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Alteração 96
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO E DO CONSELHO que 
estabelece requisitos técnicos para as 
transferência de créditos e os débitos 
directos em euros e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 924/2009 (Texto 
relevante para efeitos do EEE)

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO E DO CONSELHO que 
estabelece requisitos técnicos para as 
transferência de créditos e os débitos 
directos em euros e que altera a Directiva 
(CE) 2007/64 e o Regulamento (CE) n.º 
924/2009 (Texto relevante para efeitos do 
EEE)

Or. en

Alteração 97
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A criação de um mercado integrado de 
pagamentos electrónicos em euros, em que 
não exista uma distinção fundamental entre 
pagamentos nacionais e transfronteiras, é 
necessária para o bom funcionamento do 
mercado interno. Para tal, o projecto de 
Espaço Único de Pagamentos em Euros (a 
seguir denominado «SEPA») visa 
desenvolver instrumentos de pagamento 
comuns à escala da União para substituir os 
actuais instrumentos de pagamento 
nacionais. Em resultado da introdução de 
normas, regras e práticas de pagamento 
abertas, comuns, e graças ao 
processamento integrado dos pagamentos, 
o SEPA deverá oferecer aos cidadãos e 
empresas da União serviços de pagamento 
em euros que sejam seguros, conviviais, 
fiáveis e a preços competitivos. A plena 

(1) A criação de um mercado integrado de 
pagamentos electrónicos em euros, em que 
não exista uma distinção fundamental entre 
pagamentos nacionais e transfronteiras, é 
necessária para o bom funcionamento do 
mercado interno. Para tal, o projecto de 
Espaço Único de Pagamentos em Euros (a 
seguir denominado «SEPA») visa 
desenvolver instrumentos de pagamento 
comuns à escala da União para substituir os 
actuais instrumentos de pagamento 
nacionais. Em resultado da introdução de 
normas, regras e práticas de pagamento 
abertas, comuns, e graças ao 
processamento integrado dos pagamentos, 
o SEPA deverá oferecer aos cidadãos e 
empresas da União serviços de pagamento 
em euros que sejam seguros, conviviais, 
fiáveis e a preços competitivos. O SEPA 
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realização do SEPA deverá também criar 
condições favoráveis ao aumento da 
concorrência nos serviços de pagamentos e 
ao desenvolvimento sem entraves e rápida 
implementação em toda a União de 
inovações em matéria de pagamentos. 
Consequentemente, em resultado do 
aumento das economias de escala, da 
melhoria das eficiências operacionais e do 
reforço da concorrência, os serviços de 
pagamentos electrónicos em euros deverão 
exercer de forma optimizada uma pressão 
no sentido da baixa dos preços. Os seus 
efeitos far-se-iam sentir sobretudo nos 
Estados-Membros onde os preços dos 
pagamentos são, em termos comparativos, 
relativamente elevados. A transição para o 
SEPA não deveria, portanto, ser 
acompanhada de aumentos dos preços para 
os utilizadores dos serviços de pagamentos 
em geral nem, em particular, para os 
consumidores.

deverá ser realizado em moldes que 
facilitem o acesso ao mercado de novos 
operadores e o desenvolvimento de novos 
produtos, que criem condições favoráveis 
ao aumento da concorrência nos serviços 
de pagamentos e ao desenvolvimento sem 
entraves e rápida implementação em toda a 
União de inovações em matéria de 
pagamentos. Consequentemente, em 
resultado do aumento das economias de 
escala, da melhoria das eficiências 
operacionais e do reforço da concorrência, 
os serviços de pagamentos electrónicos em 
euros deverão exercer de forma optimizada 
uma pressão no sentido da baixa dos 
preços. Os seus efeitos far-se-iam sentir 
sobretudo nos Estados-Membros onde os 
preços dos pagamentos são, em termos 
comparativos, relativamente elevados. A 
transição para o SEPA não deveria, 
portanto, ser acompanhada de aumentos 
dos preços para os utilizadores dos serviços 
de pagamentos em geral nem, em 
particular, para os consumidores.

Or. en

Alteração 98
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A exigência de realização do SEPA 
não parte dos cidadãos da UE, mas sim 
dos actores de mercado. Os beneficiários 
directos da migração para o SEPA não 
serão os consumidores, mas, sim, o sector 
bancário e o mercado, o que torna 
necessário assegurar tanto quanto 
possível que os direitos dos consumidores 
não sejam afectados, nem fiquem em pior 
situação do que antes da criação do 
SEPA, e que, em última análise, aquela 



AM\867556PT.doc 5/90 PE464.956v01-00

PT

também funcionará em benefício dos 
cidadãos da UE.

Or. el

Alteração 99
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por outro lado, os esforços de auto 
regulação do sector bancário europeu no 
contexto da iniciativa SEPA revelaram ser 
insuficientes para promover uma migração 
concertada para regimes de transferências 
de créditos e de débitos directos à escala da 
União, tanto do lado da oferta como da 
procura. Além disso, este processo de auto-
regulação ainda não foi submetido a 
mecanismos de governação adequados, o 
que pode em parte explicar a sua lenta 
aceitação do lado da procura. Só uma 
migração rápida e completa para um 
sistema de transferências de créditos e de 
débitos directos à escala da UE permitirá 
obter todos os benefícios de um mercado 
integrado de pagamentos e eliminar os 
elevados custos associados ao 
funcionamento em paralelo dos 
instrumentos inicialmente existentes e dos 
produtos SEPA.

(5) Por outro lado, os esforços de auto 
regulação do sector bancário europeu no 
contexto da iniciativa SEPA revelaram ser 
insuficientes para promover uma migração 
concertada para regimes de transferências 
de créditos e de débitos directos à escala da 
União, tanto do lado da oferta como da 
procura. Em especial, não foi tido 
devidamente em conta e de forma 
transparente o interesse dos consumidores 
e outros utilizadores. Além disso, este 
processo de auto-regulação ainda não foi 
submetido a mecanismos de governação 
adequados, o que pode em parte explicar a 
sua lenta aceitação do lado da procura. Só 
uma migração rápida, completa e de 
elevada qualidade para um sistema de 
transferências de créditos e de débitos 
directos à escala da UE permitirá obter 
todos os benefícios de um mercado 
integrado de pagamentos e eliminar os 
elevados custos associados ao 
funcionamento em paralelo dos 
instrumentos inicialmente existentes e dos 
produtos SEPA.

Or. en

Alteração 100
Sophia in 't Veld
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Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Por outro lado, os esforços de auto 
regulação do sector bancário europeu no 
contexto da iniciativa SEPA revelaram ser 
insuficientes para promover uma migração 
concertada para regimes de transferências 
de créditos e de débitos directos à escala da 
União, tanto do lado da oferta como da 
procura. Além disso, este processo de auto-
regulação ainda não foi submetido a 
mecanismos de governação adequados, o 
que pode em parte explicar a sua lenta 
aceitação do lado da procura. Só uma 
migração rápida e completa para um 
sistema de transferências de créditos e de 
débitos directos à escala da UE permitirá 
obter todos os benefícios de um mercado 
integrado de pagamentos e eliminar os 
elevados custos associados ao 
funcionamento em paralelo dos 
instrumentos inicialmente existentes e dos 
produtos SEPA.

(5) Por outro lado, os esforços de auto 
regulação do sector bancário europeu no 
contexto da iniciativa SEPA revelaram ser 
insuficientes para promover uma migração 
concertada para regimes de transferências 
de créditos e de débitos directos à escala da 
União, tanto do lado da oferta como da 
procura. Além disso, este processo de auto-
regulação ainda não foi submetido a 
mecanismos de governação adequados, o 
que pode em parte explicar a sua lenta 
aceitação do lado da procura. Por 
conseguinte, uma composição equilibrada 
do Conselho Europeu de Pagamentos 
(European Payments Council – EPC) que 
coloque em pé de igualdade todas as 
partes interessadas é de fundamental 
importância. Uma migração rápida e 
completa para um sistema de transferências 
de créditos e de débitos directos à escala da 
UE permitirá obter todos os benefícios de 
um mercado integrado de pagamentos e 
eliminar os elevados custos associados ao 
funcionamento em paralelo dos 
instrumentos inicialmente existentes e dos 
produtos SEPA.

Or. en

Alteração 101
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Devem ser estabelecidas regras para 
abranger a execução de todas as operações 
de transferência de créditos e de débito 
directo expressas em euros no interior da 

(6) Devem ser estabelecidas regras para 
abranger a execução de todas as operações 
de transferência de créditos e de débito 
directo, incluindo operações de 
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União. Contudo, não é conveniente que as 
operações de pagamento por meio de 
cartão sejam abrangidas na presente fase, 
na medida em que se encontram ainda em 
desenvolvimento normas comuns para 
essas operações na União. O envio de 
fundos, os pagamentos processados 
internamente, as operações de pagamento 
de valores elevados entre prestadores de 
serviços de pagamentos e os pagamentos 
por telemóvel não devem ser abrangidos 
pelo âmbito dessas regras, dado que estes 
serviços de pagamento não são 
comparáveis a transferências de créditos e 
a débitos directos.

pagamento iniciadas por cartão de 
pagamento no ponto de venda que 
resultem numa operação de débito directo 
a partir de uma conta de pagamento 
identificada por um código BBAN ou 
IBAN, expressas em euros no interior da 
União. Contudo, não é conveniente que as 
operações de pagamento por meio de 
cartão sejam abrangidas na presente fase, 
na medida em que se encontram ainda em 
desenvolvimento normas comuns para 
essas operações na União. O envio de 
fundos, os pagamentos processados 
internamente, as operações de pagamento 
de valores elevados entre prestadores de 
serviços de pagamentos e os pagamentos 
por telemóvel não devem ser abrangidos 
pelo âmbito dessas regras, dado que estes 
serviços de pagamento não são 
comparáveis a transferências de créditos e 
a débitos directos.

Or. en

Alteração 102
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para que o SEPA funcione em 
benefício dos cidadãos europeus, impõe-se 
assegurar a fiabilidade dos serviços de 
transferência de crédito e de débito 
directo, um sistema de pagamentos de 
fácil utilização e transparente, bem como 
uma redução nos preços. Impõem-se pois 
medidas que garantam que esta migração 
não seja feita a expensas dos cidadãos, ou 
seja, que os custos não recaiam sobre 
estes e que o resultado não seja um 
sistema europeu de serviços de pagamento 
mais dispendioso.
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Or. el

Alteração 103
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de assegurar um apoio 
alargado do público e uma transição fácil 
para o SEPA, devem limitar-se ao mínimo 
os novos requisitos técnicos para os 
utilizadores de serviços de pagamento que 
sejam consumidores, pelo que a utilização 
do BIC deve ser evitada sempre que 
possível. Nos casos em que a informação 
IBAN não seja suficiente, os prestadores 
de serviços de pagamento devem poder 
recorrer a um registo central, que permita 
uma atribuição juridicamente vinculativa 
do BIC ao IBAN. Esse registo público 
deverá ser criado e mantido pelo Banco 
Central Europeu.

