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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A existência de sistemas de pagamento eficientes e seguros é essencial para o bom 
funcionamento do mercado interno e para a realização de transacções económicas. Neste 
contexto, a criação de um mercado interno dos serviços de pagamento em euros (Espaço 
Único de Pagamentos em Euros, ou SEPA) reveste-se de grande importância e deve ser 
analisada. Em 28 de Janeiro de 2008, foi lançado o sistema de transferências de créditos 
SEPA (SEPA Credit Transfer – SCT). O lançamento do sistema de débitos directos SEPA 
(SEPA Direct Debit – SDD) marcou a segunda etapa crucial do processo de realização do 
SEPA no âmbito de regimes à escala da União. Se for plenamente realizado, o SEPA 
permitirá poupanças significativas e beneficiará a economia europeia em geral. 

Contudo, os instrumentos electrónicos de pagamento à escala da União Europeia estão ainda 
muito longe de substituir os instrumentos de pagamento nacionais. A necessidade de proceder 
à normalização dos actuais sistemas europeus de pagamentos, transpondo-os para o 
procedimento internacional relativo ao IBAN e ao BIC, é questionável. Contudo, dada a 
lentidão actualmente registada na migração, todas as categorias de partes interessadas 
reconhecem cada vez mais que pode ser necessário fixar uma data-limite legalmente 
vinculativa para que a realização do projecto seja coroada de êxito. Por esta razão, e para 
assegurar a plena integração do mercado de pagamentos, é necessário estabelecer datas-limite 
para a migração em matéria de débitos directos e transferências de créditos em euros. Neste 
sentido, os utilizadores de serviços de pagamento e os prestadores de serviços de pagamento 
devem dispor de tempo suficiente para se adaptarem a estes requisitos técnicos, a fim de 
respeitarem as datas-limite. Estas devem ser fixadas de modo a prever tempo suficiente para a 
realização do projecto. Seria adequado um período de 36 meses para as transferências de 
créditos e de 48 meses para os débitos directos após a entrada em vigor do regulamento.

A migração para o SEPA afectará os utilizadores, nomeadamente os cidadãos e as empresas 
de pequena e média dimensão, aquando da transposição do actual sistema para um sistema 
comum de numeração de contas bancárias à escala da UE baseado no IBAN e no BIC. Em 
particular, o papel dos consumidores neste processo não deve ficar comprometido. É essencial 
que o sector bancário facilite esta transição. Os bancos devem ser obrigados a levar a cabo 
vastas campanhas de informação especificamente destinadas a sensibilizar o público, 
explicando, em particular, o modo como são compostos os números IBAN e BIC. Além disso, 
devem assegurar uma política de informação transparente nas relações com os clientes. Estas 
medidas são consideradas essenciais para a realizar de forma correcta e facilitar sistemas 
seguros de pagamento à escala da União, bem como a aceitação de mudanças por parte dos 
cidadãos europeus.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção 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 regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A normalização técnica é um aspecto 
essencial da integração de redes como o 
mercado de pagamentos da União. A 
utilização de normas desenvolvidas pelos 
organismos de normalização internacionais 
ou europeus deve passar a ser obrigatória a 
partir de determinada data para todas as 
operações relevantes. No contexto dos 
pagamentos, essas normas seriam o IBAN, 
o BIC e a norma relativa à troca de 
mensagens dos serviços financeiros «ISO 
20022 XML». A utilização dessas normas 
por todos os prestadores de serviços de 
pagamento é, pois, uma condição para a 
plena interoperabilidade em toda a União. 
Deve ser especialmente incentivada, 
quando necessário, a utilização obrigatória 
do IBAN e do BIC através de amplas 
medidas de comunicação e promoção nos 
Estados-Membros a fim de permitir uma
transição suave e fácil para as 
transferências de créditos e os débitos 
directos à escala pan-europeia, em especial 
para os consumidores.

