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Amendamentul 119
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu toate acestea, se poate face mai mult 
în vederea îmbunătățirii și a dezvoltării 
pieței unice a serviciilor bancare cu 
amănuntul. În special lipsa transparenței 
și a comparabilității comisioanelor, 
precum și dificultățile de schimbare a 
conturilor sunt factorii care ridică în 
continuare bariere în calea dezvoltării 
unei piețe pe deplin integrate.

(3) Cu toate acestea, se poate face mai mult 
în vederea îmbunătățirii și a dezvoltării 
pieței unice a serviciilor bancare cu 
amănuntul, deși nu este clar dacă există o 
cerere semnificativă pentru servicii 
transfrontaliere de schimbare a conturilor
de plăți.

Or. en

Amendamentul 120
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Condițiile actuale de pe piața unică i-
ar putea împiedica pe prestatorii de 
servicii de plată să își exercite libertatea 
de a se stabili în Uniune sau de a furniza 
servicii în cadrul acesteia, din cauza 
atragerii cu dificultate a clienților la 
momentul intrării pe o piață nouă. 
Intrarea pe o piață nouă presupune 
adesea efectuarea unor investiții 
semnificative, care sunt justificate numai 
dacă prestatorul întrevede existența unor 
oportunități suficiente și o cerere 
corespunzătoare din partea 
consumatorilor. Mobilitatea scăzută a 
consumatorilor în ceea ce privește 
serviciile financiare cu amănuntul se 
datorează în mare măsură lipsei de 
transparență și de comparabilitate a 

eliminat
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comisioanelor și a serviciilor oferite, 
precum și dificultăților legate de 
schimbarea conturilor de plăți. De 
asemenea, acești factori frânează cererea, 
fapt adevărat cu precădere în context 
transfrontalier.

Or. en

Justificare

Nu există aproape nicio dovadă care să sugereze că o mobilitate scăzută a consumatorilor în 
acest domeniu este cauzată de lipsa transparenței sau a comparabilității.

Amendamentul 121
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Condițiile actuale de pe piața unică i-ar 
putea împiedica pe prestatorii de servicii de 
plată să își exercite libertatea de a se stabili 
în Uniune sau de a furniza servicii în 
cadrul acesteia, din cauza atragerii cu 
dificultate a clienților la momentul intrării 
pe o piață nouă. Intrarea pe o piață nouă 
presupune adesea efectuarea unor investiții 
semnificative, care sunt justificate numai 
dacă prestatorul întrevede existența unor 
oportunități suficiente și o cerere 
corespunzătoare din partea consumatorilor. 
Mobilitatea scăzută a consumatorilor în 
ceea ce privește serviciile financiare cu 
amănuntul se datorează în mare măsură 
lipsei de transparență și de comparabilitate 
a comisioanelor și a serviciilor oferite, 
precum și dificultăților legate de 
schimbarea conturilor de plăți. De 
asemenea, acești factori frânează cererea, 
fapt adevărat cu precădere în context 
transfrontalier.

(4) Condițiile actuale de pe piața unică i-ar 
putea împiedica pe prestatorii de servicii de 
plată să își exercite libertatea de a se stabili 
în Uniune sau de a furniza servicii în 
cadrul acesteia, din cauza atragerii cu 
dificultate a clienților la momentul intrării 
pe o piață nouă. Intrarea pe o piață nouă 
presupune adesea efectuarea unor investiții 
semnificative, care sunt justificate numai 
dacă prestatorul întrevede existența unor 
oportunități suficiente și o cerere 
corespunzătoare din partea consumatorilor. 
Mobilitatea scăzută a consumatorilor din 
unele state membre în ceea ce privește 
serviciile financiare cu amănuntul este 
cauzată în mare măsură de lipsa de 
transparență și de comparabilitate a 
comisioanelor și a serviciilor oferite, 
precum și de dificultățile legate de 
schimbarea conturilor de plăți.

Or. de
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Amendamentul 122
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Condițiile actuale de pe piața unică i-ar 
putea împiedica pe prestatorii de servicii de 
plată să își exercite libertatea de a se stabili 
în Uniune sau de a furniza servicii în 
cadrul acesteia, din cauza atragerii cu 
dificultate a clienților la momentul intrării 
pe o piață nouă. Intrarea pe o piață nouă 
presupune adesea efectuarea unor investiții 
semnificative, care sunt justificate numai 
dacă prestatorul întrevede existența unor 
oportunități suficiente și o cerere 
corespunzătoare din partea consumatorilor.
Mobilitatea scăzută a consumatorilor în 
ceea ce privește serviciile financiare cu 
amănuntul se datorează în mare măsură 
lipsei de transparență și de comparabilitate 
a comisioanelor și a serviciilor oferite, 
precum și dificultăților legate de 
schimbarea conturilor de plăți. De 
asemenea, acești factori frânează cererea, 
fapt adevărat cu precădere în context 
transfrontalier.

(4) Condițiile actuale de pe piața unică i-ar 
putea împiedica pe prestatorii de servicii de 
plată să își exercite libertatea de a se stabili 
în Uniune sau de a furniza servicii în 
cadrul acesteia, din cauza atragerii cu 
dificultate a clienților la momentul intrării 
pe o piață nouă. Intrarea pe o piață nouă 
presupune adesea efectuarea unor investiții 
semnificative, care sunt justificate numai 
dacă prestatorul întrevede existența unor 
oportunități suficiente și o cerere 
corespunzătoare din partea consumatorilor.
Mobilitatea scăzută a consumatorilor în 
ceea ce privește serviciile financiare cu 
amănuntul este cauzată în mare măsură de 
lipsa de transparență și de comparabilitate 
a comisioanelor și a serviciilor oferite, 
precum și de dificultățile legate de 
schimbarea conturilor de plăți. De 
asemenea, acești factori frânează cererea.

Or. en

Amendamentul 123
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mai mult, este posibil ca fragmentarea 
cadrelor naționale de reglementare 
existente să ridice bariere semnificative în 

eliminat
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calea finalizării pieței unice în domeniul 
conturilor de plăți. Dispozițiile naționale 
existente referitoare la conturile de plăți 
și, în special, cele referitoare la 
comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăți și la schimbarea 
conturilor de plăți diferă. În cazul 
schimbării conturilor, lipsa unor măsuri 
uniforme cu caracter obligatoriu la 
nivelul UE a condus la practici și măsuri 
divergente la nivel național. Aceste 
diferențe sunt chiar mai pronunțate în 
domeniul comparabilității comisioanelor, 
unde nu există niciun fel de măsuri la 
nivelul UE, nici măcar de 
autoreglementare. În cazul în care aceste 
diferențe vor deveni mai semnificative în 
viitor, pe măsură ce băncile vor tinde să 
își adapteze practicile la piețele naționale, 
costul operării la nivel transfrontalier va 
crește comparativ cu acele costuri 
suportate de prestatorii interni și, prin 
urmare, se va diminua atractivitatea 
activității desfășurate la nivel 
transfrontalier. Activitatea 
transfrontalieră pe piața internă este 
obstrucționată de obstacolele ce apar în 
calea deschiderii unui cont de plăți în 
străinătate de către consumatori. 
Criteriile restrictive de eligibilitate 
existente îi pot împiedica pe cetățenii 
europeni să se deplaseze liber în interiorul 
Uniunii. Asigurarea accesului tuturor 
consumatorilor la un cont de plăți va 
permite participarea acestora la piața 
internă și le va permite să se bucure de 
beneficiile pieței unice.

Or. en

Justificare

Multe afirmații asociate cu piața internă privind serviciile financiare cu amănuntul nu se 
întemeiază pe o cercetare bazată pe dovezi. Nu este clar dacă introducerea unui serviciu de 
schimbare a conturilor la nivelul UE este garantată, având în vedere costurile uriașe 
implicate, progresul făcut în crearea SEPA și lipsa cererii pentru un astfel de serviciu.
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Amendamentul 124
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Mai mult, este posibil ca fragmentarea 
cadrelor naționale de reglementare 
existente să ridice bariere semnificative în 
calea finalizării pieței unice în domeniul 
conturilor de plăți. Dispozițiile naționale 
existente referitoare la conturile de plăți și, 
în special, cele referitoare la 
comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăți și la schimbarea 
conturilor de plăți diferă. În cazul 
schimbării conturilor, lipsa unor măsuri
uniforme cu caracter obligatoriu la nivelul 
UE a condus la practici și măsuri 
divergente la nivel național. Aceste 
diferențe sunt chiar mai pronunțate în 
domeniul comparabilității comisioanelor, 
unde nu există niciun fel de măsuri la 
nivelul UE, nici măcar de 
autoreglementare. În cazul în care aceste 
diferențe vor deveni mai semnificative în 
viitor, pe măsură ce băncile vor tinde să își 
adapteze practicile la piețele naționale, 
costul operării la nivel transfrontalier va 
crește comparativ cu acele costuri suportate 
de prestatorii interni și, prin urmare, se va 
diminua atractivitatea activității desfășurate 
la nivel transfrontalier. Activitatea 
transfrontalieră pe piața internă este 
obstrucționată de obstacolele ce apar în 
calea deschiderii unui cont de plăți în 
străinătate de către consumatori. Criteriile 
restrictive de eligibilitate existente îi pot 
împiedica pe cetățenii europeni să se 
deplaseze liber în interiorul Uniunii.
Asigurarea accesului tuturor 
consumatorilor la un cont de plăți va 
permite participarea acestora la piața 
internă și le va permite să se bucure de 
beneficiile pieței unice.

(5) Mai mult, este posibil ca fragmentarea 
cadrelor naționale de reglementare 
existente să ridice bariere semnificative în 
calea finalizării pieței unice în domeniul 
conturilor de plăți. Dispozițiile naționale 
existente referitoare la conturile de plăți și, 
în special, cele referitoare la 
comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăți și la schimbarea 
conturilor de plăți diferă. Pentru a finaliza 
piața unică în domeniul conturilor de 
plăți și pentru a face din UE un spațiu 
digital modern și favorabil incluziunii, 
este esențial să se elimine frontierele 
naționale și să se stimuleze investițiile 
publice și private în SEPA. Toți 
consumatorii ar trebui să poată beneficia 
de avantajele SEPA. În cazul schimbării 
conturilor, lipsa unor măsuri uniforme cu 
caracter obligatoriu la nivelul UE a condus 
la practici și măsuri divergente la nivel 
național. Aceste diferențe sunt chiar mai 
pronunțate în domeniul comparabilității 
comisioanelor, unde nu există niciun fel de 
măsuri la nivelul UE, nici măcar de 
autoreglementare. În cazul în care aceste 
diferențe vor deveni mai semnificative în 
viitor, pe măsură ce băncile vor tinde să își 
adapteze practicile la piețele naționale,
costul operării la nivel transfrontalier va 
crește comparativ cu acele costuri suportate 
de prestatorii interni și, prin urmare, se va 
diminua atractivitatea activității desfășurate 
la nivel transfrontalier. Activitatea 
transfrontalieră pe piața internă este 
obstrucționată de obstacolele ce apar în 
calea deschiderii unui cont de plăți în 
străinătate de către consumatori. Criteriile 
restrictive de eligibilitate existente îi pot 



PE516.948v02-00 8/175 AM\1002483RO.doc

RO

împiedica pe cetățenii europeni să se 
deplaseze liber în interiorul Uniunii.
Asigurarea accesului tuturor 
consumatorilor la un cont de plăți va 
permite participarea acestora la piața 
internă și le va permite să se bucure de 
beneficiile pieței unice.