Or. en

Alteração 104
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para que uma transferência de créditos 
seja executada, a conta do beneficiário 
deve estar acessível. Por conseguinte, deve 
ser estabelecida à escala da UE uma 
obrigação de acessibilidade de modo a 
encorajar a adopção destes instrumentos de 
pagamento. A fim de melhorar a 
transparência, é também adequado 
consolidar num só acto jurídico a 

(8) Para que uma transferência de créditos 
seja executada, a conta do beneficiário 
deve estar acessível. Por conseguinte, deve 
ser estabelecida à escala da UE uma 
obrigação de acessibilidade de modo a 
encorajar a adopção destes instrumentos de 
pagamento. A fim de melhorar a 
transparência, é também adequado 
consolidar num só acto jurídico a 



AM\867556PT.doc 9/90 PE464.956v01-00

PT

obrigação de acessibilidade para operações 
de débito directo já estabelecida no 
Regulamento (CE) n.º 924/2009.

obrigação de acessibilidade para operações 
de débito directo já estabelecida no 
Regulamento (CE) n.º 924/2009. Os 
direitos dos consumidores, incluindo o 
direito incondicional ao reembolso de 
qualquer débito directo, devem ser 
reforçados de forma a fomentar a 
confiança dos consumidores e a 
contrariar potenciais riscos que decorram 
da obrigação de acessibilidade.

Or. en

Alteração 105
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No quadro das medidas destinadas a 
promover a protecção do consumidor, 
incrementar a confiança dos 
consumidores nos serviços de débitos 
directos e reduzir os casos de fraude, os 
prestadores de serviços de pagamento dos 
ordenantes devem estar em posição de 
efectuar um controlo constante sobre as 
ordens de débitos directos e a sua 
periodicidade. Devem igualmente poder 
congelar ordens de pagamento 
provenientes de determinados 
beneficiários considerados não fiáveis.

Or. el

Alteração 106
Corien Wortmann-Kool

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) É essencial identificar requisitos 
técnicos que determinem sem 
ambiguidades os parâmetros a respeitar 
pelos sistemas de pagamento à escala da 
União, a desenvolver no âmbito de 
mecanismos de governação adequados, 
para garantir a interoperabilidade. Tais 
requisitos técnicos não devem restringir a 
flexibilidade e a inovação, devendo ser 
abertos e neutros no que respeita às 
evoluções e melhorias potenciais no 
mercado de pagamentos. Devem ser 
concebidos tendo em conta as 
características especiais das transferências 
de créditos e dos débitos directos, em 
particular no que respeita aos dados 
contidos na mensagem de pagamento. 
Devem também conter, especialmente no 
caso dos débitos directos, medidas 
destinadas a reforçar a confiança dos 
utilizadores de serviços de pagamento na 
utilização de tais instrumentos.

(10) É essencial identificar requisitos 
técnicos que determinem sem 
ambiguidades os parâmetros a respeitar 
pelos sistemas de pagamento à escala da 
União, a desenvolver no âmbito de 
mecanismos de governação adequados, 
para garantir a interoperabilidade. Tais 
requisitos técnicos não devem restringir a 
flexibilidade e a inovação, devendo ser 
abertos e neutros no que respeita às 
evoluções e melhorias potenciais no 
mercado de pagamentos. Devem ser 
concebidos tendo em conta as 
características especiais das transferências 
de créditos e dos débitos directos, em 
particular no que respeita aos dados 
contidos na mensagem de pagamento. 
Devem também conter, especialmente no 
caso dos débitos directos, medidas 
destinadas a reforçar a confiança dos 
utilizadores de serviços de pagamento na 
utilização de tais instrumentos. Sublinha 
que os direitos dos utilizadores estão já 
estabelecidos na Directiva relativa aos 
serviços de pagamento no mercado 
interno (2007/64/CE), devendo ser 
cabalmente respeitados.

Or. en

Alteração 107
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
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 

(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 
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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.

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. A campanha de 
sensibilização dos utilizadores deve 
começar imediatamente, não devendo os 
prestadores de serviço esperar pelos 
prazos obrigatórios.

Or. en

Alteração 108
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A migração para o SEPA e a 
introdução de regras e normas comuns 
aplicáveis aos pagamentos devem basear-
se no respeito da legislação nacional em 
matéria de protecção de dados pessoais 
sensíveis nos Estados-Membros e 
salvaguardar os interesses dos cidadãos 
da UE.

Or. el
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Alteração 109
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 110
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. el

Alteração 111
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de reduzir as taxas aplicáveis 
às operações de pagamento ao abrigo dos 
novos regimes de pagamento à escala 
pan-europeia, justifica-se aplicar o 
princípio da não imposição de taxas mais 
elevadas sempre que o utilizador do 
serviço de pagamento seja um 
consumidor.

Or. en

Alteração 112
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Embora o nível de 
desenvolvimento dos serviços de 
transferência de créditos e débitos directos 
difiram de um Estado-Membro para 
outro, uma data-limite no quadro de um 
calendário suficientemente alargado, de 
forma a permitir a concretização de todos 
os processos, contribuiria para uma 
migração coordenada, coerente e 
integrada para o SEPA. Ajudaria também 
a impedir um SEPA a duas velocidades, o 
que causaria grande confusão entre os 
consumidores.

Or. el
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Alteração 113
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É essencial regulamentar as taxas 
multilaterais de intercâmbio para as 
operações de débito directo a fim de criar 
condições neutras de concorrência entre 
os prestadores de serviços de pagamento e 
assim permitir o desenvolvimento de um 
mercado único para os débitos directos. As 
taxas multilaterais de intercâmbio cobradas 
por operação de débito directo limitam a 
concorrência entre os bancos beneficiários 
e fazem aumentar os encargos impostos 
por esses bancos aos beneficiários, 
conduzindo assim a aumentos dissimulados 
dos preços para os ordenantes. Embora a 
eficiência objectiva da cobrança de taxas 
multilaterais de intercâmbio por operação 
se tenha revelado limitada ou mesmo 
inexistente, a aplicação destas taxas às 
transacções que são objecto de rejeição, 
recusa, retorno ou reenvio (transacções-R) 
poderá contribuir para uma afectação 
eficiente dos custos no âmbito do mercado 
único. Assim, para a criação de um 
mercado eficaz de débitos directos à escala 
europeia, deveria haver vantagem em 
proibir a aplicação de taxas multilaterais de 
intercâmbio por transacção. No entanto, as 
transacções-R deveriam ser autorizadas, 
desde que respeitem determinadas 
condições. De qualquer modo, as regras 
não devem prejudicar a aplicação dos 
artigos 101.º e 102.º do TFUE às taxas 
multilaterais de intercâmbio para as 
transacções-R.

(14) A definição de directrizes para 
regulamentar a aplicação das taxas 
multilaterais de intercâmbio no contexto 
das operações de débito directo é essencial 
a fim de criar condições equitativas entre 
os prestadores de serviços de pagamento e 
assim permitir o desenvolvimento de um 
mercado único para os débitos directos. As 
taxas multilaterais de intercâmbio cobradas 
por operação de débito directo limitam a 
concorrência entre os bancos beneficiários 
e fazem aumentar os encargos impostos 
por esses bancos aos beneficiários, 
conduzindo assim a aumentos dissimulados 
dos preços para os ordenantes. Embora a 
eficiência objectiva da cobrança de taxas 
multilaterais de intercâmbio por operação 
se tenha revelado limitada ou mesmo 
inexistente, a aplicação destas taxas às 
transacções que são objecto de rejeição, 
recusa, retorno ou reenvio (transacções-R) 
poderá contribuir para uma afectação 
eficiente dos custos no âmbito do mercado 
único. Assim, para a criação de um 
mercado eficaz de débitos directos à escala 
europeia, deveria haver vantagem em 
proibir a aplicação de taxas multilaterais de 
intercâmbio por transacção. No entanto, as 
transacções-R deveriam ser autorizadas, 
desde que respeitem determinadas 
condições. De qualquer modo, as regras 
não devem prejudicar a aplicação dos 
artigos 101.º e 102.º do TFUE às taxas 
multilaterais de intercâmbio para as 
transacções-R. Isto diz respeito tanto à 
aplicação das taxas multilaterais de 
intercâmbio por transacção como às taxas 
multilaterais de intercâmbio para as 



AM\867556PT.doc 15/90 PE464.956v01-00

PT

transacções-R.

Or. en

Justificação

O Considerando 14 precisa de ser adaptado para reflectir a proposta de alteração ao artigo 
6.º infra.

Alteração 114
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É essencial regulamentar as taxas 
multilaterais de intercâmbio para as 
operações de débito directo a fim de criar 
condições neutras de concorrência entre os 
prestadores de serviços de pagamento e 
assim permitir o desenvolvimento de um 
mercado único para os débitos directos. As 
taxas multilaterais de intercâmbio cobradas 
por operação de débito directo limitam a 
concorrência entre os bancos beneficiários 
e fazem aumentar os encargos impostos 
por esses bancos aos beneficiários, 
conduzindo assim a aumentos dissimulados 
dos preços para os ordenantes. Embora a 
eficiência objectiva da cobrança de taxas 
multilaterais de intercâmbio por operação 
se tenha revelado limitada ou mesmo 
inexistente, a aplicação destas taxas às 
transacções que são objecto de rejeição, 
recusa, retorno ou reenvio (transacções-R) 
poderá contribuir para uma afectação 
eficiente dos custos no âmbito do mercado 
único. Assim, para a criação de um 
mercado eficaz de débitos directos à escala 
europeia, deveria haver vantagem em 
proibir a aplicação de taxas multilaterais de 
intercâmbio por transacção. No entanto, as 
transacções-R deveriam ser autorizadas, 

(14) É essencial regulamentar as taxas 
multilaterais de intercâmbio para as 
operações de débito directo a fim de criar 
condições neutras de concorrência entre os 
prestadores de serviços de pagamento e 
assim permitir o desenvolvimento de um 
mercado único para os débitos directos. As 
taxas multilaterais de intercâmbio cobradas 
por operação de débito directo limitam a 
concorrência entre os bancos beneficiários 
e fazem aumentar os encargos impostos 
por esses bancos aos beneficiários, 
conduzindo assim a aumentos dissimulados 
dos preços para os ordenantes. Embora a 
eficiência objectiva da cobrança de taxas 
multilaterais de intercâmbio por operação 
se tenha revelado limitada ou mesmo 
inexistente, a aplicação destas taxas às 
transacções que são objecto de rejeição, 
recusa, retorno ou reenvio (transacções-R) 
poderá contribuir para uma afectação 
eficiente dos custos no âmbito do mercado 
único. Assim, para a criação de um 
mercado eficaz de débitos directos à escala 
europeia, deveria haver vantagem em 
proibir a aplicação de taxas multilaterais de 
intercâmbio por transacção a partir de 1 de 
Fevereiro de 2016 para os pagamentos 
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desde que respeitem determinadas 
condições. De qualquer modo, as regras 
não devem prejudicar a aplicação dos 
artigos 101.º e 102.º do TFUE às taxas 
multilaterais de intercâmbio para as 
transacções-R.

nacionais e a partir de 1 de Novembro de 
2012 para os pagamentos transfronteiras. 
No entanto, as transacções-R deveriam ser 
autorizadas, desde que respeitem 
determinadas condições. De qualquer 
modo, as regras não devem prejudicar a 
aplicação dos artigos 101.º e 102.º do 
TFUE às taxas multilaterais de intercâmbio 
para as transacções-R.

Or. en

Alteração 115
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Por conseguinte, a possibilidade de 
aplicar taxas multilaterais de intercâmbio 
por transacção aos débitos directos 
nacionais e transfronteiras deve ser 
limitada no tempo e devem ser 
estabelecidas condições gerais para a 
aplicação de taxas de intercâmbio para as 
transacções-R.

