e 
móveis associados a cartões, pelo que 
constituiriam um entrave à liberdade de 
prestação de serviços.

(7) Vários Estados-Membros21 estão a 
elaborar ou já concluíram a elaboração de 
legislação de regulamentação das 
comissões de intercâmbio que abrange uma 
série de questões, incluindo os limites 
aplicáveis às comissões de intercâmbio a 
vários níveis, as taxas de serviço ao 
comerciante, a regra de aceitação de todos 
os cartões ou as medidas de orientação dos 
consumidores. As decisões administrativas 
em vigor em alguns Estados-Membros 
variam de forma significativa. Tendo em 
conta que as comissões de intercâmbio são 
prejudiciais para os retalhistas e os 
consumidores, prevê-se a introdução de 
medidas regulamentares a nível nacional 
com vista a abordar a questão do nível 
dessas comissões ou das divergências entre 
estas. Essas medidas nacionais são 
suscetíveis de criar barreiras significativas 
à plena realização do mercado interno na 
área dos pagamentos por cartão, Internet e 
móveis associados a cartões, pelo que 
constituiriam um entrave à liberdade de 
prestação de serviços.

__________________ __________________
21 Itália, Hungria, Polónia e Reino Unido. 21 Itália, Hungria, Polónia e Reino Unido.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

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

(17) No que diz respeito às operações 
nacionais, é necessário um período de 
transição para que os sistemas e os 
prestadores de serviços de pagamento 
tenham tempo para se adaptarem aos novos 
requisitos. Por conseguinte, após um 
período de um ano 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.

Or. en

Justificação

Em conformidade com as alterações introduzidas ao artigo 4.º.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) É importante assegurar que as 
disposições relativas às comissões de 
intercâmbio a cobrar ou a receber pelos 
prestadores de serviços de pagamento não 
sejam contornadas por fluxos alternativos 
de comissões para prestadores de serviços 
de pagamento emitentes. Para evitar essa 
situação, a «compensação líquida» das 
comissões pagas e recebidas pelo prestador 
de serviços de pagamento emitente de um 
sistema de cartões de pagamento deve ser 
considerada uma comissão de intercâmbio. 
Ao calcular a comissão de intercâmbio, 
para fins de verificação de uma possível 

(23) É importante assegurar que as 
disposições relativas às comissões de 
intercâmbio a cobrar ou a receber pelos 
prestadores de serviços de pagamento não 
sejam contornadas por fluxos alternativos 
de comissões para prestadores de serviços 
de pagamento emitentes. Para evitar essa 
situação, a «compensação líquida» das 
comissões pagas e recebidas pelo prestador 
de serviços de pagamento, emitente ou 
adquirente, de um sistema de cartões de 
pagamento deve ser considerada uma 
comissão de intercâmbio. Ao calcular a 
comissão de intercâmbio, para fins de 
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evasão às medidas em vigor, deve ser tido 
em consideração o montante total dos 
pagamentos ou incentivos recebidos por 
um prestador de serviços de pagamento 
emitente de um sistema de cartões de 
pagamento no que diz respeito às 
operações regulamentadas, deduzido das 
comissões pagas ao sistema pelo prestador 
de serviços de pagamento emitente. Os 
pagamentos, incentivos e comissões 
considerados podem ser diretos (ou seja, 
baseados no volume ou por operação) ou 
indiretos (incluindo incentivos comerciais, 
bónus ou descontos caso sejam atingidos 
determinados volumes de operações).