(11) A normalização técnica é um aspecto 
essencial da integração de redes como o 
mercado de pagamentos da União. A 
utilização de normas desenvolvidas pelos 
organismos de normalização internacionais 
ou europeus deve passar a ser obrigatória a 
partir de determinada data para todas as 
operações relevantes. No contexto dos 
pagamentos, essas normas seriam o IBAN, 
o BIC e a norma relativa à troca de 
mensagens dos serviços financeiros «ISO 
20022 XML». A utilização dessas normas 
por todos os prestadores de serviços de 
pagamento é, pois, uma condição para a 
plena interoperabilidade em toda a União. 
Deve ser especialmente incentivada, 
quando necessário, a utilização obrigatória 
do IBAN e do BIC através de amplas 
medidas de comunicação e promoção nos 
Estados-Membros a fim de preparar os 
consumidores, de forma tempestiva e 
adequada, para a transição para as 
transferências de créditos e os débitos 
directos à escala pan-europeia. Em 
particular, os bancos devem facilitar a 
transição, levando a cabo amplas 
campanhas de informação 
especificamente destinadas a sensibilizar 
o público e adoptando uma política de 
informação transparente para as suas 
relações com os clientes. É indispensável 
uma ampla e adequada política de 
informação para lograr a aceitação, em 
particular no que se refere às grandes 
mudanças para os consumidores.

Or. en
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Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
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 prazos nos 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 a estes requisitos técnicos, a 
fim de respeitarem os prazos. No caso das 
operações de pagamento nacionais, os 
prestadores de serviços de pagamento 
devem prestar aos seus pequenos clientes 
os serviços técnicos necessários para 
assegurar uma adaptação correcta e 
segura aos requisitos técnicos 
estabelecidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Existem, em alguns 
Estados-Membros, certos instrumentos de 
pagamento mais antigos que constituem 
transferências de créditos ou débitos 
directos mas que são dotados de 
funcionalidades muito específicas, muitas 
vezes por razões históricas ou jurídicas. O 
volume de operações de tais produtos é 
habitualmente marginal, pelo que 
poderiam ser classificados como produtos 
de nicho. O estabelecimento de um período 

(16) Existem, em alguns 
Estados-Membros, certos instrumentos de 
pagamento mais antigos que constituem 
transferências de créditos ou débitos 
directos mas que são dotados de 
funcionalidades muito específicas, muitas 
vezes por razões históricas ou jurídicas. O 
estabelecimento de um período transitório 
para esses produtos de nicho, 
suficientemente longo para atenuar o 
impacto da migração para os utilizadores 
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transitório para esses produtos de nicho, 
suficientemente longo para atenuar o 
impacto da migração para os utilizadores 
dos serviços de pagamento, ajudaria ambas 
as partes do mercado a centrar-se em 
primeiro lugar na migração das operações 
massivas de transferência de créditos e de 
débito directo, permitindo assim tirar mais 
cedo proveito da maior parte dos 
benefícios potenciais de um mercado de 
pagamentos integrado na União.

dos serviços de pagamento, ajudaria ambas 
as partes do mercado a centrar-se em 
primeiro lugar na migração das operações 
massivas de transferência de créditos e de 
débito directo, permitindo assim tirar mais 
cedo proveito da maior parte dos 
benefícios potenciais de um mercado de 
pagamentos integrado na União.

Or. en

Justificação

Muitos destes produtos podem ser considerados produtos de nicho, mas não todos. Nalguns 
Estados-Membros existem instrumentos específicos de débito directo muito semelhantes a 
operações de pagamento por meio de cartão, com um volume considerável de operações. Em 
ambos os casos, é necessário um período de transição.

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para o funcionamento prático do 
mercado interno dos pagamentos, é 
essencial assegurar que ordenantes como as 
empresas ou os poderes públicos estejam 
em condições de fazer transferências de 
créditos para contas de pagamento abertas 
pelos beneficiários junto de prestadores de 
serviços de pagamento que estejam 
estabelecidos noutros Estados-Membros e 
acessíveis em conformidade com o 
presente regulamento.

