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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind concurenţa: investigaţie sectorială privind serviciile bancare cu amănuntul
(2007/2201(INI))

Parlamentul European,

 având în vedere comunicarea Comisiei privind investigaţia sectorială, desfăşurată în 
temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 privind serviciile bancare cu 
amănuntul (COM(2007)0033),

 având în vedere Raportul intermediar I din 12 aprilie 2006 privind cardurile de plată şi 
Raportul intermediar II din 17 iulie 2006 privind conturile curente şi serviciile conexe,

 având în vedere Cartea verde privind serviciile financiare cu amănuntul pe piaţa unică 
(COM(2007)0226),

 având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „O piaţă unică pentru Europa secolului 
XXI” (COM(2007)0724),

 având în vedere decizia recentă privind comisioanele interbancare multilaterale 
percepute de Mastercard în SEE,

 având în vedere Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 
iunie 2006 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit (reformare)1 şi 
Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 
privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiţii şi al instituţiilor de 
credit (reformare)2,

 având în vedere Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 
noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne3,

 având în vedere Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 
Directivei 93/13/CE a Consiliului privind contractele de credit pentru consumatori,

 având în vedere Rezoluţia sa din 11 iulie 2007 privind Cartea Albă privind politica 
serviciilor financiare în perioada 2005 - 20104,

 având în vedere Rezoluţia sa din 4 iulie 2006 privind continuarea consolidării în 
sectorul serviciilor financiare5,

 având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
2  JO L 177, 30.6.2006, p. 201.
3  JO L 319, 5.12.2007, p. 1.
4 Texte adoptate, P6_TA(2007)0338.
5 Texte adoptate, P6_TA(2006)0294.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare 
(A6-0000/2008),

A. întrucât o piaţă financiară integrată, funcţională este o condiţie necesară realizării 
Agendei de la Lisabona, pentru ca UE să beneficieze de cea mai competitivă și cea mai 
dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume, capabilă de o creștere economică 
durabilă asociată cu o ameliorare calitativă și cantitativă a locurilor de muncă,

B. întrucât pentru a realiza PASF şi pentru a oferi toate beneficiile sale consumatorilor şi 
comercianţilor este necesară îmbunătăţirea serviciilor financiare cu amănuntul,

C. având în vedere importanţa sectorului serviciilor bancare cu amănuntul pentru economia 
UE în ceea ce priveşte creşterea economică şi locurile de muncă şi importanţa acestuia 
pentru consumatori şi IMM-uri,

D. având în vedere lipsa armonizării politicii de protecţie a consumatorilor în cadrul UE şi 
complexitatea inerentă a produselor financiare,

E. având în vedere importanţa politicii UE de concurenţă pentru realizarea pieţei interne şi 
pentru buna funcţionare a unor condiţii de concurenţă cu adevărat echitabile pentru toţi 
actorii,

F. având în vedere necesitatea de echilibrare a unui nivel înalt al protecţiei consumatorilor 
cu buna funcţionare a pieţei unice,

Generalităţi

1. sprijină abordarea integrată a Comisiei constând în susţinerea politicilor pieţei interne 
prin investigaţii sectoriale bine orientate; cu toate acestea, regretă momentul ales pentru 
această investigaţie sectorială şi încurajează Comisia să îşi continue activitatea odată ce 
directiva privind adecvarea capitalului, spaţiul unic de plată în euro (SEPA), directivele 
privind serviciile de plată şi directiva privind creditul de consum îşi vor fi demonstrat 
efectele în practică;

2. regretă faptul că investigaţia Comisiei nu ia suficient în considerare particularităţile 
sectorului bancar reglementat într-o manieră strictă şi importanţa culturii, obiceiurilor şi 
a limbilor în alegerea produselor financiare de către consumatori;

3. reaminteşte că politica de concurenţă este un instrument puternic pentru realizarea pieţei 
interne, dar că intensificarea concurenţei nu ar trebui să conducă la scăderea eficienţei 
gestionării riscurilor în sectorul bancar şi să pună în pericol stabilitatea unui sector 
strategic şi de o importanţă deosebită al economiei mondiale; subliniază faptul că 
încrederea consumatorului este esenţială pentru ca serviciile financiare să se dezvolte în 
continuare;