Or. en

Amendamentul 125
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mai mult, deoarece unii clienți 
potențiali nu își deschid conturi, fie 
pentru că acest lucru le este refuzat, fie 
pentru că nu le sunt oferite produse 
adecvate, cererea potențială de servicii de 
plată în UE nu este, în prezent, exploatată 
pe deplin. O participare mai largă a 
consumatorilor pe piața internă i-ar 
motiva pe prestatorii de servicii de plată să 
intre pe noi piețe. De asemenea, crearea 
unor condiții în care toți consumatorii să 
poată avea acces la un cont de plăți este 
un mijloc necesar cu ajutorul căruia 
aceștia sunt încurajați să participe pe 
piața internă și li se permite să beneficieze 
de piața unică.

(6) Există un grad de variație semnificativ 
între statele membre în ceea ce privește 
abilitatea consumatorilor de a accesa 
conturile de plăți. Cu toate acestea, în 
statele membre în care există populații 
semnificative care nu beneficiază de 
servicii bancare, acest lucru pare a fi mai 
mult o consecință a unei infrastructuri 
bancare incomplete și/sau a preferinței 
consumatorului de a nu-și deschide un 
cont de plăți.

Or. en

Amendamentul 126
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 6



AM\1002483RO.doc 9/175 PE516.948v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Mai mult, deoarece unii clienți 
potențiali nu își deschid conturi, fie pentru 
că acest lucru le este refuzat, fie pentru că 
nu le sunt oferite produse adecvate, cererea 
potențială de servicii de plată în UE nu 
este, în prezent, exploatată pe deplin. O 
participare mai largă a consumatorilor pe 
piața internă i-ar motiva pe prestatorii de 
servicii de plată să intre pe noi piețe. De 
asemenea, crearea unor condiții în care toți 
consumatorii să poată avea acces la un cont 
de plăți este un mijloc necesar cu ajutorul 
căruia aceștia sunt încurajați să participe pe 
piața internă și li se permite să beneficieze 
de piața unică.

(6) Mai mult, deoarece unii clienți 
potențiali nu își deschid conturi, fie pentru 
că acest lucru le este refuzat, fie pentru că 
nu le sunt oferite produse adecvate sau 
pentru că preferă numerarul din motive 
culturale, cererea potențială de servicii de 
plată în UE nu este, în prezent, exploatată 
pe deplin. O participare mai largă a 
consumatorilor pe piața internă i-ar motiva 
pe prestatorii de servicii de plată să intre pe 
noi piețe. De asemenea, crearea unor 
condiții în care toți consumatorii să poată 
avea acces la un cont de plăți este un 
mijloc necesar cu ajutorul căruia aceștia 
sunt încurajați să participe pe piața internă 
și li se permite să beneficieze de piața 
unică.

Or. de

Amendamentul 127
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Transparența și comparabilitatea 
comisioanelor au fost abordate în cadrul 
unei inițiative de autoreglementare inițiate 
de sectorul bancar. Cu toate acestea, nu s-a 
ajuns la un acord final cu privire la aceste 
orientări. În ceea ce privește schimbarea 
conturilor, principiile comune instituite în 
anul 2008 de Comitetul European pentru 
Sectorul Bancar prevăd un mecanism-
model pentru schimbarea conturilor 
bancare oferite de prestatorii de servicii de 
plată aflați în același stat membru. Totuși, 
având în vedere caracterul lor 
neobligatoriu, principiile au fost aplicate 
într-o manieră inconsecventă pe tot 

(7) Transparența și comparabilitatea 
comisioanelor au fost abordate în cadrul 
unei inițiative de autoreglementare inițiate 
de sectorul bancar. Cu toate acestea, nu s-a 
ajuns la un acord final cu privire la aceste 
orientări. În ceea ce privește schimbarea 
conturilor, principiile comune instituite în 
anul 2008 de Comitetul European pentru 
Sectorul Bancar prevăd un mecanism-
model pentru schimbarea conturilor 
bancare oferite de prestatorii de servicii de 
plată aflați în același stat membru. În final, 
în ceea ce privește accesul la un cont de 
plăți de bază, prin Recomandarea 
2011/442/UE a Comisiei din 18 iulie 2011 
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cuprinsul UE și cu rezultate ineficiente. 
Mai mult, Principiile comune se referă 
numai la schimbarea conturilor la nivel 
național și nu au în vedere schimbarea 
conturilor la nivel transfrontalier. În final, 
în ceea ce privește accesul la un cont de 
plăți de bază, prin Recomandarea 
2011/442/UE a Comisiei din 18 iulie 2011 
statele membre au fost invitate să ia 
măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acesteia în termen de cel târziu 
șase luni de la publicare. Până în prezent, 
numai câteva state membre au respectat 
principiile fundamentale prevăzute în 
recomandare.

statele membre au fost invitate să ia 
măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acesteia în termen de cel târziu 
șase luni de la publicare. Până în prezent, 
numai câteva state membre au respectat 
principiile fundamentale prevăzute în 
recomandare.

Or. en

Justificare

După modul în care este redactat, ar putea să se interpreteze că toți prestatorii de servicii de 
plată din UE sunt obligați să lucreze cu toate programele de transfer de credit și de debitare 
directă în toate monedele UE. O astfel de cerință ar implica riscuri și costuri uriașe, cu 
puține beneficii evidente, având în vedere nivelul scăzut al cererii pentru un astfel de serviciu 
transfrontalier. Începând cu 1 februarie 2014, tranzacțiile transfrontaliere vor fi, de 
asemenea, facilitate prin punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 
(Regulamentul privind migrarea la SEPA).

Amendamentul 128
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Transparența și comparabilitatea 
comisioanelor au fost abordate în cadrul 
unei inițiative de autoreglementare inițiate 
de sectorul bancar. Cu toate acestea, nu s-a 
ajuns la un acord final cu privire la aceste 
orientări. În ceea ce privește schimbarea 
conturilor, principiile comune instituite în 
anul 2008 de Comitetul European pentru 
Sectorul Bancar prevăd un mecanism-
model pentru schimbarea conturilor 

(7) Transparența și comparabilitatea 
comisioanelor au fost abordate în cadrul 
unei inițiative de autoreglementare inițiate 
de sectorul bancar. Cu toate acestea, nu s-a 
ajuns la un acord final cu privire la aceste 
orientări. În ceea ce privește schimbarea 
conturilor, principiile comune instituite în 
anul 2008 de Comitetul European pentru 
Sectorul Bancar prevăd un mecanism-
model pentru schimbarea conturilor 
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bancare oferite de prestatorii de servicii de 
plată aflați în același stat membru. Totuși, 
având în vedere caracterul lor 
neobligatoriu, principiile au fost aplicate 
într-o manieră inconsecventă pe tot 
cuprinsul UE și cu rezultate ineficiente. 
Mai mult, Principiile comune se referă 
numai la schimbarea conturilor la nivel 
național și nu au în vedere schimbarea 
conturilor la nivel transfrontalier. În final, 
în ceea ce privește accesul la un cont de 
plăți de bază, prin Recomandarea 
2011/442/UE a Comisiei din 18 iulie 2011 
statele membre au fost invitate să ia 
măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acesteia în termen de cel târziu 
șase luni de la publicare. Până în prezent, 
numai câteva state membre au respectat 
principiile fundamentale prevăzute în
recomandare.

bancare oferite de prestatorii de servicii de 
plată aflați în același stat membru. Totuși, 
având în vedere caracterul lor 
neobligatoriu, principiile au fost aplicate 
într-o manieră inconsecventă pe tot 
cuprinsul UE și cu rezultate ineficiente. În 
final, în ceea ce privește accesul la un cont 
de plăți de bază, prin Recomandarea 
2011/442/UE a Comisiei din 18 iulie 2011 
statele membre au fost invitate să ia 
măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acesteia în termen de cel târziu 
șase luni de la publicare. Până în prezent, 
numai câteva state membre au respectat 
principiile fundamentale prevăzute în 
recomandare.

Or. de

Amendamentul 129
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Transparența și comparabilitatea 
comisioanelor au fost abordate în cadrul 
unei inițiative de autoreglementare inițiate 
de sectorul bancar. Cu toate acestea, nu s-a 
ajuns la un acord final cu privire la aceste 
orientări. În ceea ce privește schimbarea 
conturilor, principiile comune instituite în 
anul 2008 de Comitetul European pentru 
Sectorul Bancar prevăd un mecanism-
model pentru schimbarea conturilor 
bancare oferite de prestatorii de servicii de 
plată aflați în același stat membru. Totuși, 
având în vedere caracterul lor 
neobligatoriu, principiile au fost aplicate
într-o manieră inconsecventă pe tot 

(7) Transparența și comparabilitatea 
comisioanelor au fost abordate în cadrul 
unei inițiative de autoreglementare inițiate 
de sectorul bancar. Cu toate acestea, nu s-a 
ajuns la un acord final cu privire la aceste 
orientări. În ceea ce privește schimbarea 
conturilor, principiile comune instituite în 
anul 2008 de Comitetul European pentru 
Sectorul Bancar prevăd un mecanism-
model pentru schimbarea conturilor 
bancare oferite de prestatorii de servicii de 
plată aflați în același stat membru. Aceste 
principii au fost aplicate în mod 
neuniform, dar au fost adaptate la 
specificitățile piețelor naționale pe tot 
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cuprinsul UE și cu rezultate ineficiente.
Mai mult, Principiile comune se referă 
numai la schimbarea conturilor la nivel 
național și nu au în vedere schimbarea 
conturilor la nivel transfrontalier. În final, 
în ceea ce privește accesul la un cont de 
plăți de bază, prin Recomandarea 
2011/442/UE a Comisiei din 18 iulie 2011 
statele membre au fost invitate să ia 
măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acesteia în termen de cel târziu 
șase luni de la publicare. Până în prezent, 
numai câteva state membre au respectat 
principiile fundamentale prevăzute în 
recomandare.

cuprinsul UE. Mai mult, Principiile 
comune se referă numai la schimbarea 
conturilor la nivel național și nu au în 
vedere schimbarea conturilor la nivel 
transfrontalier. În final, în ceea ce privește 
accesul la un cont de plăți de bază, prin 
Recomandarea 2011/442/UE a Comisiei 
din 18 iulie 2011 statele membre au fost 
invitate să ia măsurile necesare pentru a 
asigura aplicarea acesteia în termen de cel 
târziu șase luni de la publicare. Până în 
prezent, numai câteva state membre au 
respectat principiile fundamentale 
prevăzute în recomandare.