(17) Para o funcionamento prático do 
mercado interno dos pagamentos, é 
essencial assegurar que ordenantes como 
os consumidores, as empresas ou os 
poderes públicos estejam em condições de 
fazer transferências de créditos para contas 
de pagamento abertas pelos beneficiários 
junto de prestadores de serviços de 
pagamento que estejam estabelecidos 
noutros Estados-Membros e acessíveis em 
conformidade com o presente regulamento.

Or. en



PA\865128PT.doc 7/25 PE462.912v01-00

PT

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) As autoridades competentes deverão 
estar habilitadas a cumprir eficazmente as 
respectivas funções de fiscalização e a 
tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar que os prestadores de serviços de 
pagamento cumpram o disposto no 
presente regulamento.

(18) As autoridades competentes deverão 
estar habilitadas a cumprir eficazmente as 
respectivas funções de fiscalização e a 
tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar que os prestadores de serviços de 
pagamento cumpram o disposto no 
presente regulamento e prestem serviços 
técnicos aos utilizadores de serviços de 
pagamento, em particular os 
consumidores, a fim assegurar a 
adaptação aos requisitos técnicos 
estabelecidos no presente regulamento.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às operações de pagamento 
processadas e liquidadas através de 
sistemas de pagamento de grandes 
montantes, em que o ordenante inicial e 
beneficiário final do pagamento é um 
prestador de serviços de pagamento

(b) Às operações de pagamento 
processadas e liquidadas através de 
sistemas de pagamento de grandes 
montantes;

Or. en

Justificação

O SEPA cobre os pagamentos normalizados e não deve ser alargado às operações (dos 
consumidores) cobertas por sistemas de pagamento de grandes montantes.
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Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Requisitos técnicos essenciais aplicáveis 
às operações de transferência de créditos 