Mobilitatea clienţilor

4. solicită Comisiei să ia măsuri pentru facilitarea mobilităţii clienţilor, pentru a oferi 
consumatorilor posibilitatea de a schimba operatorul, consolidând astfel concurenţa 
sănătoasă dintre operatori; solicită garantarea continuităţii serviciului chiar şi în 
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momentul închiderii unui cont curent sau al schimbării furnizorilor de servicii şi evitarea 
oricărei suprapuneri a serviciilor;

5. recomandă costuri scăzute pentru închiderea unui cont bancar, sau lipsa acestora, pentru 
a încuraja mobilitatea şi concurenţa; solicită Comisiei să stabilească cele mai bune 
practici cu privire la procedurile rapide şi eficiente de schimbare a unui cont, luând în 
considerare atât durata procedurii, cât şi costurile aferente acesteia; consideră că 
schimbarea conturilor curente nu ar trebui să aducă niciun prejudiciu clienţilor; se opune 
tuturor legăturilor contractuale care nu sunt necesare şi care împiedică mobilitatea 
clienţilor;

Informaţii şi transparenţă

6. consideră că informarea consumatorilor este esenţială, dar insuficientă, în sine, pentru a 
asigura concurenţa dintre bănci; solicită ca informaţiile să fie de o calitate mai bună şi 
mai accesibile; consideră că, în momentul de faţă, este dificil şi costisitor pentru 
consumatori să le obţină;

7. solicită Comisiei să asigure respectarea obligaţiilor băncilor de a furniza consumatorilor, 
înainte ca aceştia să deschidă un cont, un singur document care să rezume detaliile 
tuturor costurilor, inclusiv pe cele referitoare la închiderea unui cont;

8. recomandă crearea unei broşuri europene unice, în care furnizorii să descrie produsele 
lor de bază, costurile şi condiţiile aferente acestora, pentru a permite o comparaţie 
uşoară şi transparentă, pe care produsele legate nu o permit în momentul de faţă;
recomandă instituirea unui controlor european independent, care să garanteze calitatea 
informaţiei furnizate, precum şi a unui motor european de căutare care să permită o 
comparaţie transfrontalieră uşoară şi liberă;

Creditele - registre şi intermediari

9. subliniază importanţa, în activitatea de acordare a creditelor desfăşurată de bănci, a 
datelor fiabile, accesibile în condiţii  echitabile şi transparente; cu toate acestea, insistă 
asupra necesităţii de protecţie a datelor cu caracter personal ale consumatorilor; solicită 
Comisiei să prezinte propuneri pentru interoperabilitatea registrelor de date, respectând
în acelaşi timp viaţa privată a consumatorilor şi drepturile de acces şi rectificare ale 
acestora;  

10. solicită Comisiei să îşi intensifice activitatea în privinţa intermediarilor de credit pentru 
a asigura protecţia consumatorilor şi pentru a evita practicile de vânzare 
necorespunzătoare, care aduc prejudicii în special populaţiilor mai vulnerabile;  

11. solicită Comisiei să clarifice şi să armonizeze drepturile şi obligaţiile intermediarilor, 
întrucât apar frecvent probleme la comercializarea, administrarea şi executarea 
contractelor privind serviciile financiare; solicită Comisiei să facă o distincţie clară între 
informaţiile care trebuie să fie clare, concise, accesibile şi gratuite şi furnizarea de 
servicii de consultanţă;

Cooperarea între bănci
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12. consideră că reţelele bancare descentralizate, precum casele de economii şi băncile 
cooperative, garantează continuitatea pieţelor financiare chiar şi în cadrul pieţelor mai 
mici sau îndepărtate; subliniază faptul că pluralitatea în cadrul pieţelor bancare şi 
diversitatea furnizorilor măresc concurenţa în cadrul pieţei bancare UE, asigurând 
finanţarea economiei locale şi facilitând accesul tuturor clienţilor la serviciile financiare;

Sistemele de plată

13. este încredinţat că SEPA şi directiva privind serviciile de plată ar trebui să ofere soluţii 
pentru fragmentarea şi lipsa concurenţei identificate de investigaţia sectorială în ceea ce 
priveşte infrastructurile de plată; reaminteşte că prima fază a SEPA a intrat în vigoare la 
28 ianuarie 2008 şi solicită sisteme integrate de compensare şi regularizare, care să 
funcţioneze pe baza aceloraşi norme şi standarde tehnice; subliniază faptul că criteriile 
de acces pentru SEPA sunt echitabile şi deschise; de asemenea, reaminteşte că directiva 
privind serviciile de plată prevede faptul că nu ar trebui să existe altă discriminare 
privind accesul la sistemele de plată în afară de cea necesară protecţiei împotriva 
riscului şi protejării stabilităţii financiare şi operaţionale;