Or. en

Amendamentul 130
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, este esențial să se 
instituie un set uniform de norme care să 
abordeze problema mobilității scăzute a 
clienților și, în special, să crească 
posibilitățile de comparare a serviciilor și 
a comisioanelor aferente conturilor de 
plăți și să motiveze schimbarea conturilor 
de plăți, precum și să evite discriminarea 
pe criteriul reședinței a consumatorilor 
care intenționează să achiziționeze un 
cont de plăți transfrontalier. Mai mult, 
este esențial să se adopte măsuri adecvate 
care să încurajeze participarea clienților la 
piața conturilor de plăți. Aceste măsuri îi 
vor motiva pe prestatorii de servicii de 
plată să intre pe piața internă și vor asigura 
condiții de concurență echitabile, 
consolidând astfel concurența și alocarea 
eficientă a resurselor în interiorul pieței 
financiare cu amănuntul a UE, în beneficiul 

(8) Este esențial să se adopte măsuri 
adecvate care să încurajeze participarea 
clienților la piața conturilor de plăți. Aceste 
măsuri îi vor motiva pe prestatorii de 
servicii de plată să intre pe piața internă și 
vor asigura condiții de concurență 
echitabile, consolidând astfel concurența și 
alocarea eficientă a resurselor în interiorul 
pieței financiare cu amănuntul a UE, în 
beneficiul întreprinderilor și al 
consumatorilor.
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întreprinderilor și al consumatorilor. De 
asemenea, informațiile transparente 
referitoare la comisioane și posibilitățile 
de schimbare a conturilor combinate cu 
dreptul de acces la servicii de bază 
aferente contului vor permite cetățenilor 
UE să se deplaseze și să efectueze mai 
ușor achiziții în interiorul Uniunii și, 
drept urmare, să beneficieze de o piață 
internă pe deplin funcțională în domeniul 
serviciilor financiare cu amănuntul și să 
contribuie la dezvoltarea ulterioară a 
acesteia.

Or. en

Justificare

Nu există multe dovezi care să sugereze că mobilitatea cetățenilor UE este împiedicată în 
mare parte de lipsa informațiilor privind comisioanele sau posibilitățile de schimbare a 
conturilor.

Amendamentul 131
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, este esențial să se instituie 
un set uniform de norme care să abordeze 
problema mobilității scăzute a clienților și, 
în special, să crească posibilitățile de 
comparare a serviciilor și a comisioanelor 
aferente conturilor de plăți și să motiveze 
schimbarea conturilor de plăți, precum și 
să evite discriminarea pe criteriul 
reședinței a consumatorilor care 
intenționează să achiziționeze un cont de 
plăți transfrontalier. Mai mult, este 
esențial să se adopte măsuri adecvate care 
să încurajeze participarea clienților la piața 
conturilor de plăți. Aceste măsuri îi vor 
motiva pe prestatorii de servicii de plată să 
intre pe piața internă și vor asigura condiții 

(8) Prin urmare, este esențial să se instituie 
un set uniform de norme care să abordeze 
problema mobilității scăzute a clienților și, 
în special, să crească posibilitățile de 
comparare a serviciilor și a comisioanelor 
aferente conturilor de plăți și să motiveze 
schimbarea conturilor de plăți. Mai mult, 
este esențial să se adopte măsuri adecvate 
care să încurajeze participarea clienților la 
piața conturilor de plăți. Aceste măsuri îi 
vor motiva pe prestatorii de servicii de 
plată să intre pe piața internă și vor asigura 
condiții de concurență echitabile, 
consolidând astfel concurența și alocarea 
eficientă a resurselor în interiorul pieței 
financiare cu amănuntul a UE, în beneficiul 
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de concurență echitabile, consolidând astfel 
concurența și alocarea eficientă a resurselor 
în interiorul pieței financiare cu amănuntul 
a UE, în beneficiul întreprinderilor și al 
consumatorilor. De asemenea, informațiile 
transparente referitoare la comisioane și 
posibilitățile de schimbare a conturilor 
combinate cu dreptul de acces la servicii 
de bază aferente contului vor permite 
cetățenilor UE să se deplaseze și să 
efectueze mai ușor achiziții în interiorul 
Uniunii și, drept urmare, să beneficieze de 
o piață internă pe deplin funcțională în 
domeniul serviciilor financiare cu 
amănuntul și să contribuie la dezvoltarea 
ulterioară a acesteia.

întreprinderilor și al consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 132
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, este esențial să se 
instituie un set uniform de norme care să 
abordeze problema mobilității scăzute a 
clienților și, în special, să crească 
posibilitățile de comparare a serviciilor și a
comisioanelor aferente conturilor de plăți și 
să motiveze schimbarea conturilor de plăți, 
precum și să evite discriminarea pe 
criteriul reședinței a consumatorilor care 
intenționează să achiziționeze un cont de 
plăți transfrontalier. Mai mult, este esențial 
să se adopte măsuri adecvate care să 
încurajeze participarea clienților la piața 
conturilor de plăți. Aceste măsuri îi vor 
motiva pe prestatorii de servicii de plată să 
intre pe piața internă și vor asigura condiții 
de concurență echitabile, consolidând astfel 
concurența și alocarea eficientă a resurselor 
în interiorul pieței financiare cu amănuntul 

(8) Pentru a facilita o mobilitate 
financiară eficace și armonizată pe 
termen lung, este esențial să se instituie un 
set uniform de norme care să abordeze 
problema mobilității scăzute a clienților și, 
în special, să crească posibilitățile de 
comparare a serviciilor și a comisioanelor 
aferente conturilor de plăți și să motiveze 
schimbarea conturilor de plăți, precum și să 
evite discriminarea pe criteriul reședinței a 
consumatorilor care intenționează să 
achiziționeze un cont de plăți 
transfrontalier. Mai mult, este esențial să se 
adopte măsuri adecvate care să încurajeze 
participarea clienților la piața conturilor de 
plăți. Aceste măsuri îi vor motiva pe 
prestatorii de servicii de plată să intre pe 
piața internă și vor asigura condiții de 
concurență echitabile, consolidând astfel 
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a UE, în beneficiul întreprinderilor și al 
consumatorilor. De asemenea, informațiile 
transparente referitoare la comisioane și 
posibilitățile de schimbare a conturilor 
combinate cu dreptul de acces la servicii de 
bază aferente contului vor permite 
cetățenilor UE să se deplaseze și să 
efectueze mai ușor achiziții în interiorul 
Uniunii și, drept urmare, să beneficieze de 
o piață internă pe deplin funcțională în 
domeniul serviciilor financiare cu 
amănuntul și să contribuie la dezvoltarea 
ulterioară a acesteia.

concurența și alocarea eficientă a resurselor 
în interiorul pieței financiare cu amănuntul 
a UE, în beneficiul întreprinderilor și al 
consumatorilor. De asemenea, informațiile 
transparente referitoare la comisioane și 
posibilitățile de schimbare a conturilor 
combinate cu dreptul de acces la servicii de 
bază aferente contului vor permite 
cetățenilor UE să se deplaseze și să 
efectueze mai ușor achiziții în interiorul 
Uniunii și, drept urmare, să beneficieze de 
o piață internă pe deplin funcțională în 
domeniul serviciilor financiare cu 
amănuntul și să contribuie la creșterea 
comerțului electronic și la dezvoltarea 
ulterioară a pieței interne.

Or. en

Amendamentul 133
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Este, de asemenea, vital să se asigure 
că prezenta directivă nu împiedică 
inovarea în domeniul serviciilor 
financiare cu amănuntul. În fiecare an, 
noi tehnologii devin fiabile, care uneori 
pot face ca modelul actual de conturi de
plăți să fie învechit. În special, serviciile 
bancare mobile, serviciile punct la punct 
și cardurile de plată cu valoare stocată ar 
trebui încurajate ca alternative pentru 
serviciile bancare tradiționale.

Or. en

Amendamentul 134
Astrid Lulling
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Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă se aplică în cazul 
conturilor de plăți deținute de către 
consumatori. În consecință, conturile 
deținute de întreprinderi, chiar de 
întreprinderile mici sau de 
microîntreprinderi, nu intră în sfera de 
aplicare a prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt deținute cu titlu 
personal. În plus, prezenta directivă nu 
vizează conturile de economii, care pot 
avea funcții de plată limitate.

(9) Prezenta directivă se aplică în cazul 
conturilor de plăți deținute de către 
consumatori. În consecință, conturile 
deținute de întreprinderi, chiar de 
întreprinderile mici sau de 
microîntreprinderi, nu intră în sfera de 
aplicare a prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt deținute cu titlu 
personal. În plus, prezenta directivă nu 
vizează conturile de economii, care pot 
avea funcții de plată limitate. Prezenta 
directivă nu se aplică prestatorilor de 
servicii de plată care operează doar ca 
prestatori de conturi de plăți electronice 
online.

Or. en

Amendamentul 135
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prezenta directivă se aplică în cazul 
conturilor de plăți deținute de către 
consumatori. În consecință, conturile 
deținute de întreprinderi, chiar de 
întreprinderile mici sau de 
microîntreprinderi, nu intră în sfera de 
aplicare a prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt deținute cu titlu 
personal. În plus, prezenta directivă nu 
vizează conturile de economii, care pot 
avea funcții de plată limitate.

(9) Prezenta directivă se aplică în cazul 
conturilor de plăți deținute de către 
consumatori. În consecință, conturile 
deținute de întreprinderi, chiar de 
întreprinderile mici sau de 
microîntreprinderi, nu intră în sfera de 
aplicare a prezentei directive, cu excepția 
cazului în care sunt deținute cu titlu 
personal. În plus, prezenta directivă nu 
vizează conturile de economii, care pot 
avea funcții de plată limitate. De 
asemenea, prezenta directivă nu acoperă 
cardurile de credit, care nu sunt vitale 
pentru atingerea obiectivelor sale de 
consolidare a incluziunii financiare, 
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precum și ale pieței unice.

