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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A presente proposta visa melhorar a transparência e a comparabilidade das informações sobre 
os encargos das contas de pagamento, facilitar a mudança de contas de pagamento, eliminar a 
discriminação em razão da residência no que se refere às contas de pagamento e proporcionar 
acesso a uma conta de pagamento com características básicas no interior da UE.

Neste contexto, a proposta visa, em primeiro lugar, introduzir uma lista dos serviços de 
pagamento mais representativos sujeitos a um encargo a nível nacional, bem como estabelecer 
uma terminologia normalizada a nível da UE, designadamente os termos e as definições 
geralmente utilizados em serviços comuns, no mínimo, à maioria dos Estados-Membros. A 
Diretiva em vigor relativa aos serviços de pagamento no mercado interno (Diretiva 
2007/64/CE) estabelece regras comuns em matéria de transparência dos serviços e requisitos 
relativos às informações sobre os serviços de pagamento, não prevendo, contudo, disposições 
específicas que instituam mecanismos para a comparabilidade dos encargos.

Em consonância com o exposto anteriormente, os Estados-Membros terão de estabelecer uma 
obrigação geral de os prestadores de serviços de pagamento disponibilizarem um serviço de 
mudança de conta a qualquer consumidor titular de uma conta junto de um prestador de 
serviços de pagamento localizado na União. Essa obrigação afigura-se necessária devido à 
mobilidade limitada das contas de pagamento dentro da UE, que se deve, em grande medida, 
ao facto de serem proporcionadas informações insuficientes (e, muitas vezes, pouco claras) 
aos consumidores sobre o procedimento a seguir para mudar de conta, bem como à falta de 
assistência, em alguns casos, por parte dos funcionários dos prestadores de serviços de 
pagamento.

A proposta garantirá também o acesso a serviços de pagamento de base para todos os 
consumidores da UE e proibirá a discriminação em razão da residência face aos consumidores 
que pretendam abrir uma conta de pagamento no estrangeiro, em benefício tanto dos 
prestadores de serviços de pagamento como dos consumidores.

A base jurídica da proposta é o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Ao estabelecer um quadro a nível da UE nos domínios abrangidos pela proposta, o 
objetivo é eliminar os obstáculos restantes à livre circulação de serviços de pagamento e, em 
termos mais gerais, à livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais, para o que será 
essencial um mercado único dos serviços de pagamento plenamente integrado e desenvolvido.
A proposta previne ainda uma maior fragmentação do mercado único, que poderia ocorrer se 
os Estados-Membros, por iniciativa própria, tomassem medidas divergentes e incoerentes 
neste domínio. As alterações propostas retificam algumas imprecisões contidas no projeto de 
diretiva apresentada pela Comissão e visam melhorar a qualidade do ato legislativo, de molde 
a que os respetivos objetivos possam ser alcançados de forma mais eficaz.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 
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Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os consumidores beneficiariam mais 
com informações que sejam concisas e 
fáceis de comparar entre os vários 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
instrumentos de comparação de contas de 
pagamento disponíveis para os 
consumidores não terão um impacto 
positivo se o tempo investido na consulta 
de extensas listas de encargos 
correspondentes a diferentes ofertas 
suplantar o benefício de escolher a oferta 
que representa o melhor valor. Assim, a 
terminologia relativa aos encargos apenas 
deve ser normalizada para os termos e 
definições mais representativos no interior 
dos Estados-Membros, de modo a evitar o 
risco de excesso de informação.

(12) Os consumidores beneficiariam mais 
com informações que sejam concisas, 
exatas e fáceis de comparar entre os vários 
prestadores de serviços de pagamento. Os 
instrumentos de comparação de contas de 
pagamento disponíveis para os 
consumidores não terão um impacto 
positivo se o tempo investido na consulta 
de extensas listas de encargos 
correspondentes a diferentes ofertas 
suplantar o benefício de escolher a oferta 
que representa o melhor valor. Assim, a 
terminologia relativa aos encargos apenas 
deve ser normalizada para os termos e 
definições mais representativos no interior 
dos Estados-Membros, de modo a evitar o 
risco de informação excessiva ou 
enganosa.

Alteração 2

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 

(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 
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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 
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.

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 
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.

Justificação

A possibilidade de oferecer mecanismos de antecipação de pagamentos para montantes muito 
baixos relativamente a contas de pagamentos com características básicas vai contra o 
requisito previsto no artigo 16.º, n.º 4, da proposta da Comissão de que não seja oferecida ao 
consumidor qualquer possibilidade de saldo a descoberto, sendo que o facto de não haver 
mais nenhuma definição do conceito de «montantes muito baixos» e de não ser definido 
qualquer limite para os mesmos torna a redação ambígua.
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Alteração 3

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 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.

Justificação

É suficiente assegurar que a lista dos serviços de pagamento mais representativos sujeitos a 
um encargo a nível nacional inclua a maioria dos serviços de pagamento mais 
representativos, sem que se defina um número exato relativamente a este aspeto, dado ser 
impossível ter em conta as diferenças entre Estados-Membros.