(15) Por conseguinte, as taxas multilaterais 
de intercâmbio por transacção aos débitos 
directos, aplicadas pelos bancos aos 
consumidores, são muito elevadas e não 
transparentes. Estas conduzem a 
aumentos ocultos de preços para os 
consumidores. Por conseguinte, é 
essencial, no quadro dos serviços de 
pagamentos integrados, a sua abolição e o 
estabelecimento de condições gerais para a 
aplicação de taxas de intercâmbio para as 
transacções-R.

Or. el

Alteração 116
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Nalguns Estados-Membros existem 
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operações por débito directo que serão 
muito semelhantes às operações 
efectuadas por meio de cartão, dado que o 
ordenante utiliza um cartão no ponto de 
venda para iniciar a operação de 
pagamento. Porém, o regime de 
pagamento subjacente é o de um débito 
directo. O cartão é utilizado apenas para a 
leitura a fim de facilitar a geração 
electrónica de um mandato, que terá de 
ser assinada pelo ordenante no ponto de 
venda. Devido ao volume substancial das 
transacções, esses serviços de pagamento 
não podem ser classificados como 
produtos de nicho, mas ainda assim 
continuam carenciados enquanto não 
estiver disponível um substituo adequado 
do SEPA. A este respeito, solicita-se às 
partes interessadas que desenvolvam um 
substituto adequado do SEPA, que deverá 
ser aprovado pela Comissão, antes de os 
actuais regimes nacionais de débito 
directo que permitem este tipo de 
transacções serem gradualmente extintos.

Or. en

Alteração 117
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Actualmente, existem várias 
normas nos Estados-Membros da UE 
para as transferências de crédito e débitos 
directos. Com vista a alcançar um elevado 
nível de protecção do consumidor e a 
maximizar a confiança do cliente no 
funcionamento do mercado único de 
pagamentos, o presente regulamento 
assenta nas mais elevadas normas 
técnicas aplicáveis a estes serviços de 
pagamento no seio dos Estados-Membros 
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(melhores práticas).

Or. de

Alteração 118
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de garantir uma transição 
suave para o SEPA, as autoridades 
competentes deverão assegurar que os 
mandatos emitidos antes da entrada em 
vigor do presente regulamento são 
igualmente considerados válidos após a 
entrada em vigor do referido regulamento 
sempre que juridicamente aplicável.

Or. en

Alteração 119
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A migração para o SEPA 
representa uma grande mudança para os 
cidadãos europeus, para a qual têm de 
estar devidamente preparados. Os 
Estados-Membros, as autoridades 
competentes e os bancos devem fornecer a 
informação e o apoio técnico necessários 
em condições de total transparência. É 
seu dever darem um contributo decisivo, 
mediante medidas adequadas, para que a 
migração para o SEPA se processe sem 
dificuldades e em benefício dos cidadãos 
da UE.
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Or. el

Alteração 120
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) É necessário que os Estados-Membros 
estabeleçam no seu direito interno sanções 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas para 
os casos de incumprimento do presente 
regulamento.

 (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 121
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) A fim de garantir a possibilidade de 
recurso, os Estados-Membros deverão 
estabelecer procedimentos extrajudiciais 
adequados e eficazes para a resolução de 
quaisquer litígios que surjam entre os 
utilizadores dos serviços de pagamentos e 
os prestadores dos serviços de pagamento.

Or. en

Alteração 122
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(25-A) A protecção aos utilizadores dos 
serviços de pagamento deverá ser 
reforçada a fim de assegurar um amplo 
apoio do público ao SEPA. O reembolso 
de uma operação de pagamento 
autorizada, iniciada pelo beneficiário ou 
através deste, que já tenha sido executada 
deverá, por conseguinte, ser incondicional 
por um período de oito semanas, sendo 
que os prestadores de serviços de 
pagamento deverão reembolsar ao 
beneficiário a totalidade do montante à 
data-valor da operação de pagamento no 
prazo de dez dias úteis subsequentes ao da 
recepção do pedido de reembolso. Os 
artigos 62.º e 63.º da Directiva (CE) 
2007/64 deverão ser alterados em 
conformidade.

Or. en

Alteração 123
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) O Conselho Europeu de 
Pagamentos (EPC) exerceu uma 
influência esmagadora sobre a 
governação do SEPA. Actualmente, o 
sector bancário domina o EPC, o que 
conduziu à exclusão dos interesses do 
utilizador no processo decisório relativo 
ao SEPA. Assim sendo, impõe-se uma 
reforma da governação do SEPA a fim de 
assegurar que esse processo decisório seja 
mais democrático e transparente.

Or. en
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Alteração 124
Sari Essayah, Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento aplica-se ao 
Banco Central Europeu e aos Bancos 
Centrais Nacionais quando não agem na 
qualidade de autoridade monetária.

Or. en

Alteração 125
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
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

Alteração 126
Sven Giegold

Proposta de regulamento
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 

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

montantes e operações de pagamento 
transmitidas através de sistemas de 
pagamento de valor elevado com base 
num pedido explícito do cliente;

Or. en

Alteração 127
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
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

Alteração 128
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Transferência de créditos»: um serviço 
de pagamento que consiste em creditar a 
conta de pagamento de um beneficiário, 
sendo a operação de pagamento ou a série 
de operações de pagamento iniciada pelo 
ordenante com base no consentimento dado 
ao respectivo prestador de serviços de 
pagamento 

(1) «Transferência de créditos»: um serviço 
de pagamento nacional ou 
transfronteiriço que consiste em creditar a 
conta de pagamento de um beneficiário, 
sendo a operação de pagamento iniciada 
pelo ordenante com base no consentimento 
dado ao respectivo prestador de serviços de 
pagamento 

Or. en
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Alteração 129
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Débito directo»: um serviço de 
pagamento que consiste em debitar a conta 
de pagamento de um ordenante, sendo a 
operação de pagamento iniciada pelo 
beneficiário com base no consentimento 
dado pelo ordenante 

(2) «Débito directo»: um serviço de 
pagamento nacional ou transfronteiriço 
que consiste em debitar a conta de 
pagamento de um ordenante, sendo a 
operação de pagamento iniciada pelo 
beneficiário com base no consentimento 
dado pelo ordenante ao beneficiário, ao 
prestador de serviço de pagamento do 
beneficiário ou ao próprio prestador de 
serviço de pagamento do ordenante

Or. en

Alteração 130
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Regime de pagamento»: um conjunto 
de regras, práticas e normas para o 
processamento dos pagamentos entre os 
participantes no regime, e que é separado 
da infra-estrutura ou sistema de pagamento 
que serve de base ao seu funcionamento 
entre Estados-Membros e no seu interior

(7) «Regime de pagamento»: um conjunto 
único de regras, práticas e normas 
acordadas entre os prestadores de serviços 
de pagamento para o processamento dos 
pagamentos entre os participantes no 
regime entre Estados-Membros e no seu 
interior, e que é separado da infra-estrutura 
ou sistema de pagamento que serve de base 
ao seu funcionamento entre 
Estados-Membros e no seu interior

Or. en

Alteração 131
Derk Jan Eppink
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Taxa de intercâmbio»: uma comissão 
paga entre os prestadores de serviços de 
pagamento do ordenante e do beneficiário 
por cada transacção de débito directo 

(12) «Taxa de intercâmbio»: uma comissão 
paga pelo prestador de serviços de 
pagamento do beneficiário ao do 
ordenante por cada transacção de débito 
directo, por serviços prestados com vista a 
garantir a execução correcta, atempada e 
segura de uma transacção ou o correcto 
processamento de uma transacção que 
seja objecto de retorno

Or. en

Justificação

A proposta relativa ao artigo 2.º, ponto 12, é feita com vista a reflectir o facto de o conceito 
de taxas de intercâmbio ser um conceito de pleno direito, que não deverá estar associado ao 
débito directo.

Alteração 132
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Taxa de intercâmbio multilateral»: 
uma taxa de intercâmbio que é objecto de 
um acordo colectivo entre prestadores de 
serviços de pagamento

(13) «Taxa de intercâmbio multilateral» 
(TIM): uma taxa de intercâmbio que é 
objecto de um acordo colectivo entre mais 
do que dois prestadores de serviços de 
pagamento

Or. en

Alteração 133
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(17-A) «Mandato»: expressão do 
consentimento e da autorização que o 
ordenante concede ao beneficiário e 
(directamente ou indirectamente) ao 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante para permitir ao beneficiário 
iniciar uma cobrança para debitar a conta 
de pagamento especificada do ordenante.

Or. de

Justificação

A proposta de regulamento não contém qualquer definição do termo «mandato», contudo 
será sensato dispor de uma, em especial no que respeita aos requisitos técnicos estabelecidos 
no Anexo, concretamente no ponto (3).

Alteração 134
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) «Mandato de débito directo»: 
expressão do consentimento e da 
autorização que o ordenante concede ao 
beneficiário para permitir a este último 
iniciar uma cobrança para debitar a conta 
de pagamento especificada do ordenante e 
permitir ao banco do ordenante dar 
seguimento a essas instruções. 

Or. en

Alteração 135
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 17-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(17-B) «Mandato»: expressão do 
consentimento que o ordenante concede 
no caso de débitos directos.

Or. en

Alteração 136
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) «Sistema de pagamento no 
mercado retalhista»: sistema de 
pagamento cuja principal finalidade se 
prende com o tratamento, compensação 
e/ou liquidação das operações de 
pagamento, que estejam agrupados para 
efeitos de transmissão e sejam sobretudo 
de montante pouco elevado e baixa 
prioridade e que não seja um sistema de 
pagamento de grande montante.

Or. en

Alteração 137
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) «Serviço de pagamento»: serviços 
na acepção do artigo 4.º, n.º3, da 
Directiva 2007/64/CE, mas excluindo os 
serviços isentados pelo artigo 3.º da 
mesma Directiva.

Or. en
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Alteração 138
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) «Mandato de débito directo»: 
expressão do consentimento e da 
autorização que o ordenante concede ao 
beneficiário e ao banco para permitir ao 
beneficiário iniciar uma cobrança para 
debitar a conta de pagamento especificada 
do ordenante e permitir ao banco do 
ordenante dar seguimento a essas 
instruções.

Or. lt

Alteração 139
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) «Cobrança»: parte de uma 
operação de débito directo que começa 
com a iniciação pelo beneficiário do 
processo de pagamento e termina com o 
débito normal da conta do ordenante ou 
com a conclusão do procedimento de 
rejeição, devolução, recusa ou reembolso 
do pagamento. 

Or. en

Alteração 140
Sven Giegold
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Um prestador de serviços de pagamento 
que esteja disponível para uma operação 
nacional de transferência de créditos ou de 
débito directo, ou ambas, expressa em 
euros sobre uma determinada conta de 
pagamento deve estar disponível, em 
conformidade com as regras do regime de 
pagamento, para as operações de 
transferência de créditos e de débito directo 
iniciadas por intermédio de um prestador 
de serviços de pagamento situado em 
qualquer Estado-Membro.