Or. en

Amendamentul 136
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este vital ca toți consumatorii să poată 
înțelege comisioanele, astfel încât să poată 
compara ofertele provenind de la prestatori 
de servicii de plată diferiți și să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la contul cel 
mai adecvat nevoilor lor. Compararea 
comisioanelor nu poate fi realizată dacă 
prestatorii de servicii de plată utilizează o 
terminologie diferită pentru aceleași 
servicii de plată și furnizează informații în 
formate diferite. Terminologia 
standardizată însoțită de informații 
specifice referitoare la comisioanele 
aferente celor mai reprezentative servicii 
de plată și prezentate într-un format 
coerent poate ajuta consumatorii să 
înțeleagă și să compare comisioanele.

(11) Este vital ca toți consumatorii să poată 
înțelege comisioanele, astfel încât să poată 
compara ofertele provenind de la prestatori 
de servicii de plată diferiți și să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la contul cel 
mai adecvat nevoilor lor. Un rol esențial în 
acest context îl joacă și portofoliul de 
servicii și calitatea ofertelor, factori care 
nu pot fi neglijați atunci când se compară 
comisioanele. Compararea comisioanelor 
nu poate fi realizată dacă prestatorii de 
servicii de plată utilizează o terminologie 
diferită pentru aceleași servicii de plată și 
furnizează informații în formate diferite. 
Terminologia standardizată însoțită de 
informații specifice referitoare la 
comisioanele aferente celor mai 
reprezentative servicii de plată și 
prezentate într-un format coerent poate 
ajuta consumatorii să înțeleagă și să 
compare comisioanele.

Or. de

Amendamentul 137
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este vital ca toți consumatorii să poată 
înțelege comisioanele, astfel încât să poată 
compara ofertele provenind de la prestatori 
de servicii de plată diferiți și să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la contul cel 
mai adecvat nevoilor lor. Compararea 
comisioanelor nu poate fi realizată dacă 
prestatorii de servicii de plată utilizează o 
terminologie diferită pentru aceleași 
servicii de plată și furnizează informații în 
formate diferite. Terminologia 
standardizată însoțită de informații 
specifice referitoare la comisioanele 
aferente celor mai reprezentative servicii 
de plată și prezentate într-un format 
coerent poate ajuta consumatorii să 
înțeleagă și să compare comisioanele.

(11) Este vital ca toți consumatorii să poată 
înțelege comisioanele, astfel încât să poată 
compara ofertele provenind de la prestatori 
de servicii de plată diferiți și să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la contul cel 
mai adecvat nevoilor lor. Compararea 
comisioanelor nu poate fi realizată dacă 
prestatorii de servicii de plată utilizează o 
terminologie diferită pentru aceleași 
servicii de plată și furnizează informații în 
formate diferite. Terminologia 
standardizată însoțită de informații 
specifice referitoare la comisioanele 
aferente celor mai reprezentative servicii 
de plată și prezentate într-un format 
coerent poate ajuta consumatorii să 
înțeleagă și să compare comisioanele la 
nivel național. În pofida acestui lucru, 
trebuie recunoscut faptul că există un 
nivel ridicat de variație la nivelul statelor 
membre. Pentru statele membre cu 
„modele gratuite de servicii bancare cu 
amănuntul”, identificarea unui număr 
mare de termeni privind comisioanele ar 
putea fi imposibilă.

Or. en

Amendamentul 138
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este vital ca toți consumatorii să poată 
înțelege comisioanele, astfel încât să poată 
compara ofertele provenind de la prestatori 
de servicii de plată diferiți și să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la contul cel 
mai adecvat nevoilor lor. Compararea 
comisioanelor nu poate fi realizată dacă 

(11) Este vital ca toți consumatorii să poată 
înțelege comisioanele, astfel încât să poată 
compara ofertele provenind de la prestatori 
de servicii de plată diferiți și să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la contul cel 
mai adecvat nevoilor lor. Compararea 
comisioanelor nu poate fi realizată dacă 
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prestatorii de servicii de plată utilizează o 
terminologie diferită pentru aceleași 
servicii de plată și furnizează informații în 
formate diferite. Terminologia 
standardizată însoțită de informații 
specifice referitoare la comisioanele 
aferente celor mai reprezentative servicii 
de plată și prezentate într-un format 
coerent poate ajuta consumatorii să 
înțeleagă și să compare comisioanele.

prestatorii de servicii de plată utilizează o 
terminologie diferită pentru aceleași 
servicii de plată și furnizează informații în 
formate diferite. Terminologia 
standardizată însoțită de informații 
specifice referitoare la comisioanele 
aferente celor mai reprezentative servicii 
de plată și prezentate într-un format 
coerent poate ajuta consumatorii să 
înțeleagă și să compare comisioanele la 
nivel național.

Or. en

Amendamentul 139
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Consumatorii ar beneficia cel mai 
mult de informații concise și ușor de 
comparat de la un prestator de servicii de 
plată la altul. Instrumentele puse la 
dispoziția consumatorilor în vederea 
comparării ofertelor privind conturile de 
plăți nu ar avea un impact pozitiv dacă 
timpul investit în parcurgerea unei liste 
lungi de comisioane pentru oferte diferite 
ar cântări mai mult decât beneficiul 
alegerii unei oferte care reprezintă cea 
mai bună valoare. În consecință, 
terminologia referitoare la comisioane ar 
trebui standardizată numai pentru termenii 
și definițiile cele mai reprezentative din 
statele membre, pentru a evita riscul 
informării excesive.

(12) Consumatorii necesită informații 
privind comisioanele asociate cu contul 
lor de plăți care să fie concise și ușor de 
comparat de la un prestator de servicii de 
plată la altul. În acest context, CE a 
adoptat Directiva 2007/64/CE care, în 
scopuri de transparență, stabilește 
condițiile și cerințele de informare privind 
operațiunile de plată. Terminologia 
referitoare la comisioane ar trebui 
standardizată numai pentru termenii și 
definițiile cele mai reprezentative din 
statele membre, pentru a evita riscul 
informării excesive.

Or. en

Justificare

Pentru a urmări coerența cu Directiva privind serviciile de plată și pentru a evita orice 
posibilă neconcordanță, ar fi fost mai logic să se abordeze transparența privind comisioanele 



PE516.948v02-00 20/175 AM\1002483RO.doc

RO

în Directiva privind serviciile de plată, care este în prezent în curs de revizuire. În orice caz, 
pentru a evita standardele duble, este important ca dispozițiile Directivei privind informațiile 
referitoare la comisioane să fie coordonate cu normele Directivei privind serviciile de plată 
de la titlul III și cu titlul VI de la dispozițiile privind transparența ale Directivei privind 
serviciile emise de autoritățile naționale.

Amendamentul 140
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Consumatorii ar beneficia cel mai 
mult de informații concise și ușor de 
comparat de la un prestator de servicii de 
plată la altul. Instrumentele puse la 
dispoziția consumatorilor în vederea 
comparării ofertelor privind conturile de 
plăți nu ar avea un impact pozitiv dacă 
timpul investit în parcurgerea unei liste 
lungi de comisioane pentru oferte diferite 
ar cântări mai mult decât beneficiul alegerii 
unei oferte care reprezintă cea mai bună 
valoare. În consecință, terminologia 
referitoare la comisioane ar trebui 
standardizată numai pentru termenii și 
definițiile cele mai reprezentative din 
statele membre, pentru a evita riscul
informării excesive.

(12) Consumatorii ar beneficia cel mai 
mult de informații concise și ușor de 
comparat de la un prestator de servicii de 
plată la altul. Instrumentele puse la 
dispoziția consumatorilor în vederea 
comparării ofertelor privind conturile de 
plăți nu ar avea un impact pozitiv dacă 
timpul investit în parcurgerea unei liste 
lungi de comisioane pentru oferte diferite 
ar cântări mai mult decât beneficiul alegerii 
unei oferte care reprezintă cea mai bună 
valoare. O listă a serviciilor de plată 
reprezentând 80 % dintre cele mai 
reprezentative servicii de plată supuse 
unui comision la nivel național este, prin 
urmare, cea mai bună abordare pentru a 
reprezenta majoritatea celor mai 
reprezentative servicii de plată și pentru a 
ține seama de particularitatea serviciilor 
oferite în statele membre. În consecință, 
terminologia referitoare la comisioane ar 
trebui standardizată numai pentru termenii 
și definițiile cele mai reprezentative din 
statele membre, pentru a evita riscul 
informării excesive.

Or. en

Amendamentul 141
Jean-Paul Gauzès
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Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Consumatorii ar beneficia cel mai 
mult de informații concise și ușor de 
comparat de la un prestator de servicii de 
plată la altul. Instrumentele puse la 
dispoziția consumatorilor în vederea 
comparării ofertelor privind conturile de 
plăți nu ar avea un impact pozitiv dacă 
timpul investit în parcurgerea unei liste 
lungi de comisioane pentru oferte diferite 
ar cântări mai mult decât beneficiul alegerii 
unei oferte care reprezintă cea mai bună 
valoare. În consecință, terminologia 
referitoare la comisioane ar trebui 
standardizată numai pentru termenii și 
definițiile cele mai reprezentative din 
statele membre, pentru a evita riscul 
informării excesive.

(12) Consumatorii ar beneficia cel mai 
mult de informații concise și ușor de 
comparat de la un prestator de servicii de 
plată la altul. Instrumentele puse la 
dispoziția consumatorilor în vederea 
comparării ofertelor privind conturile de 
plăți nu ar avea un impact pozitiv dacă 
timpul investit în parcurgerea unei liste 
lungi de comisioane pentru oferte diferite 
ar cântări mai mult decât beneficiul alegerii 
unei oferte care reprezintă cea mai bună 
valoare. O listă a serviciilor de plată 
reprezentând 80 % dintre cele mai 
reprezentative servicii de plată supuse 
unui comision la nivel național este, prin 
urmare, cea mai bună abordare pentru a 
reprezenta majoritatea celor mai 
reprezentative servicii de plată și pentru a 
ține seama de particularitatea serviciilor 
oferite în statele membre. În consecință, 
terminologia referitoare la comisioane ar 
trebui standardizată numai pentru termenii 
și definițiile cele mai reprezentative din 
statele membre, pentru a evita riscul 
informării excesive.

Or. en

Amendamentul 142
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie stabilită de autoritățile 
naționale competente și să permită luarea 
în considerare a specificităților piețelor 

(13) Terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie stabilită de autoritățile 
naționale competente și să permită luarea 
în considerare a specificităților piețelor 
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locale. Pentru a fi considerate 
reprezentative, serviciile ar trebui să facă 
obiectul unui comision la cel puțin un 
prestator de servicii de plată din statele 
membre. În plus, dacă este posibil, 
terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie standardizată la nivelul UE, 
permițând astfel efectuarea de comparații 
la nivelul Uniunii. Autoritatea Bancară 
Europeană (ABE) ar trebui să stabilească 
orientări pentru a ajuta statele membre să 
identifice cele mai reprezentative servicii 
de plată care fac obiectul unui comision 
la nivel național.

locale. Pentru a fi considerate 
reprezentative, serviciile ar trebui să facă 
obiectul unui comision la cel puțin un 
prestator de servicii de plată din statele 
membre.