e de débito directo
1. Os prestadores de serviços de 
pagamento devem efectuar as operações 
de transferência de créditos e de débito 
directo em conformidade com os seguintes 
requisitos:
(a) Os prestadores de serviços de 
pagamento e os utilizadores de serviços de 
pagamento utilizarão o IBAN para a 
identificação de contas de pagamento 
tanto se o prestador de serviços de 
pagamento do ordenante e o do 
beneficiário, ou o prestador de serviços de 
pagamento único que intervém na 
operação de pagamento, estiverem 
estabelecidos no mesmo Estado-Membro, 
como se um dos prestadores de serviços de 
pagamento estiver estabelecido num outro 
Estado-Membro;
(b) Os prestadores de serviços de 
pagamento utilizarão formatos de 
mensagem baseados na norma ISO 20022 
XML ou na sua sucessora para a 
transmissão de operações de pagamento a 
outro prestador de serviços de pagamento 
ou a um sistema de pagamento;
(c) Nos casos em que um utilizador de 
serviços de pagamento inicia ou recebe 
transferências individuais de fundos 
transmitidas através de um diálogo 
"processo a processo" ou transferências 
por lotes, serão usados formatos de 
mensagem baseados na norma ISO 20022 
XML ou na sua sucessora;
(d) Os prestadores de serviços de 
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pagamento aceitarão, até à data referida 
no artigo 5.º para o serviço de pagamento 
pertinente, que o utilizador do serviço de 
pagamento inicie uma operação 
utilizando o formato referido na alínea c), 
se tal for solicitado pelo utilizador desse 
serviço;
(e) Os prestadores de serviços de 
pagamento enviarão, até ...*, ao utilizador 
do serviço de pagamento ou colocarão à 
sua disposição informações sobre as 
operações de pagamento, no formato 
referido na alínea c), se tal for solicitado 
pelo utilizador desse serviço.
2. Para além dos requisitos a que se refere 
o n.º 1, aplicar-se-ão os seguintes 
requisitos às operações de débito directo:
(a) O ordenante comunicará o seu IBAN 
e, se for caso disso, o BIC do seu 
prestador de serviços de pagamento ao 
seu beneficiário uma só vez, antes da 
primeira operação de débito directo;
(b) Aquando da primeira operação de 
débito directo e nas operações pontuais de 
débito directo, bem como em cada 
operação subsequente de débito directo, o 
beneficiário enviará informações sobre o 
mandato ao seu prestador de serviços de 
pagamento e o prestador de serviços de 
pagamento do beneficiário transmitirá 
essas informações sobre o mandato ao 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante juntamente com cada operação 
de débito directo;
(c) O ordenante poderá: 
(i) dar instrução ao seu prestador de 
serviços de pagamento para que limite as 
cobranças de débito directo a um 
determinado montante ou periodicidade, 
ou ambos; ou
(ii) dar instrução ao seu prestador de 
serviços de pagamento para bloquear 
qualquer débito directo à conta do 
ordenante ou bloquear qualquer débito 
directo proveniente de um ou mais 
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beneficiários específicos, ou para 
autorizar débitos directos provenientes 
apenas de um ou mais beneficiários 
específicos;
(d) Só será possível excluir o direito ao 
reembolso se o mandato de pagamento 
especificar:
(i) o montante exacto da operação de 
pagamento e a sua possível periodicidade; 
e
(ii) o claro consentimento do ordenante 
para que o direito de reembolso seja 
excluído;
(e) Se o direito ao reembolso tiver sido 
excluído, sem prejuízo da alínea d), o 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante verificará cada operação de 
débito directo e apurará se o montante da 
operação de débito directo transmitida é 
igual ao montante acordado no mandato 
antes de debitar a conta do ordenante, 
com base nas informações relativas ao 
mandato;
(f) Será dado consentimento tanto ao 
beneficiário como ao prestador de 
serviços de pagamento do ordenante 
(directa ou indirectamente através do 
beneficiário), e os mandatos, bem como as 
suas ulteriores alterações e/ou anulações, 
serão arquivados pelo beneficiário ou por 
um terceiro em nome do beneficiário, e o 
processo de consentimento de um débito 
directo será acordado entre o ordenante e 
o prestador de serviços de pagamento do 
ordenante.
3. Para além dos requisitos referidos no 
n.º 1, no caso de operações de 
transferência de créditos, um beneficiário 
que aceite transferências de créditos 
comunicará o seu IBAN e o BIC do seu 
prestador de serviços de pagamento aos 
seus ordenantes, sempre que for solicitada 
uma transferência de créditos.
4. Para além do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 
do presente artigo, aplicar-se-ão às 
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operações de transferência de crédito e às 
operações de débito directo os requisitos 
técnicos que figuram no anexo. Serão 
conferidos à Comissão poderes para 
adoptar actos delegados, nos termos do 
artigo 12.º, com o objectivo de alterar o 
anexo de modo a ter em conta o progresso 
técnico e a evolução do mercado.
Se, no caso de uma ameaça iminente à 
estabilidade e ao bom funcionamento dos 
sistemas de pagamento, razões de 
urgência imperiosas o exijam, o 
procedimento previsto no artigo 15.º será 
aplicável aos actos delegados adoptados 
em conformidade com o presente artigo.
________________
*JO, inserir a data: 48 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos aplicáveis às operações de 
transferência de créditos e de débito directo

Prazos para a migração aplicáveis às 
operações de transferência de créditos e de 
débito directo

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar até [inserir data concreta 1. O mais tardar até ...*, as operações de 
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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.

transferência de créditos serão efectuadas 
em conformidade com os requisitos 
técnicos referidos nos n.ºs 1 e 3 do artigo 
4.º-A e nos pontos 1 e 2 do anexo.

*JO, inserir a data: 36 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Por razões de clareza e simplificação, convém fixar uma data-limite para as operações de 
transferência de créditos e de débitos directos.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar até [inserir data concreta 
24 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento], as operações de 
débito directo serão efectuadas em 
conformidade com os requisitos técnicos 
referidos nos pontos 1 e 3 do anexo.

2. O mais tardar até ...*, as operações de 
débito directo serão efectuadas em 
conformidade com os requisitos referidos 
nos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º-A e nos pontos 
1 e 3 do anexo.