1. Um prestador de serviços de pagamento 
de um beneficiário que esteja disponível 
para uma operação nacional de 
transferência de créditos expressa em euros 
sobre uma determinada conta de 
pagamento deve estar disponível, em 
conformidade com o conjunto único de 
regras no âmbito de um regime de 
pagamento à escala da União aplicável 
aos pagamentos nacionais e 
transfronteiras, para as operações de 
transferência de créditos e de débito 
directo expressas em euros iniciadas por 
um ordenante por intermédio de um 
prestador de serviços de pagamento 
estabelecido em qualquer Estado-
Membro.
2. Um prestador de serviços de pagamento 
de um ordenante que esteja disponível 
para uma operação nacional de débito 
directo expressa em euros sobre uma 
determinada conta de pagamento deve 
estar disponível, em conformidade com o 
conjunto único de regras no âmbito de um 
regime de pagamento à escala da União 
aplicável aos pagamentos nacionais e 
transfronteiras, para as operações de 
transferência de créditos e de débito 
directo expressas em euros iniciadas por 
um ordenante por intermédio de um 
prestador de serviços de pagamento 
situado em qualquer Estado-Membro.

Or. en

Alteração 141
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Um prestador de serviços de 
pagamento de um ordenante que esteja 
disponível para uma operação nacional de 
débito directo expressa em euros sobre 
uma determinada conta de pagamento 
deve estar disponível, em conformidade 
com o conjunto único de regras no âmbito 
de um regime de pagamento à escala da 
União aplicável aos pagamentos 
nacionais e transfronteiras, para as 
operações de débito directo expressas em 
euros iniciadas por um beneficiário por 
intermédio de um prestador de serviços de 
pagamento situado em qualquer Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 142
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O n.º 1-A aplica-se apenas aos 
débitos directos disponíveis aos 
consumidores ao abrigo do regime de 
pagamento.

Or. en

Alteração 143
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. As normas técnicas aplicáveis aos 
regimes de pagamento ao abrigo do 
presente regulamento devem ser 
elaboradas por um organismo europeu de 
normalização competente, independente e 
representativo.

Or. de

Justificação

A proposta de regulamento na sua versão actual prevê, de facto, um monopólio por parte do 
Conselho Europeu de Pagamentos (European Payments Council – EPC), dificultando ou 
mesmo impossibilitando o estabelecimento de sistemas alternativos no mercado. A proposta 
de alteração visa garantir que as normas da UE são elaboradas enquanto instrumentos 
juridicamente vinculativos por uma organização neutra no sector.

Alteração 144
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Comissão Europeia deve formar 
um grupo de peritos com vista à criação 
deste organismo de normalização, de 
acordo com os seguintes critérios:
a) O organismo de normalização deve ser 
composto por representantes de todos os 
órgãos representativos das partes 
interessadas que satisfaçam os requisitos 
de elegibilidade estabelecidos pelo grupo 
de peritos.
b) O organismo de normalização deve ser 
independente.
c) O organismo de normalização deve 
estar inteiramente criado e operacional, o 
mais tardar, até Fevereiro de 2014. A 
formação inicial do organismo de 
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normalização requer a aprovação da 
Comissão Europeia.

Or. de

Alteração 145
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Sempre que um novo regime de 
pagamentos esteja em preparação com o 
objectivo de cumprir as condições do 
presente regulamento, pode ser isento do 
disposto no artigo 4.º, n.º 1, alínea b), nas 
seguintes condições:
a) A isenção deve ser autorizada pela 
Comissão a pedido.
b) A isenção deve ser concedida 
inicialmente por um período máximo de 
36 meses com a opção de prorrogação da 
mesma por um período de mais 36 meses.

Or. de

Alteração 146
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4º-A
Requisitos essenciais

1. Os prestadores de serviços de 
pagamento devem efectuar as operações 
de transferência de créditos e de débito 
directo em conformidade com os seguintes 
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requisitos:
a) Os prestadores de serviços de 
pagamento e os utilizadores de serviços de 
pagamento devem utilizar 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 devem utilizar 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, devem ser usados formatos de 
mensagem baseados na norma ISO 20022 
XML ou na sua sucessora;
d) Os prestadores de serviços de 
pagamento devem, até à data referida no 
artigo 5.º para o serviço de pagamento 
pertinente, aceitar receber iniciações do 
utilizador do serviço de pagamento no 
formato referido na alínea c), se tal for 
solicitado pelo utilizador desse serviço;
e) Os prestadores de serviços de 
pagamento devem, até [inserir a data 
correspondente a 36 meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento], enviar 
ao utilizador do serviço de pagamento ou 
colocar à sua disposição informações 
sobre as operações de pagamento, no 
formato referido na alínea c), se tal for 
solicitado pelo utilizador desse serviço.
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2. Para além dos requisitos a que se refere 
o n.º 1, aplicam-se os seguintes requisitos 
às operações de débito directo:
a) Uma só vez antes da primeira operação 
de débito directo, o ordenante deve 
comunicar o seu IBAN. O BIC do 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante só deve ser comunicado se 
estritamente exigido por razões de ordem 
técnica e a informação necessária não 
puder ser obtida por outra via.
A fim de permitir atribuição 
juridicamente vinculativa do BIC do 
prestador de serviços de pagamento a um 
determinado IBAN, o Banco Central 
Europeu cria e mantém uma base de 
dados central aberta ao público com os 
BIC de todos os prestadores de serviços de 
pagamento nos Estados-Membros.
b) Aquando 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, e o 
prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário deve transmitir essas 
informações sobre o mandato ao 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante juntamente com cada operação 
de débito directo;
c) Os ordenantes podem:
(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;
(ii) solicitar ao seu prestador de serviços 
de pagamento, se o acordo entre o 
ordenante e o beneficiário excluir o 
direito ao reembolso, que verifique cada 
operação de débito directo e que apure se 
o montante da operação de débito directo 
transmitida é igual ao montante acordado 
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no mandato antes de debitar a conta do 
ordenante, com base nas informações 
relativas ao mandato;
(iii) 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;
d) 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, 
e o processo de consentimento de um 
débito directo deve ser acordado entre o 
ordenante e o prestador de serviços de 
pagamento do beneficiário.
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 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.
4. Para além do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 
do presente artigo, aplicam-se às 
operações de transferência de crédito e às 
operações de débito directo os requisitos 
técnicos que figuram no anexo. São 
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.
5. Na generalidade, os prestadores de 
serviços de pagamento não precisam de 
declarar o BIC de um ordenante ou 
beneficiário nos casos em que o BIC 
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possa ser identificado por qualquer outra 
via pelo prestador de serviços de 
pagamento nos termos da alínea c) do n.º 
2 e da alínea h) do n.º 3 do Anexo 
“Requisitos Técnicos”.
Se, no caso de uma ameaça iminente à 
estabilidade e ao bom funcionamento dos 
sistemas de pagamento, razões de 
urgência imperiosas o exigirem, o 
procedimento previsto no artigo 15.º é 
aplicável aos actos delegados adoptados 
em conformidade com o presente artigo.

Or. en

Alteração 147
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º -A

Requisitos essenciais
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 devem utilizar 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;
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b) Os prestadores de serviços de 
pagamento devem utilizar 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, devem ser usados formatos de 
mensagem baseados na norma ISO 20022 
XML ou na sua sucessora;
d) Os prestadores de serviços de 
pagamento devem, até à data referida no 
artigo 5.º para o serviço de pagamento 
pertinente, aceitar receber iniciações do 
utilizador do serviço de pagamento no 
formato referido na alínea c), se tal for 
solicitado pelo utilizador desse serviço;
e) Os prestadores de serviços de 
pagamento devem, até ..., enviar ao 
utilizador do serviço de pagamento ou 
colocar 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, aplicam-se os seguintes requisitos 
às operações de débito directo:
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;
b) Aquando 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 e o 
prestador de serviços de pagamento do 
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beneficiário deve transmitir essas 
informações sobre o mandato ao 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante juntamente com cada operação 
de débito directo;
c) Os ordenantes podem:
(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;
(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 
beneficiários especificados, ou para 
autorizar débitos directos provenientes 
apenas de um ou mais beneficiários 
especificados;
d) A exclusão do direito ao reembolso só 
deve ser possível se preenchidas, 
cumulativamente, as seguintes condições:
(i) a autorização de pagamento especificar
- o montante exacto da operação de 
pagamento e a sua possível periodicidade;
- o beneficiário tiver dado 
inequivocamente o seu consentimento à 
exclusão do direito ao reembolso;
(ii) os bens ou serviços pagos por débito 
directo forem devidamente entregues ou 
prestados aos consumidores tanto em 
termos de conformidade como de prazo.
e) Sempre que o acordo-quadro entre o 
ordenante e o seu prestador de serviços de 
pagamento excluir o direito ao reembolso, 
sem prejuízo do disposto na alínea (d), o 
prestador de serviços de pagamento deve 
verificar cada uma das operações de 
débito directo, a fim de apurar se o 
montante da operação de débito directo 
transmitido apresentado corresponde ao 
montante e periodicidade acordados no 
mandato, antes de debitar a conta do 
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ordenante, com base nas informações 
relativas ao mandato. No caso de o 
consumidor apresentar queixa 
relativamente à entrega, o prestador de 
serviços de pagamento deve reembolsar o 
consumidor a seu pedido.
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, 
e o processo de consentimento de um 
débito directo deve ser acordado entre o 
ordenante e o prestador de serviços de 
pagamento do beneficiário.
3. O ordenante não deve responder pelo 
pagamento das medidas previstas nos n.ºs 
1 e 2.
4. Para além dos requisitos referidos no 
n.º 1, no caso de operações de 
transferência de créditos, um beneficiário 
que aceite 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.
5. Para além do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 
do presente artigo, aplicam-se às 
operações de transferência de crédito e às 
operações de débito directo os requisitos 
técnicos que figuram no anexo. São 
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 exigirem, o 
procedimento previsto no artigo 15.º é 
aplicável aos actos delegados adoptados 
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em conformidade com o presente artigo.
______________
* JO inserir data: 24 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 47 da relatora mas adaptada de forma a proporcionar protecção 
adicional no que se refere ao direito ao reembolso que assiste ao consumidor, a fim de 
reforçar a confiança do consumidor, em especial nos países onde estão em curso mudanças 
significativas com os débitos directos SEPA em comparação com as operações de débito 
directos mais antigas. Não devem ser imputadas aos consumidores que fazem uso das opções 
constantes deste artigo quaisquer taxas adicionais pelo prestador de serviços de pagamento.

Alteração 148
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Requisitos essenciais

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 devem utilizar 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 
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pagamento estiver estabelecido num outro 
Estado-Membro;
b) Os prestadores de serviços de 
pagamento devem utilizar 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, devem ser usados formatos de 
mensagem baseados na norma ISO 20022 
XML ou na sua sucessora,
d) Os prestadores de serviços de 
pagamento devem, até à data referida no 
artigo 5.º para o serviço de pagamento 
pertinente, aceitar receber iniciações do 
utilizador do serviço de pagamento no 
formato referido na alínea c), se tal for 
solicitado pelo utilizador desse serviço;
e) Os prestadores de serviços de 
pagamento devem, até ..., enviar ao 
utilizador do serviço de pagamento ou 
colocar 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, aplicam-se os seguintes requisitos 
às operações de débito directo:
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;,
b) Aquando 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 
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prestador de serviços de pagamento e o 
prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário deve transmitir essas 
informações sobre o mandato ao 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante juntamente com cada operação 
de débito directo.
c) Os ordenantes podem:
(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;
(ii) solicitar ao seu prestador de serviços 
de pagamento, se o acordo entre o 
ordenante e o beneficiário excluir o 
direito ao reembolso, que verifique cada 
operação de débito directo e que apure 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;
(iii) 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;
d) 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 prestador de 
serviços de pagamento do ordenante ou 
por um terceiro em nome do ordenante.