verificação de uma possível evasão às 
medidas em vigor, deve ser tido em 
consideração o montante total dos 
pagamentos ou incentivos recebidos por 
um prestador de serviços de pagamento de 
um sistema de cartões de pagamento no 
que diz respeito às operações 
regulamentadas, deduzido das comissões 
pagas ao sistema pelo prestador de serviços 
de pagamento. Os pagamentos, incentivos 
e comissões considerados podem ser 
diretos (ou seja, baseados no volume ou 
por operação) ou indiretos (incluindo 
incentivos comerciais, bónus ou descontos 
caso sejam atingidos determinados 
volumes de operações ou várias comissões 
de processamento e concessão de licenças 
que não constituem um rendimento direto 
para o prestador de serviços de 
pagamento). Além disso, os ganhos 
obtidos com programas realizados 
conjuntamente pelos emitentes de cartões 
e os prestadores de serviços de 
pagamento, bem como os lucros dos 
emitentes decorrentes de operações 
associadas a cartões efetuadas nos termos 
de um acordo com outro emitente de 
cartões, também devem ser incluídos, 
determinando-se ao mesmo tempo se 
houve desvio das disposições do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A clarificação é útil uma vez que o emitente nem sempre é um adquirente. Além disso, há que 
clarificar a que outros lucros líquidos se aplica a disposição do artigo 5.º.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os consumidores não estão (24) Os consumidores não estão 
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normalmente conscientes das comissões 
pagas pelos comerciantes pelo instrumento 
de pagamento que utilizam. 
Simultaneamente, há uma série de práticas 
de incentivos utilizadas por prestadores de 
serviços de pagamento emitentes (tais 
como vales de viagem, bónus, descontos, 
débitos retroativos, seguros gratuitos, etc.) 
que podem orientar os consumidores para a 
utilização de instrumentos de pagamento 
que geram comissões elevadas para os 
prestadores de serviços de pagamento 
emitentes. Para evitar essa situação, as 
medidas que impõem restrições às 
comissões de intercâmbio só devem ser 
aplicáveis a cartões de pagamento que se 
tornaram produtos de massa e que os 
comerciantes têm geralmente dificuldade 
em recusar devido à sua emissão e 
utilização generalizadas (ou seja, os 
cartões «consumidor» de débito e de 
crédito). Com vista a promover o bom 
funcionamento do mercado nas 
componentes não regulamentadas do 
setor e a limitar a transferência de 
atividades das componentes 
regulamentadas para as não 
regulamentadas do setor, é necessário 
adotar uma série de medidas, incluindo a 
separação entre o sistema e a infraestrutura, 
bem como a orientação do ordenante pelo 
beneficiário, e permitir a aceitação seletiva 
de instrumentos de pagamento pelo 
beneficiário.

normalmente conscientes das comissões 
pagas pelos comerciantes pelo instrumento 
de pagamento que utilizam. 
Simultaneamente, há uma série de práticas 
de incentivos utilizadas por prestadores de 
serviços de pagamento emitentes (tais 
como vales de viagem, bónus, descontos, 
débitos retroativos, seguros gratuitos, etc.) 
que podem orientar os consumidores para a 
utilização de instrumentos de pagamento 
que geram comissões elevadas para os 
prestadores de serviços de pagamento 
emitentes. Com vista a promover o bom 
funcionamento do mercado é necessário 
adotar uma série de medidas, incluindo a 
separação entre o sistema e a infraestrutura, 
bem como a orientação do ordenante pelo 
beneficiário, e permitir a aceitação seletiva 
de instrumentos de pagamento pelo 
beneficiário.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) A regra de aceitação de todos os 
cartões é uma obrigação dupla imposta aos 

(29) A regra de aceitação de todos os 
cartões é uma obrigação dupla imposta aos 
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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» 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 

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» 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. 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 
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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.

intercâmbio regulamentada.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
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 
associadas a cartões 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.

Or. en

Justificação

A redação precisa de ser clarificada para ficar em conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica da Comissão, tal como indicado na Agenda Digital e no 
considerando 21: «o presente regulamento deve ser aplicável às operações de pagamento 
associadas a cartões, independentemente do contexto em que essa operação se realiza, 
incluindo através de serviços e instrumentos de pagamento de pequeno montante em linha, 
fora de linha ou móveis».
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Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Operações com cartões comerciais; Suprimido

Or. en

Justificação

Não existe qualquer justificação económica para os cartões comerciais terem tratamento 
diferente.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Cartão comercial», quaisquer cartões 
de pagamento emitidos para empresas ou 
entidades do setor público cuja utilização 
está limitada às despesas profissionais dos 
empregados ou funcionários públicos, ou 
cartões emitidos para pessoas singulares 
que exercem uma atividade independente, 
cuja utilização está limitada às despesas 
profissionais das referidas pessoas 
singulares ou dos seus empregados;

Suprimido

Or. en

Justificação

A definição não é necessária, uma vez que os cartões comerciais serão abrangidos pelo 
presente regulamento.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(12-A) «Cartão de pagamento», qualquer 
cartão de pagamento que possa ser 
utilizado pelo titular de um cartão para 
aceder a fundos desse titular de cartão, 
para efetuar o pagamento de uma compra 
através de um adquirente e que é aceite 
por um ordenante de modo a processar 
operações de pagamento ou cumprir 
qualquer outra obrigação de pagamento;

Or. en

Justificação

O termo «cartão de pagamento» é utilizado na proposta em várias ocasiões. Por motivos de 
clareza, afigura-se necessário introduzir esta definição.