*JO, inserir a data: 48 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o ordenante tiver autorizado o 
beneficiário, antes da data referida no n.º 
2 do artigo 5.º ou da decorrente do n.º 3, a 
cobrar créditos directos periódicos, 
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considerar-se-á que, com essa 
autorização, o ordenante deu ao prestador 
de serviços de pagamento consentimento 
para executar os débitos directos cobrados 
pelo referido beneficiário.

Or. en

Justificação

O código normativo do SEPA descreve as modalidades de migração para os mandatos 
existentes. No entanto, estes limitam-se aos procedimentos a nível nacional e não permitem o 
uso de transfronteiras de mandatos deste tipo.

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O ordenante não terá de suportar 
quaisquer encargos pelas transacções-R 
resultantes de uma insuficiência de 
fundos nas contas do ordenante até ao 
momento em que se deve realizar o 
pagamento por débito directo;

Or. en

Justificação

O ordenante só deve ser responsável pelo pagamento de taxas multilaterais de intercâmbio 
no caso de uma transacção-R resultar de uma insuficiência de fundos nas suas contas no 
momento em que se deve realizar o pagamento por débito directo. Não é provável que o 
ordenante seja responsável por transacções-R de outro tipo. É necessário evitar que outras 
partes cobrem ao ordenante taxas por transacções-R pelas quais o ordenante não seja 
responsável.

Alteração 13

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

(a-B) O beneficiário, o prestador do 
serviço de pagamento do beneficiário ou o 
prestador do serviço de pagamento do 
ordenante só serão autorizados a cobrar 
taxas por transacções-R ao ordenante, se 
este for responsável pela não execução 
dessas transacções;

Or. en

Justificação

Idem.

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O nível das taxas não excederá os 
custos efectivos do processamento de uma 
transacção-R pelo prestador de serviços de 
pagamento comparável mais eficiente em 
termos de custos que seja parte 
representativa no acordo multilateral em 
termos de volume das operações e natureza 
dos serviços

(c) O nível das taxas não excederá os 
custos efectivos do processamento de uma 
transacção-R pelo prestador de serviços de 
pagamento mais eficiente em termos de 
custos que participe no acordo multilateral 
em termos de volume das operações e 
natureza dos serviços;

Or. en

Justificação

Não é adequado dispor de um único ponto de referência, dado que os custos do 
processamento divergem entre prestadores de serviços de pagamento e Estados-Membros. 
Por essa razão, o ponto de referência deve ser o prestador de serviços de pagamento 
participante mais eficiente.

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão controlará em todos os 
Estados-Membros as taxas aplicadas às 
transacções-R referidas no n.º 2. A 
Comissão velará pela convergência 
progressiva das taxas aplicadas às 
transacções-R e por que estas não 
divirjam entre Estados-Membros a ponto 
de impossibilitar a existência de condições 
de concorrência equitativas.

Or. en

Justificação

Ao longo do tempo, as taxas aplicadas às transacções-R devem convergir para os custos 
reais de processamento pelo prestador de serviços de pagamento mais eficiente. Entretanto, a 
Comissão deve verificar se as diferenças existentes entre Estados-Membros a nível das taxas 
aplicadas às transacções-R não comprometem a igualdade de condições de concorrência 
para as transacções transfronteiras.

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Requisitos de informação

1. Para assegurar que a normalização das 
operações e a utilização obrigatória do 
IBAN e do BIC sejam aceites pelos 
cidadãos da União, os Estados-Membros e 
os bancos levarão a cabo amplas 
campanhas de informação 
especificamente destinadas a sensibilizar 
o público e explicar adequadamente as 
consequência das operações nacionais e 
internacionais. 
2. Os bancos facilitarão a transição dos 
seus clientes mediante uma política de 
informação transparente em relação aos 
seus clientes, em particular no que se 
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refere à utilização obrigatória do IBAN e 
do BIC.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de aprovar actos delegados a 
que se refere o artigo 5.º, n.º 4, é conferido 
à Comissão por um prazo indeterminado. 
Sempre que razões de urgência 
imperiosas o exijam, é aplicável o artigo 
15.º.

1. O poder de aprovar actos delegados a 
que se refere o artigo 4.º-A, n.º 4, e o 
artigo 5.º, n.º 4, é conferido à Comissão por 
um prazo indeterminado. 