Or. lt
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Alteração 149
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Requisitos essenciais

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 devem utilizar 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 devem utilizar 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, devem ser usados formatos de 
mensagem baseados na norma ISO 20022 
XML ou na sua sucessora;
d) Os prestadores de serviços de 
pagamento devem, até à data referida no 
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artigo 5.º para o serviço de pagamento 
pertinente, aceitar receber iniciações do 
utilizador do serviço de pagamento no 
formato referido na alínea c), se tal for 
solicitado pelo utilizador desse serviço;
e) Os prestadores de serviços de 
pagamento devem, até à data mencionada 
no artigo 5º relativa ao serviço de 
pagamentos respectivo, enviar ao 
utilizador do serviço de pagamento ou 
colocar 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, aplicam-se os seguintes requisitos 
às operações de débito directo:
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;
b) Aquando 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 e o 
prestador de serviços de pagamento do 
beneficiário deve transmitir essas 
informações sobre o mandato ao 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante juntamente com cada operação 
de débito directo;
c) Os ordenantes podem:
(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;
(ii) solicitar ao seu prestador de serviços 
de pagamento, se o acordo entre o 
ordenante e o beneficiário excluir o 
direito ao reembolso, que verifique cada 
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operação de débito directo e que apure 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;
(iii) 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;
(iv) se nem o ordenante nem o 
beneficiário forem consumidores o ponto 
(i) da alínea c) não se aplica;
(v) a exclusão do direito ao reembolso só 
deve ser possível se preenchidas, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
a autorização de pagamento especificar o 
montante exacto da operação de 
pagamento e a sua possível periodicidade; 
o beneficiário tiver dado inequivocamente 
o seu consentimento à exclusão do direito 
ao reembolso; e os bens ou serviços pagos 
por débito directo forem devidamente 
entregues ou prestados aos consumidores 
tanto em termos de conformidade como de 
prazo.
d) 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, 
e o processo de consentimento de um 
débito directo deve ser acordado entre o 
ordenante e o prestador de serviços de 
pagamento do beneficiário.
3. Para além dos requisitos referidos no 
n.º 1, no caso de operações de 
transferência de créditos, um beneficiário 
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que aceite 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.
4. Para além do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 
do presente artigo, aplicam-se às 
operações de transferência de crédito e às 
operações de débito directo os requisitos 
técnicos que figuram no anexo. São 
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 exigirem, o 
procedimento previsto no artigo 15.º é 
aplicável aos actos delegados adoptados 
em conformidade com o presente artigo.
______________* JO inserir data: 24 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 150
Peter Simon, Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Deve ser criado um organismo 
independente de alto nível, composto por 
representantes de todos os sectores com 
vista a supervisionar a governação do 
SEPA. Este organismo de governação 
deve trabalhar em estreita colaboração 
com os organismos de normalização a fim 
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de assegurar o intercâmbio de 
informação, tendo competências para:
a) Prestar consultadoria e produzir 
directrizes específicas sobre questões 
políticas e questões de natureza técnica 
segundo solicitado;
b) Actuar como organismo de arbitragem 
na ausência de acordo no seio do 
organismo de normalização.

Or. en

Alteração 151
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A transição para as transferências de crédito à escala pan-europeia requer alterações 
técnicas substanciais e novos investimentos em processos e sistemas operativos por parte das 
empresas, em particular no que se refere aos utilizadores finais. Os períodos transitórios 
propostos pela Comissão no artigo 5.º são demasiado curtos para o efeito e não têm em conta 
os ciclos de investimento dos utilizadores. Os períodos propostas pela relatora são sensatos e 
equilibrados.

Alteração 152
Burkhard Balz
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 153
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 154
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O mais tardar até [inserir data concreta 
12 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento], as operações de 

1. O mais tardar até [inserir data concreta 
60 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento], as operações de 
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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 pontos 1 e 2 do 
anexo.

Or. de

Alteração 155
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 156
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O mais tardar até [inserir data concreta 
36 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento], as operações de 
transferência de créditos serão efectuadas 
em conformidade com os requisitos 
técnicos referidos no artigo 4.º e pontos 1 e 
2 do anexo.

Or. el



AM\867556PT.doc 49/90 PE464.956v01-00

PT

Alteração 157
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
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 [inserir data concreta 
48 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.

Or. en

Alteração 158
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
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 [inserir data concreta 
36 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.

Or. en

Alteração 159
Markus Ferber

Proposta de regulamento
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 

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

débito directo serão efectuadas em 
conformidade com os requisitos técnicos 
referidos nos pontos 1 e 3 do anexo.

Or. de

Alteração 160
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
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 [inserir data concreta 
36 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.

Or. en

Alteração 161
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
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 [inserir data concreta 
36 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento], as operações de 
débito directo serão efectuadas em 
conformidade com os requisitos técnicos 
referidos no artigo 4º e pontos 1 e 3 do 
anexo.

Or. el

Alteração 162
Sari Essayah
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, 
os Estados-Membros podem fixar datas 
anteriores às referidas nesses números.

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, 
os Estados-Membros podem fixar datas 
anteriores às referidas nesses números, 
sendo que os prestadores de serviços de 
pagamento, em acordo com o Conselho 
nacional SEPA de um Estado-Membro, 
podem acordar datas anteriores às 
referidas nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 163
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, 
os Estados-Membros podem fixar datas 
anteriores às referidas nesses números.

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, 
os Estados-Membros podem, tendo tido em 
conta e avaliado o grau de preparação e 
disponibilidade dos seus cidadãos, fixar 
datas anteriores às referidas nesses 
números.

Or. el

Alteração 164
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) No caso de transferências de crédito 
nacionais efectuadas por clientes 
particulares, os Estados-Membros podem 
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determinar que, da informação que o 
utilizador dos serviços de pagamento é 
obrigado a facultar nos termos das 
alíneas a) e c) do n.º 2 e das alíneas a) e 
d) do n.º 3 do Anexo, a indicação do 
BBAN é suficiente. Neste caso, o 
prestador de serviços de pagamento é 
responsável pela conversão técnica do 
BBAN do utilizador do serviço de 
pagamento e do beneficiário em IBAN. O 
prestador de serviços de pagamento não 
pode cobrar quaisquer custos ou taxas ao 
utilizador do serviço de pagamento por 
esta operação.

Or. de

Alteração 165
Markus Ferber

Proposta de regulamento
Artigo 5 – nº 3 – ponto 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2) No caso de o utilizador do serviço de 
pagamentos conceder autorização ao 
beneficiário para a cobrança recorrente 
dos débitos directos antes da data 
mencionada no artigo 5.º, n.º 2, essa 
autorização deve constituir, 
simultaneamente, a autorização do 
utilizador do serviço de pagamento ao 
prestador do serviço de pagamento para 
efectuar as operações de débito directo 
deste beneficiário.

Or. de

Alteração 166
Sven Giegold

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

3-A. No caso de pagamentos nacionais e 
sempre que o utilizador é um cliente 
retalhista, os Estados-Membros podem 
decidir que até [inserir data concreta 96 
meses após a data mencionada no n.º 1], 
os requisitos essenciais especificados 
como dados obrigatórios nas alíneas a) e 
c) do n.º 2 e nas alíneas a) e d) do n.º 3 do 
anexo e de acordo com os quais o IBAN 
tem de ser disponibilizado pelo utilizador 
do serviço de pagamento podem ser 
preenchidos disponibilizando um BBAN. 
O prestador de serviços de pagamento 
deve assegurar uma conversão 
tecnicamente segura para o IBAN do 
utilizador do serviço de pagamento. Não 
serão imputadas pelo prestador de 
serviços quaisquer encargos ou outras 
taxas ao utilizador do serviço de 
pagamento directa ou indirectamente 
ligado a esta obrigação.

Or. en

Alteração 167
Sven Giegold

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. A Autoridade Bancária Europeia 
(ABE) deve manter um registo do BIC de 
todos os prestadores de serviços de 
pagamento em todos os Estados-
Membros. Estes devem estar disponíveis 
ao público sob a forma de base de dados. 
Ao introduzir um IBAN, o BIC do 
prestador de serviços de pagamento que 
gere a respectiva conta de pagamento 
ficará visível. Através desta base de dados, 
o prestador de serviços de pagamento 
dispensará o utilizador de ter de 
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disponibilizar o BIC na sua ordem de 
pagamento no âmbito das operações de 
pagamento individuais.

Or. en

Alteração 168
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As condições estabelecidas no artigo 
6.º aplicam-se às operações de débito 
directo até de 1 de Novembro de 2012.

Or. de

Alteração 169
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os prestadores de serviços de 
pagamento do ordenante e do beneficiário 
não cobram quaisquer encargos ou taxas 
sobre o processo de leitura que 
disponibiliza os dados para estas 
operações de pagamento iniciadas por 
intermédio ou através de um cartão de 
pagamento no ponto de venda, que 
resultem em débito directo.

Or. en

Alteração 170
Sven Giegold
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Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Taxas

Sempre que o utilizador de serviços de 
pagamento seja um consumidor, o 
prestador de serviços de pagamentos não 
cobra, por um período de [10] anos a 
contar da data referida no artigo 5.º-A, 
n.ºs 1 e 2, pelas transferências de crédito e 
débito directos, taxas ajustadas à inflação 
mais elevadas do que as cobradas a esse 
mesmo utilizador de serviços de 
pagamento por débitos directos ou 
transferências de crédito do mesmo valor 
e sujeitas às mesmas condições e 
requisitos técnicos ao abrigo dos regimes 
de pagamento vigentes até 1 de Dezembro 
de 2010.

Or. en

Alteração 171
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

Taxas
Sempre que o utilizador de serviços de 
pagamento seja um consumidor, o 
prestador de serviços de pagamentos não 
cobra, por um período de 8 anos a contar 
da data referida no artigo 5.º-A, n.ºs 1 e 2, 
pelas transferências de crédito e débito 
directos, taxas ajustadas à inflação mais 
elevadas do que as cobradas a esse mesmo 
utilizador de serviços de pagamento por 
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débitos directos ou transferências de 
crédito do mesmo valor e sujeitas às 
mesmas condições e requisitos técnicos ao 
abrigo dos regimes de pagamento vigentes 
até 1 de Dezembro de 2010. 

Or. en

Alteração 172
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

Continuidade dos mandatos mais antigos 
e estatuto dos mandatos
No caso de um ordenante conceder 
autorização a um beneficiário para cobrar 
débitos directos recorrentes antes da data 
fixada no artigo 5.º, n.º 2, esta autorização 
equivale ao consentimento do ordenante 
ao prestador de serviços do ordenante 
para executar débitos directos cobrados 
pelo respectivo beneficiário ao abrigo dos 
regimes de pagamentos aplicáveis aos 
consumidores e que prevêem um direito 
incondicional ao reembolso, nos termos 
do artigo 62.º, n.º 1, parágrafo 4, da 
Directiva 2007/64/CE.
Para além do disposto no artigo 62.º, n.º 
1, e no artigo 63.º, n.º 2, da Directiva 
2007/64/CE, os mandatos permitem 
sempre o reembolso incondicional, bem 
como o reembolso à data-valor do 
pagamento reembolsado no caso de ter 
sido previsto no quadro do mandato 
existente, incluindo, mas não limitado aos 
quadros pré-SEPA.