14. constată că Comisia a calificat în mod repetat comisioanele interbancare multilaterale ca 
fiind anticoncurenţiale şi, în consecinţă, a solicitat acestui sector să le elimine; consideră 
că Comisia ar trebui să furnizeze părţilor interesate indicaţii clare, orientări şi cerinţe 
privind transparenţa, care ar putea permite acestui sector să asigure o metodă de calcul 
corectă şi transparentă, în conformitate cu legislaţia comunitară privind concurenţa;

15. consideră că există o necesitate accentuată de a clarifica mai bine aspectele legate de 
metodologia şi de normele de gestionare a comisioanelor interbancare aprobate 
multilateral aplicabile plăţilor efectuate la ATM-uri şi plăţilor efectuate prin mijloace 
diferite de card; reaminteşte că sistemul SEPA de debitare directă şi sistemul SEPA de 
transfer de fonduri sunt două reţele bilaterale care aduc beneficii economice datorită 
efectelor de reţea; solicită Comisiei să asigure un mecanism de echilibrare pentru a 
distribui în mod egal costurile şi beneficiile apartenenţei la reţea; sugerează Comisiei să 
definească şi să comunice tuturor părţilor interesate metodologia care va fi utilizată în 
calcularea tuturor comisioanelor interbancare aprobate multilateral pentru a asigura 
condiţii de concurenţă cu adevărat echitabile şi respectarea tuturor regulilor de 
concurenţă;

*

*   *

16. Încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

General considerations

It is to be welcomed that the Commission, in its sector inquiry, has focused its attention on the 
level of efficiency and functioning of a sector such as retail banking, which is particularly 
sensitive since it is targeted at families and small and medium-sized enterprises, and because 
it is still today the most important banking sub-sector, accounting for over 50% of total EU 
activity in terms of gross income.

The Commission inquiry may be questionable in terms of some of the methodological options 
it adopts in comparing various market realities and national systems, but it paints a very 
accurate and realistic picture, clarifying how the market operates, noting its main defects and 
considering how to remedy them through the competition rules.

The sector inquiry noted some concerns, fully shared by your rapporteur, with regard to 
competition in the payment systems industry, especially card payment systems, to credit 
registers and, above all, to the setting of prices and policies by bank operators. As regards the 
activities of cooperative and savings banks, the Commission underestimates some of the 
typical features of such banks, such as their presence in areas considered to be outlying, the 
degree to which they are rooted in the territory and their social role. It has to be said that the 
latter features are particularly important also in terms of the efficiency of the services.

The conclusions of the sector inquiry clearly show the need to create a more competitive 
environment among service providers, especially those operating on the retail markets, and it 
is by attaining these objectives that European consumers will be able to benefit fully from the 
internal market.

Your rapporteur believes that simple self-regulatory measures for the banking industry are an 
inadequate tool for improving the efficiency of retail services. That is why a European 
legislative initiative would be desirable, to ensure market efficiency and give consumers 
better bargains. The Commission should therefore adopt the appropriate measures, both by 
enforcing competition law and by taking policy initiatives.

1. - Banking services

Banking services are a special case in that the relationship of trust between banks and their 
customers can weaken the consumer’s drive to trigger competition mechanisms; it also 
increases companies’ market power, which, in some cases, determines higher prices. The 
problem is that, in exploiting this position, the banks can take commercial measures which 
make it expensive for clients to end their relationship with the bank or which impede the 
client’s ability to understand and compare the features and prices of the services offered on 
the market.
The fact that in this same market there are a host of current-account holders who have hardly 
any information, or none at all, appears to have allowed the banking industry, in some 
countries, to take advantage of this information asymmetry.
That is why it is clearly important to work at European level with a view to stepping up 
financial literacy initiatives. It is also through financial literacy schemes and greater 
transparency that demand can become more mobile, thereby altering the current balance 
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between supply and demand which is a typical feature of the banking services market. In this 
regard your rapporteur supports the action being taken by the Commission on financial 
education, through its publication of Communication COM (2007) 0808 of 18 December 
2007.

It is important that consumers who wish to change supplier are not discouraged or hampered 
in any way from doing so. A market in which consumers are informed and mobile means that 
financial establishments need to compete in order to attract and retain them.