Or. en

Justificação

Coerência com o novo artigo 4.º-A.

Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A delegação de poderes prevista no 
artigo 5.º, n.º 4, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho.

1. A delegação de poderes prevista no 
artigo 4.º-A, n.º 4, e no artigo 5.º, n.º 4, 
pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho.

Or. en

Justificação

Coerência com o novo artigo 4.º-A.



PA\865128PT.doc 17/25 PE462.912v01-00

PT

Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até [inserir data concreta 3 anos após a 
entrada em vigor], a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Banco Central Europeu um relatório sobre 
a aplicação do presente regulamento, 
acompanhado, se adequado, de uma 
proposta.

Até ...*, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Banco Central Europeu um relatório sobre 
a aplicação do presente regulamento, 
acompanhado, se adequado, de uma 
proposta.

_______________
*JO, inserir a data: 5 anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

O prazo proposto para os débitos directos é de 4 anos após a entrada em vigor do 
regulamento (artigo 5.º, n.º 2); o relatório sobre a sua aplicação será apresentado um ano 
mais tarde.

Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 17 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Durante o período de migração, e até à 
data prevista no artigo 5.º, o prestador de 
serviços de pagamento prestará aos seus 
pequenos clientes, para as operações de 
pagamento nacionais, os serviços técnicos 
necessários para lhes permitir proceder à 
conversão técnica segura do BBAN no 
respectivo IBAN a cargo do prestador de 
serviços de pagamento pertinente.

Or. en
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Justificação

Os prestadores de serviços de pagamento devem prestar o apoio técnico necessário para 
assegurar uma migração correcta e segura dos consumidores para o IBAN e o BIC.

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
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 cumprir estes 
requisitos no prazo de um ano a contar da 
data em que o Estado-Membro em questão 
aderiu à área do euro.

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 ...*. Se, no entanto, o euro for 
introduzido num destes Estados-Membros
como moeda nacional antes de [inserir data 
concreta três anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento], os prestadores 
de serviços de pagamento estabelecidos 
nesse Estado-Membro devem cumprir estes 
requisitos no prazo de dois anos a contar 
da data em que o Estado-Membro em 
questão aderiu à área do euro.

_________________
*JO, inserir a data: 4 anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 18 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 924/2009
Artigo 6
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Texto da Comissão Alteração

1. No artigo 6.º, a expressão «antes de 1 de 
Novembro de 2012» é substituída pela 
seguinte expressão: «antes de [inserir data 
concreta 24 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento]».

1. No artigo 6.º, a expressão «antes de 1 de 
Novembro de 2012» é substituída pela 
seguinte expressão: «antes de ...*».

________________
*JO, inserir a data: 48 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Coerência com o artigo 5.º, n.º 2, proposto.

Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 18 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 924/2009
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(a) No n.º 1, a expressão «antes de 1 de 
Novembro de 2012» é substituída pela 
seguinte expressão: «antes de [inserir data 
concreta 24 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento]».

(a) No n.º 1, a expressão «antes de 1 de 
Novembro de 2012» é substituída pela 
seguinte expressão: «antes de ...*».

______________
*JO, inserir a data: 48 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 18 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 924/2009
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

(b) No n.º 2, a expressão «antes de 1 de 
Novembro de 2012» é substituída pela 
seguinte expressão: «antes de [inserir data 
concreta 24 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento]».

(b) No n.º 2, a expressão «antes de 1 de 
Novembro de 2012» é substituída pela 
seguinte expressão: «antes de ...*».

________________
*JO, inserir a data: 48 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 18 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 924/2009
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(c) No n.º 3, a expressão «antes de 1 de 
Novembro de 2012» é substituída pela 
seguinte expressão: «antes de [inserir data 
concreta 24 meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento]».

(c) No n.º 3, a expressão «antes de 1 de 
Novembro de 2012» é substituída pela 
seguinte expressão: «antes de ...*».