Or. en
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Alteração 173
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

No caso de existir um acordo entre o 
ordenante e o beneficiário anterior à data 
especificada no artigo 5.º, n.º 2, que 
permita ao beneficiário cobrar débitos 
directos recorrentes, este consentimento 
deve ser considerado como uma instrução 
ao prestador de serviços de pagamento do 
ordenante para pagar os débitos directos 
cobrados por este beneficiário desde que 
em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no artigo 5.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 174
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

No caso de um ordenante conceder uma 
autorização para cobrança de débitos 
directos recorrentes antes da data fixada 
no artigo 5.º  n.º 2, essa autorização 
permanecerá válida depois da migração 
para o SEPA a fim de constituir o 
consentimento do ordenante ao prestador 
de serviços de pagamento para executar 
os débitos directos cobrados por este 
beneficiário;
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Or. en

Alteração 175
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B

Os Estados-Membros devem garantir que, 
em caso de um débito directo, um 
ordenante tenha direito ao reembolso, por 
parte do seu prestador de serviços de 
pagamento, de uma operação de 
pagamento autorizada, iniciada através 
ou por intermédio de um beneficiário, que 
já tenha sido executada. O reembolso 
corresponde ao montante total da 
operação de pagamento executada. No 
espaço de 30 dias úteis após a recepção de 
um pedido de reembolso, o prestador de 
serviços de pagamento reembolsa o 
montante integral à data-valor da 
operação de pagamento reembolsada.

Or. en

Alteração 176
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-C

A exclusão do direito ao reembolso só 
deve ser possível se preenchidas, 
cumulativamente, as seguintes condições:
– a autorização de pagamento especificar 
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o montante exacto da operação de 
pagamento e a sua possível periodicidade;
– o beneficiário tiver dado 
inequivocamente o seu consentimento à 
exclusão do direito ao reembolso através 
de um novo mandato;
– bens ou serviços pagos por débito 
directo forem devidamente entregues ou 
prestados aos consumidores tanto em 
termos de conformidade como de prazo.

Or. en

Alteração 177
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Taxas de intercâmbio para operações de 
débito directo

Taxas de intercâmbio para operações de 
débito directo

Or. en

Justificação

Não é necessário proibir as taxas de intercâmbio multilaterais para uma migração bem 
sucedida para o SEPA: isso contradiz o princípio da proporcionalidade e distorce a equidade 
entre instituições bancárias. Com vista a assegurar o controlo constante dos custos das 
referidas taxas, propõe-se uma abordagem tripartida: 1- disponibilizar um intercâmbio de 
“porto seguro”; 2 – prever que a opção de os prestadores de serviços de pagamento 
estabelecerem intercâmbios mais elevados seja limitada e seja justificada; 3 - efectuar uma 
revisão dos níveis 3 anos após a entrada em vigor do presente regulamento.

Alteração 178
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do n.º 2, não será 
aplicável às operações de débito directo 
qualquer taxa de intercâmbio multilateral 
por operação de débito directo nem 
qualquer outra remuneração acordada 
que tenha objecto ou efeito equivalente.

Suprimido

Or. en

Alteração 179
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do n.º 2, não será 
aplicável às operações de débito directo 
qualquer taxa de intercâmbio multilateral 
por operação de débito directo nem 
qualquer outra remuneração acordada que 
tenha objecto ou efeito equivalente.

1. Sem prejuízo do n.º 2, até...*, as TIM 
máximas serão de 6,6 cêntimos de euro 
por operação de débito directo. Até...**, o 
nível máximo será de 4,4 cêntimos de 
euro por transacção e até ...***  de 2,2 
cêntimos de euros por transacção em 
países em que essas taxas de intercâmbio 
multilaterais já são hoje utilizadas. Não 
será aplicável às operações de débito 
directo qualquer taxa de intercâmbio 
multilateral nem qualquer outra 
remuneração acordada que tenha objecto 
ou efeito equivalente após...****.
* JO inserir data: 24 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.
** JO inserir data: 48 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.
*** JO inserir data: 60 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.
**** JO inserir data: 84 meses após a 
entrada em vigor do presente 
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regulamento.

Or. en

Alteração 180
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do n.º 2, não será aplicável 
às operações de débito directo qualquer 
taxa de intercâmbio multilateral por 
operação de débito directo nem qualquer 
outra remuneração acordada que tenha 
objecto ou efeito equivalente. 

1. Sem prejuízo do n.º 2, não será aplicável 
às operações de débito directo qualquer 
taxa de intercâmbio multilateral por 
operação de débito directo nem qualquer 
outra remuneração acordada que tenha 
objecto ou efeito equivalente; o prestador 
de serviços de pagamento do ordenante 
pode cobrar ao prestador de serviços de 
pagamento do beneficiário uma taxa de 
intercâmbio por uma operação de débito 
directo. O prestador de serviços de 
pagamento do ordenante pode, ou cobrar 
uma taxa de intercâmbio que reflicta os 
seus custos (incluindo o processamento do 
mandato, autorização da operação, 
compensação, liquidação) por processar 
as operações de débito directo, num valor 
máximo de 8,8 cêntimos de euro, ou pode 
cobrar uma taxa de intercâmbio que não 
exceda os 6,6 cêntimos de euros. Estes 
montantes máximos podem ser revistos 3 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento para as operações de débito 
directo.

Or. en

Alteração 181
Nikolaos Chountis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do n.º 2, não será aplicável 
às operações de débito directo qualquer 
taxa de intercâmbio multilateral por 
operação de débito directo nem qualquer 
outra remuneração acordada que tenha 
objecto ou efeito equivalente.

1. Após o período transitório fixado no 
artigo 5.º e sem prejuízo do n.º 2 deste 
artigo, não será aplicável qualquer taxa de 
intercâmbio multilateral por operação de 
débito directo nem qualquer outra 
remuneração acordada que tenha objecto 
ou efeito equivalente.

Or. el

Alteração 182
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do n.º 2, não será aplicável 
às operações de débito directo qualquer 
taxa de intercâmbio multilateral por 
operação de débito directo nem qualquer 
outra remuneração acordada que tenha 
objecto ou efeito equivalente.

1. Sem prejuízo do n.º 2, não será aplicável 
às operações de débito directo qualquer 
taxa de intercâmbio multilateral por 
operação de débito directo nem qualquer 
outra remuneração acordada que tenha 
objecto ou efeito equivalente a partir de 1 
de Fevereiro de 2016 para pagamentos 
nacionais e a partir de 1 de Novembro de 
2012 para pagamentos transfronteiras.

Or. en

Alteração 183
Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para as operações de débito directo que não 
possam ser correctamente executadas por 
um prestador de serviços de pagamento 

Para as operações de débito directo que não 
possam ser correctamente executadas por 
um prestador de serviços de pagamento 
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pelo facto de a ordem de pagamento ser 
rejeitada, recusada, retornada ou reenviada 
(transacções-R) por prestadores de serviços 
de pagamento, pode ser aplicada uma taxa 
de intercâmbio multilateral desde que 
sejam respeitadas as seguintes condições:

pelo facto de a ordem de pagamento ser 
rejeitada, recusada, retornada ou reenviada 
(transacções-R) pode ser aplicada uma 
TIM nos países em que uma TIM nesses 
moldes já seja utilizada actualmente, 
após...* desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições: * JO inserir data: 24 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 184
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para as operações de débito directo que 
não possam ser correctamente executadas 
por um prestador de serviços de 
pagamento pelo facto de a ordem de 
pagamento ser rejeitada, recusada, 
retornada ou reenviada (transacções-R) 
por prestadores de serviços de pagamento, 
pode ser aplicada uma taxa de 
intercâmbio multilateral desde que sejam 
respeitadas as seguintes condições:

As taxas multilaterais de intercâmbio 
(incluindo as taxas multilaterais de 
intercâmbio para as transacções-R) podem 
ser aplicadas após (inserir data) desde que 
essas taxas sejam consentâneas com o 
artigo 101.º do TFUE, o que tem de ser 
avaliado numa base casuística.

Or. en

Alteração 185
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para as operações de débito directo que não 
possam ser correctamente executadas por 
um prestador de serviços de pagamento 

Para as operações de débito directo que não 
possam ser correctamente executadas por 
um prestador de serviços de pagamento 
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pelo facto de a ordem de pagamento ser 
rejeitada, recusada, retornada ou reenviada 
(transacções-R) por prestadores de serviços 
de pagamento, pode ser aplicada uma taxa 
de intercâmbio multilateral desde que 
sejam respeitadas as seguintes condições:

pelo facto de a ordem de pagamento ser 
rejeitada, recusada, retornada ou reenviada 
(transacções-R) por prestadores de serviços 
de pagamento, pode ser aplicada uma taxa 
de intercâmbio multilateral ou bilateral (ou 
nas sua ausência, uma taxa de 
intercâmbio unilateral cobrada pelo 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante) desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 186
Jean-Paul Gauzès

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 187
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A medida assegurará que o prestador 
de serviços de pagamento debita qualquer 
taxa resultante da operação apenas junto 
do beneficiário que tenha iniciado o 
pagamento; isso sem prejuízo do 
reembolso do ordenante ao beneficiário, 
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no caso de o ordenante ser responsável 
por dar origem sem justificação a uma 
transacção-R, reflectindo o contrato 
específico celebrado entre ordenante e 
beneficiário, bem como o objectivo de 
protecção do consumidor 

Or. en

Alteração 188
Sven Giegold

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A medida prevê que os prestadores de 
serviços de pagamento cobrem a taxa 
resultante da operação apenas junto dos 
beneficiários que tenham iniciado o 
pagamento; isso sem prejuízo da 
obrigação do ordenante de reembolsar 
esta taxa ao beneficiário, no caso de o 
ordenante ser responsável por dar origem, 
sem justificação, à transacção-R, 
reflectindo as obrigações decorrentes do 
contrato pago, bem como o objectivo de 
protecção do consumidor 

Or. en

Alteração 189
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

transacção e o objectivo de protecção do 
consumidor. O banco do beneficiário ou o 
banco do ordenante só podem aplicar 
taxas sobre as transacções-R a um 
determinado ordenante com base nos 
custos originados por esse mesmo 
ordenante.

Or. en

Alteração 190
Arlene McCarthy

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Só são cobradas taxas aos 
consumidores nos casos em que uma 
transacção-R tenha sido originada pelo 
consumidor, na qualidade de ordenante, 
por não dispor de fundos no momento em 
que é devido o pagamento do débito 
directo.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar uma afectação eficiente dos custos das transacções-R, o ordenante só será 
responsável pelo pagamento de taxas relativas a essas transacções quando estas tenham sido 
causadas pela inexistência de fundos suficientes na conta do ordenante em que é efectuada a 
cobrança de débito directo. Será muito pouco provável que quaisquer outras transacções-R 
sejam provocadas pelo ordenante.

Alteração 191
Arlene McCarthy

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

(a-B) O beneficiário, o banco do 
beneficiário ou o banco do ordenante não 
podem impor ao ordenante taxas por 
transacções-R que não originadas pelo 
ordenante.

Or. en

Justificação

Deverão impedir-se outras partes de impor taxas ao ordenante por transacções–R não 
originadas pelo ordenante.