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de 
standardizare a terminologiei aduce un beneficiu real.

Amendamentul 143
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie stabilită de autoritățile 
naționale competente și să permită luarea 
în considerare a specificităților piețelor 
locale. Pentru a fi considerate 
reprezentative, serviciile ar trebui să facă 
obiectul unui comision la cel puțin un 
prestator de servicii de plată din statele 
membre. În plus, dacă este posibil, 
terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie standardizată la nivelul UE, 
permițând astfel efectuarea de comparații 
la nivelul Uniunii. Autoritatea Bancară 
Europeană (ABE) ar trebui să stabilească 
orientări pentru a ajuta statele membre să 
identifice cele mai reprezentative servicii 

(13) Terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie stabilită de autoritățile 
naționale competente și să permită luarea 
în considerare a specificităților piețelor 
locale. Pentru a fi considerate 
reprezentative, serviciile ar trebui să facă 
obiectul unui comision la cel puțin un 
prestator de servicii de plată din statele 
membre. Autoritatea Bancară Europeană
(ABE) ar trebui să stabilească orientări 
pentru a ajuta statele membre să identifice 
cele mai reprezentative servicii de plată 
care fac obiectul unui comision la nivel 
național.



AM\1002483RO.doc 23/175 PE516.948v02-00

RO

de plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național.

Or. en

Amendamentul 144
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie stabilită de autoritățile 
naționale competente și să permită luarea 
în considerare a specificităților piețelor 
locale. Pentru a fi considerate 
reprezentative, serviciile ar trebui să facă 
obiectul unui comision la cel puțin un 
prestator de servicii de plată din statele 
membre. În plus, dacă este posibil,
terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie standardizată la nivelul UE, 
permițând astfel efectuarea de comparații 
la nivelul Uniunii. Autoritatea Bancară 
Europeană (ABE) ar trebui să stabilească 
orientări pentru a ajuta statele membre să 
identifice cele mai reprezentative servicii 
de plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național.

(13) Terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie stabilită de autoritățile 
naționale competente și să permită luarea 
în considerare a specificităților piețelor 
locale. Pentru a fi considerate 
reprezentative, serviciile ar trebui să facă 
obiectul unui comision la cel puțin un 
prestator de servicii de plată din statele 
membre. În plus, dacă este posibil, ar 
trebui elaborată o listă a definițiilor 
standardizate la nivelul UE, permițând 
astfel efectuarea de comparații la nivelul 
Uniunii. Autoritatea Bancară Europeană
(ABE) ar trebui să stabilească orientări 
pentru a ajuta statele membre să identifice 
cele mai reprezentative servicii de plată 
care fac obiectul unui comision la nivel 
național.

Or. en

Amendamentul 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie stabilită de autoritățile 

(13) Terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie stabilită de autoritățile 
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naționale competente și să permită luarea 
în considerare a specificităților piețelor 
locale. Pentru a fi considerate 
reprezentative, serviciile ar trebui să facă 
obiectul unui comision la cel puțin un 
prestator de servicii de plată din statele 
membre. În plus, dacă este posibil, 
terminologia privind comisioanele ar trebui 
să fie standardizată la nivelul UE, 
permițând astfel efectuarea de comparații 
la nivelul Uniunii. Autoritatea Bancară 
Europeană (ABE) ar trebui să stabilească 
orientări pentru a ajuta statele membre să 
identifice cele mai reprezentative servicii 
de plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național.

naționale competente și să permită luarea 
în considerare a specificităților piețelor 
locale. Pentru a fi considerate 
reprezentative, serviciile ar trebui să facă 
obiectul unui comision sau să fie oferite 
gratuit la cel puțin un prestator de servicii 
de plată din statele membre. În plus, dacă 
este posibil, terminologia privind 
comisioanele ar trebui să fie standardizată 
la nivelul UE, permițând astfel efectuarea 
de comparații la nivelul Uniunii.
Autoritatea Bancară Europeană (ABE) ar 
trebui să stabilească orientări pentru a ajuta 
statele membre să identifice cele mai 
reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision sau care sunt 
oferite gratuit, la nivel național.

Or. en

Amendamentul 146
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După ce autoritățile naționale 
competente au stabilit lista provizorie a 
celor mai reprezentative servicii care fac 
obiectul unui comision la nivel național 
împreună cu termenii și definițiile, 
Comisia ar trebui să le revizuiască pentru 
a identifica serviciile comune majorității 
statelor membre, prin intermediul actelor 
delegate și pentru a propune termeni și 
definiții standardizate la nivelul UE în 
acest sens.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de 
standardizare a terminologiei aduce un beneficiu real.
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Amendamentul 147
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După ce autoritățile naționale 
competente au stabilit lista provizorie a 
celor mai reprezentative servicii care fac 
obiectul unui comision la nivel național 
împreună cu termenii și definițiile, Comisia 
ar trebui să le revizuiască pentru a 
identifica serviciile comune majorității 
statelor membre, prin intermediul actelor 
delegate și pentru a propune termeni și 
definiții standardizate la nivelul UE în 
acest sens.

(14) După ce autoritățile naționale 
competente au stabilit lista provizorie a 
celor mai reprezentative servicii care fac 
obiectul unui comision la nivel național 
împreună cu termenii și definițiile, Comisia 
poate să le revizuiască și să formuleze 
recomandări cu privire la serviciile 
comune majorității statelor membre și să 
propună termeni și definiții standardizate 
la nivelul UE în acest sens.

Or. de

Amendamentul 148
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După ce autoritățile naționale 
competente au stabilit lista provizorie a 
celor mai reprezentative servicii care fac 
obiectul unui comision la nivel național 
împreună cu termenii și definițiile, 
Comisia ar trebui să le revizuiască pentru a 
identifica serviciile comune majorității 
statelor membre, prin intermediul actelor 
delegate și pentru a propune termeni și 
definiții standardizate la nivelul UE în 
acest sens.

(14) După ce autoritățile naționale 
competente au stabilit lista provizorie a 
celor mai reprezentative servicii care fac 
obiectul unui comision la nivel național 
împreună cu definițiile, Comisia ar trebui 
să le revizuiască pentru a identifica 
serviciile comune majorității statelor 
membre, prin intermediul actelor delegate 
și pentru a propune o listă a definițiilor 
standardizate la nivelul UE.

Or. en
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Amendamentul 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După ce autoritățile naționale 
competente au stabilit lista provizorie a 
celor mai reprezentative servicii care fac 
obiectul unui comision la nivel național 
împreună cu termenii și definițiile, Comisia 
ar trebui să le revizuiască pentru a 
identifica serviciile comune majorității 
statelor membre, prin intermediul actelor 
delegate și pentru a propune termeni și 
definiții standardizate la nivelul UE în 
acest sens.

(14) După ce autoritățile naționale 
competente au stabilit lista provizorie a 
celor mai reprezentative servicii care fac 
obiectul unui comision sau sunt oferite 
gratuit la nivel național împreună cu 
termenii și definițiile, Comisia ar trebui să 
le revizuiască pentru a identifica serviciile 
comune majorității statelor membre, prin 
intermediul actelor delegate și pentru a 
propune termeni și definiții standardizate la 
nivelul UE în acest sens.

Or. en

Amendamentul 150
Sylvie Goulard

Propunere de directivă 
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După ce autoritățile naționale 
competente au stabilit lista provizorie a 
celor mai reprezentative servicii care fac 
obiectul unui comision la nivel național 
împreună cu termenii și definițiile, Comisia 
ar trebui să le revizuiască pentru a 
identifica serviciile comune majorității 
statelor membre, prin intermediul actelor 
delegate și pentru a propune termeni și 
definiții standardizate la nivelul UE în 
acest sens.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr
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Amendamentul 151
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Întreaga terminologie standardizată 
privind comisioanele, la nivelul UE și la 
nivel național, ar trebui să fie făcută cât 
mai clară și mai concisă posibil.

Or. en

Amendamentul 152
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a ajuta consumatorii să 
compare cu ușurință comisioanele aferente 
conturilor de plăți din întreaga piață unică, 
prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
pună la dispoziția consumatorilor o listă a 
comisioanelor percepute pentru serviciile 
enumerate în terminologia standardizată.
Acest lucru ar contribui și la crearea unor 
condiții de concurență echitabile între 
instituțiile de credit care concurează pe 
piața conturilor de plăți. Documentul de 
informare cu privire la comisioane ar trebui 
să conțină numai informații despre cele 
mai reprezentative servicii de plată din 
fiecare stat membru, utilizând termenii și 
definițiile stabilite la nivelul UE, acolo 
unde acestea sunt relevante. Pentru a-i 
ajuta pe consumatori să înțeleagă 
comisioanele pe care trebuie să le plătească 
pentru contul lor de plăți, acestora ar trebui 
să li se pună la dispoziție un glosar care să 

(15) Pentru a ajuta consumatorii să 
compare cu ușurință comisioanele aferente 
conturilor de plăți din întreaga piață unică, 
prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
pună la dispoziția consumatorilor o listă a 
comisioanelor percepute pentru serviciile 
enumerate în terminologia standardizată la 
nivel național. Acest lucru ar contribui și 
la crearea unor condiții de concurență 
echitabile între instituțiile de credit care 
concurează pe piața conturilor de plăți.
Documentul de informare cu privire la 
comisioane ar trebui să conțină numai 
informații despre cele mai reprezentative 
servicii de plată din fiecare stat membru.
Pentru a-i ajuta pe consumatori să înțeleagă 
comisioanele pe care trebuie să le plătească 
pentru contul lor de plăți, acestora ar trebui 
să li se pună la dispoziție un glosar care să 
conțină explicații cel puțin pentru 
comisioanele și serviciile prevăzute în listă, 
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conțină explicații cel puțin pentru 
comisioanele și serviciile prevăzute în listă.
Glosarul ar trebui să funcționeze ca un 
instrument util care să încurajeze o mai 
bună înțelegere a sensului comisioanelor, 
fapt care ajută consumatorii să aleagă 
dintr-o gamă mai largă de oferte de conturi 
de plăți. De asemenea, ar trebui introdusă 
obligația prestatorilor de servicii de plată 
de a informa consumatorii cel puțin o dată 
pe an cu privire la toate comisioanele 
percepute pentru contul lor. Informațiile 
ex-post ar trebui furnizate într-un rezumat 
dedicat, care să asigure o imagine completă 
a comisioanelor suportate, pentru a ajuta 
consumatorul să înțeleagă ce vizează 
cheltuielile cu comisioanele, și care să 
evalueze necesitatea modificării tiparelor 
de consum sau a mutării la alt prestator.
Acest beneficiu ar fi maximizat de 
informațiile ex-post referitoare la 
comisioane, care ar viza aceleași servicii ca 
și informațiile ex-ante.

la cerere, într-un suport durabil, în locuri 
accesibile consumatorilor și pus la 
dispoziție în format electronic pe site-urile 
internet ale prestatorilor de servicii de 
plată. Glosarul ar trebui să funcționeze ca 
un instrument util care să încurajeze o mai 
bună înțelegere a sensului comisioanelor, 
fapt care ajută consumatorii să aleagă 
dintr-o gamă mai largă de oferte de conturi 
de plăți. De asemenea, ar trebui introdusă 
obligația prestatorilor de servicii de plată 
de a informa consumatorii cel puțin o dată 
pe an cu privire la toate comisioanele 
percepute pentru contul lor. Informațiile ex 
post ar trebui furnizate într-un rezumat 
dedicat, care să asigure o imagine completă 
a comisioanelor suportate, pentru a ajuta 
consumatorul să înțeleagă ce vizează 
cheltuielile cu comisioanele, și care să 
evalueze necesitatea modificării tiparelor 
de consum sau a mutării la alt prestator.
Acest beneficiu ar fi maximizat de 
informațiile ex post referitoare la 
comisioane, care ar viza aceleași servicii ca 
și informațiile ex ante.