_______________
*JO, inserir a data: 48 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Os requisitos técnicos que se seguem 
aplicam-se tanto às operações de 

(1) Para além dos requisitos técnicos 
essenciais enunciados no artigo 4.º-A, os 
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transferência de créditos como às 
operações de débito directo:

requisitos técnicos que se seguem 
aplicam-se tanto às operações de 
transferência de créditos como às 
operações de débito directo:

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os prestadores de serviços de 
pagamento e os utilizadores de serviços de 
pagamento utilizarão o IBAN para a 
identificação de contas de pagamento 
tanto se o prestador de serviços de 
pagamento do pagador e o do 
beneficiário, ou o prestador de serviços de 
pagamento único que intervém na 
operação de pagamento, estiverem 
estabelecidos no mesmo Estado-Membro 
como se um dos prestadores de serviços de 
pagamento estiver estabelecido num outro 
Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os prestadores de serviços de 
pagamento utilizarão formatos de 
mensagem baseados na norma ISO 20022 
XML para a transmissão de operações de 
pagamento a outro prestador de serviços 
de pagamento ou a um sistema de 
pagamento.

Suprimido
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Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(c) Nos casos em que um utilizador de 
serviços de pagamento inicia ou recebe 
transferências individuais de fundos que 
estejam agrupadas para efeitos de 
transmissão, serão usados formatos de 
mensagem baseados na norma ISO 20022 
XML.

Suprimido

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Um beneficiário que aceita 
transferências de créditos deve comunicar 
o seu IBAN e o BIC do seu prestador de 
serviços de pagamento aos ordenantes, 
sempre que for solicitada uma 
transferência de créditos.

Suprimido

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 2 – alínea b) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) o nome do ordenante e/ou o IBAN da 
conta do ordenante

(i) o nome do ordenante

Or. en

Justificação

Nalguns países europeus, o número de conta bancária é considerado um dado pessoal 
particularmente sensível e a sua comunicação a terceiros é restrita. Devido ao risco de 
fraude, o IBAN da conta do ordenante nunca deve ser comunicada ao beneficiário de forma 
automática e sem o seu consentimento.

Alteração 32

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma só vez antes da primeira 
operação de débito directo, o ordenante 
deve comunicar o seu IBAN e, se for caso 
disso, o BIC do seu prestador de serviços 
de pagamento ao seu beneficiário.

Suprimido

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quando da primeira operação de 
débito directo e antes de operações 
pontuais de débito directo, bem como em 
cada operação subsequente de débito 
directo, o beneficiário deve enviar as 
informações sobre o mandato ao seu 
prestador de serviços de pagamento. O 
prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário deve transmitir essas 

Suprimido
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informações sobre o mandato ao 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante juntamente com cada operação 
de débito directo.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O ordenante deve ter a possibilidade de 
dar instrução ao seu prestador de serviços 
de pagamento para que limite as 
cobranças de débito directo a um 
determinado montante ou periodicidade, 
ou ambos.

Suprimido

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Se o acordo entre o ordenante e o 
beneficiário excluir o direito ao 
reembolso, o prestador de serviços de 
pagamento do ordenante deve verificar, a 
pedido do ordenante, cada operação de 
débito directo, a fim de apurar se o 
montante da operação de débito directo 
transmitida é igual ao montante acordado 
no mandato antes de debitar a conta do 
ordenante, com base nas informações 
relativas ao mandato.

Suprimido

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O ordenante deve ter a opção de dar 
instrução ao seu prestador de serviços de 
pagamento para bloquear qualquer débito 
directo à conta do ordenante ou bloquear 
qualquer débito directo proveniente de um 
ou mais beneficiários especificados, ou 
para autorizar débitos directos 
provenientes apenas de um ou mais 
beneficiários especificados.

Suprimido

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo – ponto 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O consentimento deve ser dado tanto 
ao beneficiário como ao prestador de 
serviços de pagamento do ordenante 
(directa ou indirectamente através do 
beneficiário) e os mandatos, bem como as 
suas ulteriores alterações e/ou anulações, 
devem ser arquivados pelo beneficiário ou 
por um terceiro em nome do beneficiário.

Suprimido

Or. en