Alteração 192
Jürgen Klute

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Só são cobradas taxas por 
transacções-R aos consumidores nos 
casos em que estes não disponham de 
fundos suficientes na respectiva conta no 
momento em que é devido o pagamento do 
débito directo;

Or. en

Alteração 193
Jürgen Klute

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

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Em todos os outros casos, as taxas 
por transacções-R devem ser pagas pelo 
beneficiário. Se for caso disso, o problema 
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é resolvido entre o ordenante e o 
beneficiário, e/ou entre o banco do 
ordenante e o banco do beneficiário, caso 
estejam na origem das transacções-R;

Or. en

Alteração 194
Jürgen Klute

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

Texto da Comissão Alteração

(a-C) O beneficiário, o banco do 
beneficiário ou o banco do pagador não 
estão autorizados a impor taxas ao 
ordenante por transacções-R não 
originadas pelo ordenante;

Or. en

Alteração 195
Nikolaos Chountis

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Só são cobradas taxas TIM por 
transacções-R ao consumidor se a 
provisão da sua conta bancária for 
insuficiente no momento em que é devido 
o pagamento de um débito directo. Em 
todos os outros casos, as TIM por 
transacções-R devem ser cobradas ao 
beneficiário. Além disso, as outras partes 
não podem impor ao ordenante TIM por 
transacções-R no caso de a anulação das 
transacções não ser da responsabilidade 
do ordenante.
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Or. el

Alteração 196
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
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 médios do processamento 
de um débito directo.

Or. en

Alteração 197
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
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 comparável mais eficiente em 
termos de custos que seja parte 
representativa no acordo multilateral em 
termos de volume das operações e natureza 
dos serviços que cobram a taxa de 
intercâmbio por transacções-R

Or. en

Alteração 198
Jean-Paul Gauzès
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(d) A aplicação de taxas em conformidade 
com as alíneas a), b) e c) impedirá os 
prestadores de serviços de pagamento de 
cobrar aos respectivos utilizadores taxas 
adicionais relativas aos custos cobertos por 
essas taxas de intercâmbio

(d) Impedirá os prestadores de serviços de 
pagamento de cobrar aos respectivos 
utilizadores taxas adicionais relativas aos 
custos cobertos por essas taxas de 
intercâmbio

Or. en

Alteração 199
Derk Jan Eppink

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Não deve existir uma alternativa 
prática e economicamente viável ao 
acordo colectivo que permita um 
processamento tão ou mais eficiente das 
transacções-R a um custo igual ou 
inferior para os consumidores.

Suprimido

Or. en

Alteração 200
Jean-Paul Gauzès

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Não deve existir uma alternativa prática 
e economicamente viável ao acordo 
colectivo que permita um processamento 
tão ou mais eficiente das transacções-R a 
um custo igual ou inferior para os 

(e) Não deve existir uma alternativa prática 
e economicamente viável ao acordo 
colectivo que permita um processamento 
tão ou mais eficiente das operações de 
débito directo a um custo igual ou inferior 
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consumidores. para os consumidores.

Or. en

Alteração 201
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, só as categorias de custos 
directa e inequivocamente relevantes para 
o processamento da transacção-R serão 
consideradas no cálculo das taxas 
aplicáveis às transacções-R. Estes custos 
serão determinados com precisão. A 
repartição do montante dos custos, 
incluindo a identificação separada de cada 
um dos seus componentes, faz parte do 
acordo colectivo a fim de facilitar a 
verificação e o controlo.

Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, só as categorias de custos 
directa e inequivocamente relevantes para 
o processamento da operação por débito 
directo serão consideradas no cálculo das 
taxas de intercâmbio multilaterais. Estes 
custos serão determinados com precisão. A 
repartição do montante dos custos, 
incluindo a identificação separada de cada 
um dos seus componentes, faz parte do 
acordo colectivo a fim de facilitar a 
verificação e o controlo.

Or. en

Alteração 202
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Assiste ao ordenante um direito 
incondicional e imediato ao reembolso, 
por parte do seu prestador de serviços de 
pagamento, de uma operação de 
pagamento autorizada que tenha sido 
iniciada através ou por intermédio de um 
beneficiário e já executada.

Or. en
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Alteração 203
Jean-Paul Gauzès

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O disposto no n.º 1 e as condições 
definidas no n.º 2, alíneas a), b) e d), 
aplicam-se também aos acordos bilaterais 
e unilaterais de objecto ou efeito 
equivalente.

Suprimido

Or. en

Alteração 204
Derk Jan Eppink

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A aplicação de taxas de acordo com o 
artigo 6º, n.ºs 1 e 2, impede os prestadores 
de serviços de pagamento de cobrar taxas 
adicionais relativas aos custos cobertos 
por essas taxas de intercâmbio aos seus 
respectivos utilizadores de serviços pela 
mesma transacção

Or. en

Alteração 205
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem autorizar 1. Os Estados-Membros podem autorizar 
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as suas autoridades competentes a derrogar 
de todos ou alguns dos requisitos 
estabelecidos no artigo 5.º, n.ºs 1, 2 e 3, até 
[inserir data concreta 36 meses após a 
entrada em vigor] para as operações de 
transferência de créditos ou de débito 
directo com uma quota de mercado 
cumulativa, baseada nas estatísticas 
oficiais de pagamento publicadas 
anualmente pelo Banco Central Europeu, 
de menos de 10% do número total de 
operações de transferência de créditos ou 
de débito directo, respectivamente, 
registadas nesse Estado-Membro.

as suas autoridades competentes a derrogar 
de todos ou alguns dos requisitos 
estabelecidos no artigo 4º, n.º 1, alínea b) 
e no artigo 5.º, n.º 2 para as operações de 
pagamento iniciadas através ou por cartão 
de pagamento no ponto de venda que 
resultem em débito directo a partir de uma 
conta de pagamento identificada por um 
código BBAN ou IBAN até 48 meses após 
a adopção pela Comissão da UE de um 
acto delegado, declarando estar disponível 
um substituto adequado do SEPA.

Or. en

Alteração 206
Wolf Klinz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
as suas autoridades competentes a 
derrogar de todos ou alguns dos requisitos 
estabelecidos no artigo 5.º, n.ºs 1, 2 e 3, 
até [inserir data concreta 60 meses após a 
entrada em vigor] para as operações de 
pagamento iniciadas por cartão de 
pagamento no ponto de venda que 
resultem em transferências de créditos ou 
em débitos directos a partir de uma conta 
de pagamento identificada
por um código BBAN ou IBAN.

Suprimido

Or. en

Alteração 207
Werner Langen

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
as suas autoridades competentes a derrogar 
de todos ou alguns dos requisitos 
estabelecidos no artigo 5.º, n.ºs 1, 2 e 3, até 
[inserir data concreta 60 meses após a 
entrada em vigor] para as operações de 
pagamento iniciadas por cartão de 
pagamento no ponto de venda que resultem 
em transferências de créditos ou em 
débitos directos a partir de uma conta de 
pagamento identificada por um código 
BBAN ou IBAN.

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
as suas autoridades competentes a 
derrogar, enquanto não existir uma 
alternativa europeia que seja conforme 
com os requisitos constantes do presente 
regulamento, de todos ou alguns dos 
requisitos estabelecidos no artigo 5.º, n.ºs 
1, 2 e 3, para as operações de pagamento 
geradas pela utilização de um cartão de 
pagamento no ponto de venda que resultem 
em transferências de créditos ou em 
débitos directos a partir de uma conta de 
pagamento identificada por um código 
BBAN ou IBAN. Aplica-se um período 
transitório de 24 meses, uma vez 
confirmada a existência da referida 
alternativa.

Or. de

Alteração 208
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem autorizar 
as suas autoridades competentes a 
derrogar de todos ou alguns dos requisitos 
estabelecidos no artigo 5.º, n.ºs 1, 2 e 3, 
até [inserir data concreta 60 meses após a 
entrada em vigor] para as operações de 
pagamento iniciadas por cartão de 
pagamento no ponto de venda que 
resultem em transferências de créditos ou 
em débitos directos a partir de uma conta 
de pagamento identificada por um código 
BBAN ou IBAN.

2. Os Estados-Membros podem decidir que 
os prestadores de serviços de pagamento 
estabelecidos na sua jurisdição não 
aceitem débitos directos por cobranças 
efectuadas ao abrigo de regimes de 
pagamento em que é excluído o direito ao 
reembolso do ordenante. Esta disposição 
não se aplica aos regimes de débitos 
directos não disponíveis ao consumidor.

Or. en
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Alteração 209
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso um Estado-Membro autorize as 
suas autoridades competentes a aplicar a 
derrogação prevista nos n.ºs 1 e 2, deve 
notificar do facto a Comissão até [inserir 
data concreta 6 meses após a entrada em 
vigor]. O Estado-Membro deve notificar 
imediatamente a Comissão de qualquer 
alteração subsequente.

3. Caso um Estado-Membro faça uso da 
derrogação prevista no n.º 2, deve 
informar do facto a Comissão até [inserir 
data concreta 12 meses após a data 
mencionada no artigo 5.º, n.º 2]. O 
Estado-Membro deve informar 
imediatamente a Comissão de qualquer 
alteração subsequente.

Or. en

Alteração 210
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um ordenante que utilize transferências 
de créditos para transferir fundos da sua 
conta de pagamento para outras contas de 
pagamento junto de prestadores de 
serviços de pagamento situados no mesmo 
Estado-Membro não pode recusar-se a 
efectuar transferências de créditos para 
contas de pagamento junto de prestadores 
de serviços de pagamento que estejam 
situados num outro Estado-Membro e 
acessíveis em conformidade com o artigo 
3.º.

1. A menos que autorizado pela legislação 
nacional, um ordenante que tenha 
acordado a utilização de uma 
transferência de crédito expressa em 
euros destinada a um beneficiário com 
uma conta de pagamento aberta na União 
não especifica em que Estado-Membro 
deverá estar localizada, desde que a conta 
seja acessível em conformidade com o 
artigo 3.º e que o pagamento respeite o 
princípio da tarifação idêntica, enunciado 
no artigo 3.º, n.º 1,do Regulamento n.º 
924/2009.

Or. en
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Alteração 211
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um beneficiário que utilize débitos 
directos para receber fundos na sua conta 
de pagamento a partir de outras contas de 
pagamento junto de prestadores de 
serviços de pagamento situados no mesmo 
Estado-Membro não pode recusar-se a 
receber débitos directos de contas de 
pagamento junto prestadores de serviços 
de pagamento que estejam situados num 
outro Estado-Membro e acessíveis em 
conformidade com o artigo 3.º

2. A menos que autorizado pela legislação 
nacional, um beneficiário que aceite um 
débito directo expresso em euros para 
cobrar fundos a um ordenante com uma 
conta de pagamento aberta na União não 
especifica em que Estado-Membro deverá 
estar localizada, desde que a conta seja 
acessível em conformidade com o artigo 
3.º e que o pagamento respeite o princípio 
da tarifação idêntica no artigo 3.º, n.º 1,do 
Regulamento n.º 924/2009. Esta 
obrigação não se aplica quando o 
beneficiário permite que os ordenantes 
utilizem outros serviços de pagamento que 
não os débitos directos.

Or. en

Alteração 212
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 213
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as autoridades competentes 
referidas no n.º 1 até [inserir data concreta 
6 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento]. Os Estados-
Membros notificam imediatamente à 
Comissão qualquer alteração subsequente 
que diga respeito a essas autoridades.

2. Os Estados-Membros notificam à 
Comissão as autoridades competentes 
referidas no n.º 1 até [inserir data concreta 
6 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento]. Os Estados-
Membros notificam imediatamente à 
Comissão e a Autoridade Bancária 
Europeia qualquer alteração subsequente 
que diga respeito a essas autoridades.

Or. en

Alteração 214
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades competentes devem 
controlar eficazmente o cumprimento do 
presente regulamento e adoptar todas as 
medidas necessárias para assegurar esse 
cumprimento.