Or. en

Amendamentul 153
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a ajuta consumatorii să 
compare cu ușurință comisioanele aferente 
conturilor de plăți din întreaga piață unică, 
prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
pună la dispoziția consumatorilor o listă a 
comisioanelor percepute pentru serviciile 
enumerate în terminologia standardizată.
Acest lucru ar contribui și la crearea unor 
condiții de concurență echitabile între 
instituțiile de credit care concurează pe 

(15) Pentru a ajuta consumatorii să 
compare cu ușurință comisioanele aferente 
conturilor de plăți din întreaga piață unică, 
prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
pună la dispoziția consumatorilor o listă a 
comisioanelor percepute pentru serviciile 
enumerate în terminologia standardizată, 
precum și, dacă se aplică, toate celelalte 
servicii asociate cu contul. Acest lucru ar 
contribui și la crearea unor condiții de 



AM\1002483RO.doc 29/175 PE516.948v02-00

RO

piața conturilor de plăți. Documentul de 
informare cu privire la comisioane ar trebui 
să conțină numai informații despre cele 
mai reprezentative servicii de plată din 
fiecare stat membru, utilizând termenii și 
definițiile stabilite la nivelul UE, acolo 
unde acestea sunt relevante. Pentru a-i 
ajuta pe consumatori să înțeleagă 
comisioanele pe care trebuie să le plătească 
pentru contul lor de plăți, acestora ar trebui 
să li se pună la dispoziție un glosar care să 
conțină explicații cel puțin pentru 
comisioanele și serviciile prevăzute în listă.
Glosarul ar trebui să funcționeze ca un 
instrument util care să încurajeze o mai 
bună înțelegere a sensului comisioanelor, 
fapt care ajută consumatorii să aleagă 
dintr-o gamă mai largă de oferte de conturi 
de plăți. De asemenea, ar trebui introdusă 
obligația prestatorilor de servicii de plată 
de a informa consumatorii cel puțin o dată 
pe an cu privire la toate comisioanele 
percepute pentru contul lor. Informațiile 
ex-post ar trebui furnizate într-un rezumat 
dedicat, care să asigure o imagine completă 
a comisioanelor suportate, pentru a ajuta 
consumatorul să înțeleagă ce vizează 
cheltuielile cu comisioanele, și care să 
evalueze necesitatea modificării tiparelor 
de consum sau a mutării la alt prestator.
Acest beneficiu ar fi maximizat de 
informațiile ex-post referitoare la 
comisioane, care ar viza aceleași servicii ca 
și informațiile ex-ante.

concurență echitabile între instituțiile de 
credit care concurează pe piața conturilor 
de plăți. Documentul de informare cu 
privire la comisioane ar trebui să se bazeze 
pe terminologia standardizată a celor mai
reprezentative servicii de plată din fiecare 
stat membru, utilizând termenii și 
definițiile stabilite la nivelul UE, atunci 
când acestea sunt aplicabile. Pentru a-i 
ajuta pe consumatori să înțeleagă 
comisioanele pe care trebuie să le plătească 
pentru contul lor de plăți, acestora ar trebui 
să li se pună la dispoziție un glosar care să 
conțină explicații pentru toate
comisioanele și serviciile prevăzute în listă.
Glosarul ar trebui să funcționeze ca un 
instrument util care să încurajeze o mai 
bună înțelegere a sensului comisioanelor, 
fapt care ajută consumatorii să aleagă 
dintr-o gamă mai largă de oferte de conturi 
de plăți. De asemenea, ar trebui introdusă 
obligația prestatorilor de servicii de plată 
de a informa consumatorii o dată pe an cu 
privire la toate comisioanele percepute și la 
dobânda câștigată și plătită în contul lor.
Informațiile ex-post ar trebui furnizate într-
un rezumat dedicat, care să asigure o 
imagine completă a comisioanelor 
suportate și a dobânzii câștigate și plătite, 
pentru a ajuta consumatorul să înțeleagă ce 
vizează cheltuielile cu comisioanele și 
dobânzile, și care să evalueze necesitatea 
modificării tiparelor de consum sau a 
mutării la alt prestator. Acest beneficiu ar 
fi maximizat de informațiile ex post
referitoare la comisioane, care ar viza 
aceleași servicii ca și informațiile ex ante.
Declarația privind comisioanele ar trebui 
trimisă pe suport hârtie consumatorilor 
care o solicită. În caz contrar, declarația 
ar putea fi distribuită în format electronic.

Or. en

Amendamentul 154
Syed Kamall
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Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a ajuta consumatorii să 
compare cu ușurință comisioanele aferente 
conturilor de plăți din întreaga piață unică, 
prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
pună la dispoziția consumatorilor o listă a 
comisioanelor percepute pentru serviciile 
enumerate în terminologia standardizată.
Acest lucru ar contribui și la crearea unor 
condiții de concurență echitabile între 
instituțiile de credit care concurează pe 
piața conturilor de plăți. Documentul de 
informare cu privire la comisioane ar trebui 
să conțină numai informații despre cele 
mai reprezentative servicii de plată din 
fiecare stat membru, utilizând termenii și 
definițiile stabilite la nivelul UE, acolo 
unde acestea sunt relevante. Pentru a-i 
ajuta pe consumatori să înțeleagă 
comisioanele pe care trebuie să le plătească 
pentru contul lor de plăți, acestora ar trebui 
să li se pună la dispoziție un glosar care să 
conțină explicații cel puțin pentru 
comisioanele și serviciile prevăzute în listă.
Glosarul ar trebui să funcționeze ca un 
instrument util care să încurajeze o mai 
bună înțelegere a sensului comisioanelor, 
fapt care ajută consumatorii să aleagă 
dintr-o gamă mai largă de oferte de conturi 
de plăți. De asemenea, ar trebui introdusă 
obligația prestatorilor de servicii de plată 
de a informa consumatorii cel puțin o dată 
pe an cu privire la toate comisioanele 
percepute pentru contul lor. Informațiile 
ex-post ar trebui furnizate într-un rezumat 
dedicat, care să asigure o imagine completă 
a comisioanelor suportate, pentru a ajuta 
consumatorul să înțeleagă ce vizează 
cheltuielile cu comisioanele, și care să 
evalueze necesitatea modificării tiparelor 
de consum sau a mutării la alt prestator.
Acest beneficiu ar fi maximizat de 
informațiile ex-post referitoare la 

(15) Pentru a ajuta consumatorii să 
compare cu ușurință comisioanele aferente 
conturilor de plăți din întreaga piață unică, 
prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
pună la dispoziția consumatorilor o listă a 
comisioanelor percepute pentru serviciile 
enumerate în terminologia standardizată la 
nivel național. Acest lucru ar contribui și 
la crearea unor condiții de concurență 
echitabile între instituțiile de credit care 
concurează pe piața conturilor de plăți.
Documentul de informare cu privire la 
comisioane ar trebui să conțină numai 
informații despre cele mai reprezentative 
servicii de plată din fiecare stat membru.
Pentru a-i ajuta pe consumatori să înțeleagă 
comisioanele pe care trebuie să le plătească 
pentru contul lor de plăți, acestora ar trebui 
să li se pună la dispoziție un glosar care să 
conțină explicații cel puțin pentru 
comisioanele și serviciile prevăzute în listă.
Glosarul ar trebui să funcționeze ca un 
instrument util care să încurajeze o mai 
bună înțelegere a sensului comisioanelor, 
fapt care ajută consumatorii să aleagă 
dintr-o gamă mai largă de oferte de conturi 
de plăți. De asemenea, ar trebui introdusă 
obligația prestatorilor de servicii de plată 
de a informa consumatorii cel puțin o dată 
pe an cu privire la toate comisioanele 
percepute pentru contul lor. Informațiile ex 
post ar trebui furnizate într-un rezumat 
dedicat, care să asigure o imagine completă 
a comisioanelor suportate, pentru a ajuta 
consumatorul să înțeleagă ce vizează 
cheltuielile cu comisioanele, și care să 
evalueze necesitatea modificării tiparelor 
de consum sau a mutării la alt prestator.
Acest beneficiu ar fi maximizat de 
informațiile ex post referitoare la 
comisioane, care ar viza aceleași servicii ca 
și informațiile ex ante.
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comisioane, care ar viza aceleași servicii ca 
și informațiile ex-ante.

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de 
standardizare a terminologiei aduce un beneficiu real.

Amendamentul 155
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a răspunde nevoilor 
consumatorilor, este necesar să se 
garanteze faptul că informațiile referitoare 
la comisioanele aplicabile conturilor de 
plăți sunt exacte, clare și comparabile. Prin 
urmare, prezenta directivă ar trebui să 
prevadă cerințe comune în materie de 
prezentare pentru documentul de 
informare cu privire la comisioane și 
pentru situația comisioanelor, pentru a se 
asigura că acestea sunt inteligibile și 
comparabile din perspectiva 
consumatorilor. Același format, aceeași 
ordine a pozițiilor și a rubricilor ar trebui 
să fie respectate pentru fiecare document 
de informare cu privire la comisioane și 
fiecare situație a comisioanelor din 
fiecare stat membru, oferindu-le 
consumatorilor posibilitatea de a compara 
cele două documente, maximizând astfel 
gradul de înțelegere și de utilizare a 
informațiilor. Documentul de informare 
cu privire la comisioane și situația 
comisioanelor ar trebui diferențiate cu 
claritate de alte tipuri de comunicări, fiind 
identificate printr-un simbol comun.