1(a) - Tying policies

The use of current accounts by banks as a strategic tool for building a relationship with the 
account-holder, based on numerous other services, often proves to be a practice which is not 
conducive to mobility.
When many other services are linked to a current account, only in theory can such an account 
be closed immediately or within a few days, since in actual fact it involves a procedure that is 
sometimes complex and very lengthy. In some EU countries, when a client closes a current 
account, banks require that direct debit payments for utility bills be cancelled and ATM cards 
and credit cards returned. This can cause many difficulties for account-holders, discouraging 
them from changing bank. It would therefore be helpful, when switching banks, if  provision 
could at least be made for a transitional phase which did not involve any duplication of costs, 
or periods in which an account-holder was left without a banking service, for as long a period 
as necessary to complete the transfer.
We must therefore ensure that the costs (economic, temporal and administrative) of switching 
current accounts from one bank to another are eliminated, or at least reduced to minimum 
levels, by removing all unnecessary contractual or de facto ties between current accounts and 
other services, such as loans, savings accounts, securities and insurance policies.

In other words, we need to develop mechanisms which make current accounts portable.

1(b) - Information for consumers

To improve the efficiency of the retail banking services industry, your rapporteur is convinced 
of the need to increase consumers’ ability to take decisions that are appropriate to their 
financial circumstances. This calls for action on various levels:

– a timely supply of clear and adequate information;

– high-quality advice;

and, above all,

– equal conditions of competition between products with similar characteristics.

If consumers are informed, they are in a better position to choose the best bargains for their 
requirements, independently of the supplier of financial services.

While simply disseminating information may be a prerequisite, it is not sufficient for 
competitive balances to be achieved; what is essential is the quality of that information and 
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whether it can be used by consumers in a practical manner. If the information to the consumer 
is not satisfactory and the costs of searching for information so high as to exceed the expected 
benefits of that information, consumers will not be encouraged to do any research.  From the 
studies carried out by the Commission and by a number of national supervisory authorities, it 
has emerged that many information sheets do not set out the conditions governing bank 
transfers, ATM use, charges for withdrawing cash from banks other than one’s own, etc. 
There is therefore no comprehensive document setting out the regular items of expenditure for 
services typically used in the handling of a current account. That is why concise information 
needs to be given on an annual basis to current account-holders on the actual expenditure they 
have incurred in running the account and how it has varied since the previous year.
This could possibly be done in a standardised way at European level, so that the economic 
conditions applied by banks are effectively comparable throughout the EU, with a consequent 
benefit for consumers in terms of choice.
It would also be desirable to develop sources of information – genuine search engines – that 
are independent of the banking system and which would make it easier to compare the costs 
of services offered by various banks in Europe.

2 - Payment systems

The Commission’s sector inquiry has pinpointed a number of serious competition problems 
on the European payment cards market.
Your rapporteur is of the opinion that many of the difficulties identified by the inquiry will be 
remedied by the introduction of the SEPA (Single European Payment Area) and the 
application of the directive on payment services. This is a considerably important sector. In 
2005 alone, the total value of purchases made in the EU by payment card was over
EUR 1 350 billion.
With regard to the card payment networks, SEPA offers the potential to eliminate many of the 
inefficiencies highlighted by the inquiry, such as the costs of bank transfers or the time-frame 
for transferring money. For payment cards, SEPA should offer consumers a broader choice 
between service providers, thereby strengthening competition in this highly concentrated 
market in Europe.

2(a) - Multilateral Interchange Fees

Multilateral Interchange Fees (MIFs) are another matter altogether.
Your rapporteur hopes the Commission will issue some sort of guidelines which the market 
can adopt when drawing up such agreements, so that they can be deemed to be 
non-restrictive. It would also be desirable for antitrust authorities to begin a process of 
consultation, similar to that which is now customary in all European regulatory procedures, so 
that the MIF calculation methodology, which has hitherto been applied in various 
circumstances in sometimes very different ways, can be defined by the Union and finally 
become uniform at European level. Once this calculation methodology has been defined, it 
should be applied uniformly to all payment circuits, be they domestic, pan-European or 
international. A similar solution, as an equal instrument, would be for each circuit to have its 
own MIF, the level of which would be determined by the efficiency of the circuit. This would 
create competition between the circuits themselves and would pave the way for the success of 
the most efficient circuit.
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3 - Credit registers

Lastly, your rapporteur fully shares the Commission’s concerns over access to credit registers 
in cases in which the management of those registers runs counter to the competition rules. The 
principle of non-discriminatory mutual access to credit registers is a principle which must be 
respected throughout Europe.
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