4. As autoridades competentes devem 
controlar eficazmente o cumprimento do 
presente regulamento e adoptar todas as 
medidas necessárias para assegurar esse 
cumprimento. A Autoridade Bancária 
Europeia deve dar assistência às 
autoridades competentes nacionais, 
sempre que se justifique, e promover a 
cooperação e a aprendizagem mútua.

Or. en
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Alteração 215
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A governação do SEPA deve ser 
supervisionada por uma instituição de 
alto nível, equilibrada, independente e 
representativa de todos os sectores. Deve 
assentar em dois pilares. Um Grupo de 
Gestão de Pedidos (GGP) recebe e analisa 
as alterações propostas por qualquer das 
partes interessadas a uma norma existente 
ou qualquer proposta de introdução de 
uma norma nova. Este GGP deve ser 
composto por representantes de todas as 
partes interessadas. No caso de o GGP 
considerar pertinente uma proposta 
relativamente a uma norma, solicita a um 
grupo técnico que se ocupe da 
implementação a nível técnico. Este 
organismo técnico deve ser um novo 
organismo composto por especialistas 
técnicos de todos os sectores. A Comissão 
deve deter posição de observador. A 
Autoridade Bancária Europeia (ABE) 
pronuncia-se sobre a nova norma, após a 
aprovação da mesma pelas partes 
interessadas.

Or. en

Alteração 216
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Sanções (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 217
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros estabelecem até 
[inserir data concreta 6 meses após a 
entrada em vigor], o regime de sanções 
aplicável em caso de infracção ao presente 
regulamento e adoptam todas as medidas 
necessárias para assegurar a sua aplicação. 
Essas sanções devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-
Membros notificam essas disposições à 
Comissão até [inserir data concreta 12 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento] e notificam sem demora 
qualquer subsequente alteração das 
mesmas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 218
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Governação

O método comunitário deve ser aplicado 
sempre que possível. Simultaneamente, 
deve procurar-se a apropriação por parte 
das partes interessadas, tanto do lado da 
oferta como do lado da procura, mediante 
um envolvimento activo, a consulta e a 
plena transparência no processo SEPA. 
Concretamente, o Conselho SEPA, 
representando em pé de igualdade os 
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utilizadores e prestadores de serviços de 
pagamento, deve assegurar uma 
participação activa das partes 
interessadas, contribuir para uma boa 
informação sobre o processo SEPA junto 
do utilizador final e controlar a 
implementação do processo SEPA.

Or. en

Alteração 219
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem prever 
que este artigo se aplica apenas aos 
consumidores, ou aos consumidores e 
micro-empresas. Nesse caso, os Estados-
Membros devem informar a Comissão em 
conformidade até 18 meses após a entrada 
em vigor deste Regulamento.

Or. en

Alteração 220
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 221
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 222
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 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 [inserir data concreta 3 anos após a 
entrada em vigor], a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu, à 
Autoridade Bancária Europeia, ao Banco 
Central Europeu e ao Conselho SEPA um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento, acompanhado, se adequado, 
de uma proposta.

Or. en

Alteração 223
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Os prestadores de serviços de pagamento 
que prestam serviços expressos em euros e 
estejam estabelecidos num Estado-Membro 
cuja moeda não seja o euro devem cumprir 
o disposto no artigo 3.º até 31 de Outubro 
de 2017. Se, no entanto, o euro for 
introduzido como moeda nacional num 
destes Estados-Membros antes de 1 de 
Novembro de 2016, os prestadores de 
serviços de pagamento situados nesse 
Estado-Membro devem cumprir o disposto 
no artigo 3.º no prazo de um ano a contar 
da data em que o Estado-Membro em 
questão aderir à zona euro.

Or. en

Justificação

Nos Estados-Membros que não têm o euro como moeda nacional nem todos os bancos 
oferecem serviços de pagamento em euros. Motivo por que estas instituições financeiras que 
não têm experiência com serviços expressos em euros precisam de dispor de mais tempo do 
que o sugerido para cumprir os novos requisitos.

Alteração 224
Udo Bullmann

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Mediante a derrogação do Artigo 6.º, 
n.ºs 1e 2, os Estados-Membros devem, até 
[inserir data concreta 60 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento], poder autorizar os 
prestadores de serviços de pagamento a 
fornecer serviços de conversão para as 
operações de pagamento nacionais aos 
seus utilizadores de serviços de 
pagamento que sejam consumidores, 
dando-lhes a possibilidade de continuar a 
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utilizar o BBAN, em vez do identificador 
da conta especificado na alínea a) do 
ponto (1) do Anexo, desde que a 
interoperabilidade seja assegurada ao 
converter o BBAN do ordenante e 
beneficiário, tecnicamente e com 
segurança, no respectivo identificador de 
conta especificado na alínea a) do ponto 
(1) do Anexo. Nesse caso, os prestadores 
de serviços de pagamento não cobram 
quaisquer encargos ou outras taxas ao 
utilizador de serviços de pagamento 
directa ou indirectamente associados a 
estes serviços de conversão.

Or. en

Alteração 225
Nikolaos Chountis

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

Texto da Comissão Alteração

1-A No que respeita aos serviços de 
pagamento nacionais, durante o período 
transitório e 60 meses após a data limite 
especificada no artigo 5.º, os bancos serão 
obrigados a prestar gratuitamente aos 
cidadãos os serviços técnicos necessários. 
Nesse mesmo período de tempo devem 
também fornecer gratuitamente os 
serviços de conversão do BBAN em 
IBAN. 

Or. el

Alteração 226
Danuta Jazłowiecka

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2



PE464.956v01-00 84/90 AM\867556PT.doc

PT

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 31 de Outubro de 2017. Se, 
no entanto, o euro for introduzido num 
destes Estados-Membros como moeda 
nacional antes de 1 de Novembro de 2016, 
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.

Or. en

Justificação

Substituir a redacção "4/3 anos após a entrada em vigor do presente regulamento" por datas 
específicas visa proporcionar aos utilizadores finais uma maior clareza relativamente ao 
regulamento em apreço.

Alteração 227
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Mediante a derrogação do Artigo 5.º, 
n.ºs 1e 2, os Estados-Membros devem, até 
3 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, poder autorizar os 
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prestadores de serviços de pagamento a 
fornecer serviços de conversão para as 
operações de pagamento nacionais aos 
seus utilizadores de serviços de 
pagamento que sejam consumidores, 
dando-lhes a possibilidade de continuar a 
utilizar o BBAN em vez IBAN desde que a 
interoperabilidade seja assegurada ao 
converter o BBAN do ordenante e 
beneficiário, tecnicamente e com 
segurança, no respectivo identificador de 
conta especificado na alínea a) do ponto 
(1) do Anexo. Nesse caso, os prestadores 
de serviços de pagamento não cobram 
quaisquer encargos ou outras taxas ao 
utilizador de serviços de pagamento 
directa ou indirectamente associados a 
estes serviços de conversão.

Or. en

Alteração 228
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Mediante a derrogação do Artigo 5.º, 
n.ºs 1e 2, os Estados-Membros devem, até 
3 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, poder autorizar as 
suas autoridades competentes a derrogar 
o requisito específico de utilização da ISO 
20022 XML ou sua sucessora, 
estabelecido no artigo 4.º, n.º1, alínea c), 
para utilizadores de serviços de 
pagamento que iniciem ou recebam 
transferências de crédito ou débitos 
directos que estejam agrupadas para 
efeitos de transmissão. Porém, apesar de 
uma possível derrogação, os prestadores 
de serviços de pagamento são obrigados a 
cumprir os requisitos previstos no artigo 
4.º, n.º1, alínea c), no caso de um 
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utilizador de serviços de pagamento 
solicitar esse serviço.

Or. en

Alteração 229
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 5.º, o n.º 1 é substituído 
pelo seguinte texto:"1. Com efeitos a 
partir de Janeiro de 2014, os Estados-
Membros devem suprimir as obrigações 
nacionais de declaração baseadas na 
liquidação relativamente aos prestadores 
de serviços de pagamentos para 
estatísticas de balança de pagamentos 
relacionadas com as operações de 
pagamento dos seus clientes [...]."

Or. en

Alteração 230
Udo Bullmann

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Alteração da Directiva 2007/64/CE 
(1) O artigo 62.º é alterado do seguinte 
modo:
(a) O ponto 1 é substituído pelo seguinte 
texto:"1. Os Estados-Membros asseguram 
que o ordenante tenha direito ao 
reembolso, por parte do respectivo 
prestador do serviço de pagamento, de 
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uma operação de pagamento autorizada, 
iniciada pelo beneficiário ou através 
deste, e que já tenha sido executada. O 
reembolso consiste no montante integral 
da operação de pagamento executada."(b) 
O ponto2 é suprimido.
(2) O artigo 63.º é alterado do seguinte 
modo:
(a) O n.º 2. é alterado do seguinte modo:
"2. No prazo de dez dias úteis a contar da 
recepção de um pedido de reembolso, o 
prestador de serviços de pagamento 
reembolsa o montante integral à data-
valor da operação de pagamento 
reembolsada."

Or. en

Alteração 231
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – alínea b) – subalínea (i)

Texto da Comissão Alteração

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

(i) o nome do ordenante e/ou o IBAN da 
conta do ordenante. O IBAN da conta do 
ordenante não pode ser comunicado ao 
beneficiário automaticamente e sem o 
consentimento do ordenante.

Or. en

Alteração 232
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 2 – alínea b) – subalínea (i) 

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 233
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2 – alínea c) – subalínea (v)

Texto da Comissão Alteração

(v) o número de referência dado pelo 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante à mensagem de transferência de 
crédito.

(v) o número de referência dado pelo 
prestador de serviços de pagamento do 
ordenante à mensagem de transferência de 
crédito, se aplicável.

Or. en

Alteração 234
Jürgen Klute

Proposta de regulamento
Anexo 1 – 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.

(d) Se o acordo-quadro entre o ordenante e 
o seu prestador de serviços de pagamento 
excluir o direito ao reembolso, o prestador 
de serviços de pagamento do ordenante 
deve verificar 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.

Or. en

Alteração 235
Werner Langen, Burkhard Balz
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Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – alínea g) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) o nome do ordenante (iv) o nome do ordenante e/ou o IBAN – 
mas obrigatoriamente o IBAN – da conta 
de pagamento do ordenante a debitar para 
efeito da cobrança.

Or. de

Justificação

A indicação do IBAN é essencial no caso de débitos directos uma vez que só o IBAN 
identifica exclusivamente a conta de pagamento do ordenante. O nome do ordenante pode ser 
omitido, até porque frequentemente está errado

Alteração 236
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – alínea g) – subalínea (iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) o nome do ordenante (iv) o nome do ordenante, se aplicável

Or. en

Alteração 237
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – alínea g) – subalínea (v)

Texto da Comissão Alteração

(v) o IBAN da conta de pagamento do 
ordenante a ser debitado para efeito da 
cobrança

Suprimido

Or. de
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Alteração 238
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – alínea g) – subalínea (vii)

Texto da Comissão Alteração

(vii) a data de assinatura do mandato (vii) a data do mandato

Or. de

Alteração 239
Sven Giegold

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3 – alínea g) – subalínea (vii)

Texto da Comissão Alteração

(vii) a data de assinatura do mandato (vii) a data de assinatura do mandato, se 
disponível, ou a data do mandato

Or. en