(16) Pentru a răspunde nevoilor 
consumatorilor, este necesar să se 
garanteze faptul că informațiile referitoare 
la comisioanele aplicabile conturilor de 
plăți sunt exacte, clare și comparabile.

Or. en
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Justificare

Acest nivel de detaliere a documentului de informare cu privire la comisioane nu este necesar 
în sensul unei directive.

Amendamentul 156
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a răspunde nevoilor 
consumatorilor, este necesar să se 
garanteze faptul că informațiile referitoare 
la comisioanele aplicabile conturilor de 
plăți sunt exacte, clare și comparabile. Prin 
urmare, prezenta directivă ar trebui să 
prevadă cerințe comune în materie de 
prezentare pentru documentul de 
informare cu privire la comisioane și 
pentru situația comisioanelor, pentru a se 
asigura că acestea sunt inteligibile și 
comparabile din perspectiva 
consumatorilor. Același format, aceeași 
ordine a pozițiilor și a rubricilor ar trebui 
să fie respectate pentru fiecare document 
de informare cu privire la comisioane și 
fiecare situație a comisioanelor din 
fiecare stat membru, oferindu-le 
consumatorilor posibilitatea de a compara 
cele două documente, maximizând astfel 
gradul de înțelegere și de utilizare a 
informațiilor. Documentul de informare 
cu privire la comisioane și situația 
comisioanelor ar trebui diferențiate cu 
claritate de alte tipuri de comunicări, fiind 
identificate printr-un simbol comun.

(16) Pentru a răspunde nevoilor 
consumatorilor, este necesar să se 
garanteze faptul că informațiile referitoare 
la comisioanele aplicabile conturilor de 
plăți sunt exacte, clare și comparabile.

Or. en

Amendamentul 157
Syed Kamall
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Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a asigura utilizarea 
consecventă a terminologiei aplicabile la 
nivelul UE pe întreg teritoriul acesteia, 
statele membre ar trebui să instituie 
obligația prestatorilor de servicii de plată 
de a utiliza terminologia aplicabilă la 
nivelul UE împreună cu terminologia 
standardizată care continuă să se aplice la 
nivel național, identificată în lista 
provizorie pe parcursul comunicărilor cu 
consumatorii, inclusiv în documentul de 
informare cu privire la comisioane și în
situația comisioanelor, cu mențiunea că 
în documentul de informare cu privire la 
comisioane și în situația comisioanelor 
prestatorii de servicii de plată pot face 
referire la mărci pentru a denota 
serviciile.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de 
standardizare a terminologiei aduce un beneficiu real.

Amendamentul 158
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a asigura utilizarea 
consecventă a terminologiei aplicabile la 
nivelul UE pe întreg teritoriul acesteia, 
statele membre ar trebui să instituie 
obligația prestatorilor de servicii de plată 
de a utiliza terminologia aplicabilă la 

eliminat
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nivelul UE împreună cu terminologia 
standardizată care continuă să se aplice la 
nivel național, identificată în lista 
provizorie pe parcursul comunicărilor cu 
consumatorii, inclusiv în documentul de 
informare cu privire la comisioane și în 
situația comisioanelor, cu mențiunea că 
în documentul de informare cu privire la 
comisioane și în situația comisioanelor 
prestatorii de servicii de plată pot face 
referire la mărci pentru a denota 
serviciile.

Or. en

Amendamentul 159
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a asigura utilizarea consecventă 
a terminologiei aplicabile la nivelul UE pe 
întreg teritoriul acesteia, statele membre ar 
trebui să instituie obligația prestatorilor de 
servicii de plată de a utiliza terminologia 
aplicabilă la nivelul UE împreună cu 
terminologia standardizată care continuă 
să se aplice la nivel național, identificată 
în lista provizorie pe parcursul 
comunicărilor cu consumatorii, inclusiv în 
documentul de informare cu privire la 
comisioane și în situația comisioanelor, cu 
mențiunea că în documentul de informare 
cu privire la comisioane și în situația 
comisioanelor prestatorii de servicii de 
plată pot face referire la mărci pentru a 
denota serviciile.

(17) Pentru a asigura utilizarea consecventă 
a terminologiei aplicabile la nivelul UE pe 
întreg teritoriul acesteia, statele membre ar 
trebui să instituie obligația prestatorilor de 
servicii de plată de a utiliza lista 
standardizată la nivelul UE pe parcursul 
comunicărilor cu consumatorii, inclusiv în 
documentul de informare cu privire la 
comisioane și în situația comisioanelor. 
Prestatorii de servicii de plată pot face 
referire la mărci pentru a denota serviciile.

Or. en
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Amendamentul 160
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a asigura utilizarea consecventă 
a terminologiei aplicabile la nivelul UE pe 
întreg teritoriul acesteia, statele membre ar 
trebui să instituie obligația prestatorilor de 
servicii de plată de a utiliza terminologia 
aplicabilă la nivelul UE împreună cu
terminologia standardizată care continuă 
să se aplice la nivel național, identificată în 
lista provizorie pe parcursul comunicărilor 
cu consumatorii, inclusiv în documentul de 
informare cu privire la comisioane și în 
situația comisioanelor, cu mențiunea că în 
documentul de informare cu privire la 
comisioane și în situația comisioanelor 
prestatorii de servicii de plată pot face 
referire la mărci pentru a denota serviciile.

(17) Pentru a asigura utilizarea consecventă 
a terminologiei aplicabile la nivelul UE pe 
întreg teritoriul acesteia, statele membre ar 
trebui să instituie obligația prestatorilor de 
servicii de plată de a utiliza terminologia 
standardizată care se aplică la nivel 
național, identificată în lista provizorie pe 
parcursul comunicărilor cu consumatorii, 
inclusiv în documentul de informare cu 
privire la comisioane și în situația 
comisioanelor, cu mențiunea că, 
suplimentar, în documentul de informare 
cu privire la comisioane și în situația 
comisioanelor prestatorii de servicii de 
plată pot face referire și la mărci pentru a 
denota serviciile.

Or. de

Amendamentul 161
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a asigura utilizarea consecventă 
a terminologiei aplicabile la nivelul UE pe 
întreg teritoriul acesteia, statele membre ar 
trebui să instituie obligația prestatorilor de 
servicii de plată de a utiliza terminologia 
aplicabilă la nivelul UE împreună cu 
terminologia standardizată care continuă să 
se aplice la nivel național, identificată în 
lista provizorie pe parcursul comunicărilor 
cu consumatorii, inclusiv în documentul de 
informare cu privire la comisioane și în

(17) Pentru a asigura utilizarea consecventă 
a terminologiei aplicabile la nivelul UE pe 
întreg teritoriul acesteia, statele membre ar 
trebui să instituie obligația prestatorilor de 
servicii de plată de a utiliza terminologia 
aplicabilă la nivelul UE împreună cu 
terminologia standardizată care continuă să 
se aplice la nivel național, identificată în 
lista provizorie pe parcursul comunicărilor 
cu consumatorii, inclusiv în documentul de 
informare cu privire la comisioane, în 
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situația comisioanelor, cu mențiunea că în 
documentul de informare cu privire la 
comisioane și în situația comisioanelor
prestatorii de servicii de plată pot face 
referire la mărci pentru a denota serviciile.

situația comisioanelor și în informațiile 
contractuale. În informațiile comerciale,
prestatorii de servicii de plată pot face 
referire la mărci pentru a denota serviciile, 
atât timp cât termenii corespunzători 
standardizați la nivelul UE și la nivel 
național, dacă se aplică, sunt identificați 
clar.

Or. en

Amendamentul 162
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Site-urile de comparare reprezintă un 
mijloc eficient cu ajutorul căruia 
consumatorii pot evalua avantajele 
diferitelor oferte de conturi de plăți într-
un singur spațiu. Acestea pot asigura 
echilibrul corect între necesitatea ca 
informațiile să fie clare și concise, dar, în 
același timp, complete și inteligibile, 
oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a 
obține mai multe informații detaliate dacă 
acest lucru îi interesează. Aceste site-uri 
pot reduce, de asemenea, costurile 
aferente cercetării, deoarece nu va mai fi 
nevoie ca respectivii consumatori să 
colecteze informații separat de la 
prestatorii de servicii de plată.

eliminat

Or. en

Justificare

Sfera de aplicare a prezentei directive nu ar trebui extinsă la site-urile de comparare, care 
acoperă mult mai mult decât doar conturile de plăți.
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Amendamentul 163
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a obține informații imparțiale 
cu privire la comisioanele bancare, 
consumatorii ar trebui să poată avea 
acces la site-uri de comparare care sunt 
independente, din punct de vedere 
operațional, de prestatorii de servicii de 
plată. Prin urmare, statele membre ar 
trebui să se asigure că cel puțin un astfel 
de site se află la dispoziția consumatorilor 
pe teritoriile lor. Site-urile de comparare 
respective pot fi operate de autoritățile 
competente, de alte autorități publice 
și/sau de operatori privați acreditați. 
Statele membre ar trebui să instituie un 
program de acreditare voluntară prin care 
operatorii privați ai site-urilor de 
comparare să aibă posibilitatea de a 
înainta o cerere de acreditare în 
conformitate cu un set de criterii de 
calitate specificate. Ar trebui creat un site 
de comparare operat de o autoritate 
competentă sau de o altă autoritate 
publică atunci când nu a fost acreditat un 
site operat de un agent privat. Aceste site-
uri ar trebui, de asemenea, să respecte 
criteriile de calitate.

eliminat

Or. en

Justificare

Sfera de aplicare a prezentei directive nu ar trebui extinsă la site-urile de comparare, care 
acoperă mult mai mult decât doar conturile de plăți.

Amendamentul 164
Olle Ludvigsson
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Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a obține informații imparțiale 
cu privire la comisioanele bancare, 
consumatorii ar trebui să poată avea acces 
la site-uri de comparare care sunt 
independente, din punct de vedere 
operațional, de prestatorii de servicii de 
plată. Prin urmare, statele membre ar trebui 
să se asigure că cel puțin un astfel de site 
se află la dispoziția consumatorilor pe 
teritoriile lor. Site-urile de comparare 
respective pot fi operate de autoritățile 
competente, de alte autorități publice și/sau 
de operatori privați acreditați. Statele 
membre ar trebui să instituie un program 
de acreditare voluntară prin care operatorii 
privați ai site-urilor de comparare să aibă 
posibilitatea de a înainta o cerere de 
acreditare în conformitate cu un set de 
criterii de calitate specificate. Ar trebui 
creat un site de comparare operat de o 
autoritate competentă sau de o altă 
autoritate publică atunci când nu a fost 
acreditat un site operat de un agent privat.
Aceste site-uri ar trebui, de asemenea, să 
respecte criteriile de calitate.