Alteração 10

Proposta de diretiva
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 
operações de pagamento transfronteiras 
associadas a cartões «consumidor» de 
débito ou de crédito

Or. en

Justificação

A redação precisa de ser clarificada para ficar em conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica da Comissão, tal como indicado na Agenda Digital e no 
considerando 21: «o presente regulamento deve ser aplicável às operações de pagamento 
associadas a cartões, independentemente do contexto em que essa operação se realiza, 
incluindo através de serviços e instrumentos de pagamento de pequeno montante em linha, 
fora de linha ou móveis».

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1
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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 de pagamento transfronteiras 
associadas a 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.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
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.

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 de pagamento transfronteiras 
associadas a 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.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 4 – título
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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 
todas as operações de pagamento 
associadas a cartões «consumidor» de 
débito ou de crédito

Or. en

Justificação

A redação precisa de ser clarificada para ficar em conformidade com o princípio da 
neutralidade tecnológica da Comissão, tal como indicado na Agenda Digital e no 
considerando 21: «o presente regulamento deve ser aplicável às operações de pagamento 
associadas a cartões, independentemente do contexto em que essa operação se realiza, 
incluindo através de serviços e instrumentos de pagamento de pequeno montante em linha, 
fora de linha ou móveis».

Alteração 14

Proposta de diretiva
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 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

Um ano deve ser suficiente para uma adaptação ao novo requisito, tendo especialmente em 
conta que, em alguns Estados-Membros, já está a ser preparada legislação semelhante.
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Alteração 15

Proposta de diretiva
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.

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 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 de pagamento.

Or. en

Justificação

Um ano deve ser suficiente para uma adaptação ao novo requisito, tendo especialmente em 
conta que, em alguns Estados-Membros, já está a ser preparada legislação semelhante.

Alteração 16

Proposta de diretiva
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 
parte da comissão de intercâmbio.

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 prestador de serviços de pagamento 
(emitente ou adquirente) em relação a 
operações de pagamento ou atividades 
conexas deve ser tratada como parte da 
comissão de intercâmbio.

Or. en

Justificação

A clarificação é útil uma vez que um emitente nem sempre é um adquirente.
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Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem prever, 
em derrogação do disposto e após 
consulta à Comissão, que o presente 
artigo não é aplicável a sistemas de 
cartões de pagamento recém-criados por 
um período de tempo limitado. 

Or. en

Justificação

É importante relembrar que os sistemas de cartões de pagamento recém-criados ficarão 
expostos a custos elevados para a sua atividade comercial, não proporcionais à sua posição 
de mercado vulnerável face aos principais sistemas de cartões já existentes. Esta disposição, 
aplicável apenas por um período de tempo limitado, ajudaria a criar um verdadeiro ambiente 
concorrencial no mercado das operações de pagamento associadas a cartões.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quatro anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a respetiva 
aplicação. O relatório da Comissão analisa, 
em particular, a adequação dos níveis das 
comissões de intercâmbio e os mecanismos 
de orientação, tais como os encargos, 
tomando em consideração a utilização e o 
custo dos vários meios de pagamento e o 
nível da entrada no mercado de novos 
operadores e de novas tecnologias.

Dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a respetiva 
aplicação. O relatório da Comissão analisa, 
em particular, a adequação dos níveis das 
comissões de intercâmbio e os mecanismos 
de orientação, tais como os encargos, 
tomando em consideração a utilização e o 
custo dos vários meios de pagamento e o 
nível da entrada no mercado de novos 
operadores e de novas tecnologias.

Or. en
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Justificação

É necessário que a Comissão analise os primeiros impactos do presente regulamento no 
mercado de pagamentos antes de decorridos quatro anos, uma vez que este mercado é 
caracterizado por uma rápida evolução.