Alteração 4

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 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço.

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 compreensível sobre os 
encargos que contenha a lista dos serviços 
mais representativos mencionados no 
artigo 3.º, n.º 5, assim como os encargos 
correspondentes a cada serviço, desde que 
o prestador de serviços ofereça esses 
serviços.
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Alteração 5

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 
mencionados no artigo 3.º, n.º 5, assim 
como os encargos correspondentes a cada 
serviço.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 6

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 dos serviços de pagamento
mais representativos mencionada no artigo 
3.º, n.º 5, assim como as definições 
correspondentes.

Justificação

A referência deve ser feita relativamente à lista dos serviços de pagamento mais 
representativos prevista no artigo 3.º, n.º 5, uma vez que é precisamente essa lista que é 
referida no artigo 4.º, n.º 1. 
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Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados a qualquer 
momento pelo prestador de serviços de 
pagamento num suporte duradouro em 
instalações acessíveis aos consumidores e 
estar disponíveis em formato eletrónico no 
seu sítio Web.

6. O documento de informação sobre os 
encargos e o glossário devem ser 
gratuitamente disponibilizados pelo 
prestador de serviços de pagamento num 
suporte duradouro em instalações 
acessíveis aos consumidores durante o 
horário de funcionamento previsto e estar 
disponíveis a qualquer momento em 
formato eletrónico no seu sítio Web.

Justificação

Garantir o acesso às instalações dos prestadores de serviços de pagamento fora do horário 
de funcionamento é um requisito cujo cumprimento por parte dos prestadores de serviços de 
pagamento seria difícil, sendo uma área relativamente à qual a proposta deveria manter-se 
flexível e, por conseguinte, sensível a circunstâncias nacionais específicas.

Alteração 8

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;

Alteração 9

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;



AD\1003346PT.doc 9/15 PE514.651v02-00

PT

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Ser imparciais e definir claramente 
os critérios utilizados para determinar 
uma conta de pagamento recomendada a 
um utilizador de serviços de pagamento;

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Abster-se de exibir anúncios de 
prestadores de serviços de pagamento, dos 
seus agentes, filiais ou marcas na página 
inicial ou nas páginas de comparação;

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Utilizar linguagem clara e, se for caso 
disso, os termos mencionados no artigo 
3.º, n.º 5;

(b) Utilizar linguagem clara e, se aplicável, 
a terminologia normalizada da União 
mencionada no artigo 3.º, n.º 5;

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 alínea (e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Dispor de sistemas para evitar 
conflitos de interesse, para assegurar que 
qualquer relação de propriedade direta ou 
indireta ou relações comerciais não 
impeçam o cumprimento das condições 
enumeradas no presente número;

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Até ao final de 2018, devem ser 
desenvolvidas também 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.
Até essa data, a Comissão Europeia cria, 
em colaboração com a EBA, uma página 
web europeia pública de comparação.
Até essa data, a Comissão Europeia deve 
também desenvolver, através de um ato 
delegado, nos termos do artigo 24.º, um 
regime voluntário de acreditação para as 
páginas web europeias privadas de 
comparação. Para obterem acreditação, 
as páginas web de comparação exploradas 
por operadores privados devem respeitar 
todas as condições elencadas no n.º 2. Os 
Estados-Membros devem manter o direito 
de recusar ou retirar a acreditação de 
operadores privados na eventualidade de 
incumprimento das obrigações previstas 
no n.º 2.
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

5-B. A Comissão Europeia deve criar e 
atualizar em permanência um portal 
único para disponibilizar hiperligações às 
páginas eletrónicas de comparação 
credenciadas para 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 nacionais 
competentes a que se refere o artigo 20.º.

Alteração 16

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.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4
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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

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer prejuízo financeiro incorrido 
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. O ónus da prova incumbe 
ao prestador de serviços de pagamento, 
que deve demonstrar que foram 
respeitadas as condições previstas no 
artigo 10.º.

Alteração 19

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 

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

território;

Justificação

Os prestadores de serviços de pagamento não dispõem de meios para indicar se os 
consumidores são titulares de uma conta de pagamento junto de outros prestadores de 
serviços para os quais podem ser realizados serviços básicos de pagamento sem que os 
demais bancos implicados sejam obrigados a revelar sigilos comerciais ou bancários.

Alteração 20

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.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do artigo 23.º só entram em vigor 
se nem o Parlamento Europeu nem o 

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação do artigo 23.º só entram em vigor 
se nem o Parlamento Europeu nem o 
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Conselho formularem objeções no prazo de
2 meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Esse período é 
prorrogado por um período de 2 meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Conselho formularem objeções no prazo de
3 meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Esse período é 
prorrogado por um período de 2 meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Justificação

É necessário prorrogar o prazo previsto para a formulação de objeções, a fim de permitir 
que o Parlamento e o Conselho analisem em profundidade o ato delegado e determinem se a 
sua adoção sob esta forma é oportuna e correta.
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