(19) Pentru a obține informații imparțiale 
cu privire la comisioanele percepute și 
ratele dobânzii aplicate conturilor de 
plăți, consumatorii ar trebui să aibă acces
gratuit la site-uri de comparare care sunt 
independente, din punct de vedere
financiar și operațional, de prestatorii de 
servicii de plată. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să se asigure că cel puțin 
un astfel de site se află la dispoziția 
consumatorilor pe teritoriile lor. Site-urile 
de comparare respective pot fi operate de 
autoritățile competente, de alte autorități 
publice și/sau de operatori privați 
acreditați. Statele membre ar trebui să 
instituie un program de acreditare 
voluntară prin care operatorii privați ai 
site-urilor de comparare să aibă 
posibilitatea de a înainta o cerere de 
acreditare în conformitate cu un set de 
criterii de calitate specificate. Ar trebui 
creat un site de comparare operat de o 
autoritate competentă sau de o altă 
autoritate publică atunci când nu a fost 
acreditat un site operat de un agent privat.
Aceste site-uri ar trebui, de asemenea, să 
respecte criteriile de calitate. Pentru a 
exista un acces facil la site-uri de 
comparare și în alte state membre pentru 
consumatori, ar trebui creat un portal web 
al Uniunii care să conțină linkuri către 
toate site-urile internet la nivel național.

Or. en

Amendamentul 165
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a obține informații imparțiale 
cu privire la comisioanele bancare, 
consumatorii ar trebui să poată avea acces 
la site-uri de comparare care sunt 
independente, din punct de vedere 
operațional, de prestatorii de servicii de 
plată. Prin urmare, statele membre ar trebui 
să se asigure că cel puțin un astfel de site 
se află la dispoziția consumatorilor pe 
teritoriile lor. Site-urile de comparare 
respective pot fi operate de autoritățile 
competente, de alte autorități publice și/sau 
de operatori privați acreditați. Statele 
membre ar trebui să instituie un program 
de acreditare voluntară prin care operatorii 
privați ai site-urilor de comparare să aibă 
posibilitatea de a înainta o cerere de 
acreditare în conformitate cu un set de 
criterii de calitate specificate. Ar trebui 
creat un site de comparare operat de o 
autoritate competentă sau de o altă 
autoritate publică atunci când nu a fost 
acreditat un site operat de un agent privat.
Aceste site-uri ar trebui, de asemenea, să 
respecte criteriile de calitate.

(19) Pentru a obține informații imparțiale 
cu privire la comisioanele bancare, 
consumatorii ar trebui să poată avea acces 
la site-uri de comparare care sunt 
independente, din punct de vedere 
operațional, de prestatorii de servicii de 
plată. Prin urmare, statele membre ar trebui 
să se asigure că cel puțin un astfel de site 
se află la dispoziția consumatorilor pe 
teritoriile lor. Site-urile de comparare 
respective pot fi operate de autoritățile 
competente, de alte autorități publice și/sau 
de operatori privați acreditați. Statele 
membre ar trebui să instituie un program 
de acreditare voluntară prin care operatorii 
privați ai site-urilor de comparare să aibă 
posibilitatea de a înainta o cerere de 
acreditare în conformitate cu un set de 
criterii de calitate specificate. Ar trebui 
creat un site de comparare operat de o 
autoritate competentă sau de o altă 
autoritate publică atunci când nu a fost 
acreditat un site operat de un agent privat.
Aceste site-uri ar trebui, de asemenea, să 
respecte criteriile de calitate. Pentru a 
promova imaginea de ansamblu a 
comisioanelor percepute de prestatorii de 
servicii de plată în Uniunea Europeană, 
Uniunea Europeană creează un portal 
actualizat, independent, corect, fiabil și 
accesibil consumatorilor care să furnizeze 
toate linkurile către site-urile de 
comparare din statele membre respective. 

Or. en

Amendamentul 166
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 20



PE516.948v02-00 40/175 AM\1002483RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată.
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 
că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că, ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la 
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet. Aceste obligații nu ar trebui să se 
aplice în cazul serviciilor care au legătură 
în mod firesc cu utilizarea conturilor de 
plăți, cum ar fi retragerile, transferurile 
bancare sau cardurile de plăți. Prin 
urmare, serviciile respective nu ar trebui 
să intre în sfera de aplicare a acestei 
dispoziții.

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată.
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat
că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că, ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți împreună cu alte servicii 
financiare, consumatorilor li se comunică 
informații cu privire la comisioanele 
aplicabile contului de plăți și, separat, cu 
privire la fiecare alt serviciu financiar 
inclus în pachet, atunci când este posibil 
pentru consumatori să achiziționeze 
separat contul de plăți și serviciile 
grupate.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că există o diferență între conturile care oferă o serie de servicii și 
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conturi care fac parte dintr-un pachet împreună cu alte servicii financiare, precum 
asigurarea. În cazul din urmă, nu este posibil să se separe serviciile. Ar trebui introdusă o 
cerință, dacă este cazul, pentru a se asigura că prestatorul de servicii de plată avertizează 
consumatorul cu privire la costurile implicate în deschiderea unui cont de plăți ca parte 
dintr-un pachet și că a verificat dacă clientul este eligibil pentru produsul parte din pachet.

Amendamentul 167
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată.
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 
că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că, ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la 
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet. Aceste obligații nu ar trebui să se 

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată.
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 
că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că, ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la 
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet.
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aplice în cazul serviciilor care au legătură 
în mod firesc cu utilizarea conturilor de 
plăți, cum ar fi retragerile, transferurile 
bancare sau cardurile de plăți. Prin 
urmare, serviciile respective nu ar trebui 
să intre în sfera de aplicare a acestei 
dispoziții.

Or. en

Amendamentul 168
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată.
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 
că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că, ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată.
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 
că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că, ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
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cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet. Aceste obligații nu ar trebui să se 
aplice în cazul serviciilor care au legătură 
în mod firesc cu utilizarea conturilor de 
plăți, cum ar fi retragerile, transferurile 
bancare sau cardurile de plăți. Prin urmare, 
serviciile respective nu ar trebui să intre în 
sfera de aplicare a acestei dispoziții.

cu privire la faptul dacă este posibilă 
achiziționarea separată a componentelor 
pachetului și, în caz afirmativ, furnizează 
informații cu privire la costurile și taxele 
fiecărui serviciu financiar inclus în pachet, 
separat. Aceste obligații nu ar trebui să se 
aplice în cazul serviciilor care au legătură 
în mod firesc cu utilizarea conturilor de 
plăți, cum ar fi retragerile, transferurile 
bancare sau cardurile de plăți. Prin urmare, 
serviciile respective nu ar trebui să intre în 
sfera de aplicare a acestei dispoziții.

Or. en

Amendamentul 169
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată. 
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 
că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată. 
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 
că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
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mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la 
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet. Aceste obligații nu ar trebui să se 
aplice în cazul serviciilor care au legătură 
în mod firesc cu utilizarea conturilor de 
plăți, cum ar fi retragerile, transferurile 
bancare sau cardurile de plăți. Prin urmare, 
serviciile respective nu ar trebui să intre în 
sfera de aplicare a acestei dispoziții.

mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la 
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet. Aceste obligații nu ar trebui să se 
aplice în cazul serviciilor care au legătură 
în mod firesc cu utilizarea conturilor de 
plăți, cum ar fi retragerile, transferurile 
bancare sau cardurile de plăți. Prin urmare, 
serviciile respective, precum și aderarea 
reglementară la o cooperativă nu ar trebui 
să intre în sfera de aplicare a acestei 
dispoziții individuale.

Or. de

Amendamentul 170
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Consumatorii sunt motivați să își 
schimbe conturile numai dacă procesul nu 
presupune o sarcină administrativă și 
financiară excesivă. Procedura de 
schimbare a conturilor de plăți la un alt 
prestator de servicii de plată ar trebui să fie 
clară și rapidă. Comisioanele percepute de 
prestatorii de servicii de plată pentru 
serviciul de schimbare a conturilor, dacă 
există, ar trebui să corespundă costului real 
suportat de prestatorii de servicii de plată.
Pentru a avea un impact pozitiv asupra 
concurenței, schimbarea conturilor ar 
trebui facilitată și la nivel transfrontalier.
Având în vedere faptul că schimbarea 
conturilor la nivel transfrontalier ar putea 
fi mai complexă decât cea efectuată la 
nivel național și ar putea impune ca

(21) Consumatorii sunt motivați să își 
schimbe conturile numai dacă procesul nu 
presupune o sarcină administrativă și 
financiară excesivă. Procedura de 
schimbare a conturilor de plăți la un alt 
prestator de servicii de plată ar trebui să fie 
clară și rapidă. Comisioanele percepute de 
prestatorii de servicii de plată pentru 
serviciul de schimbare a conturilor, dacă 
există, ar trebui să corespundă costului real 
suportat de prestatorii de servicii de plată.
Consumatorii sunt motivați să își schimbe 
conturile numai dacă procesul nu 
presupune o sarcină administrativă și 
financiară excesivă. Procedura de 
schimbare a conturilor de plăți la un alt 
prestator de servicii de plată ar trebui să 
fie clară și rapidă. Comisioanele 
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prestatorii de servicii de plată să se 
adapteze și să își ajusteze procedurile 
interne, ar trebui să se prevadă termene-
limită mai lungi pentru schimbarea 
transfrontalieră. Necesitatea menținerii 
unor termene-limită diferite ar trebui 
evaluată în contextul revizuirii directivei 
propuse.

percepute de prestatorii de servicii de plată
pentru serviciul de schimbare a 
conturilor, dacă există, ar trebui să 
corespundă costului real suportat de 
prestatorii de servicii de plată. Mai mult, 
oferirea unor astfel de servicii va fi 
problematică, dat fiind faptul că
standardele tehnice, normele privind 
întreprinderile și cerințele legale privind 
sistemele de plată ale statelor membre ale 
UE sunt diferite. În plus, 
Regulamentul (UE) nr. 260/2012 care va 
intra în vigoare începând cu 1 februarie 
2014 va face ca aceste servicii să fie 
învechite pentru consumatorii care 
circulă în zona euro. Pentru consumatorii 
care circulă între o țară din zona euro și o 
țară care nu face parte din zona euro, 
serviciile multibancare sunt o practică 
utilizată în mod obișnuit. Acest lucru le 
permite consumatorilor să își deschidă un 
cont nou, păstrându-și în același timp 
vechiul cont, sau doar să îl închidă dacă 
și-au achitat toate obligațiile față de 
prestatorii locali.

Or. en

Justificare

O astfel de cerință ar implica riscuri și costuri uriașe, cu puține beneficii evidente, având în 
vedere nivelul scăzut al cererii pentru un astfel de serviciu transfrontalier. Tranzacțiile 
transfrontaliere vor fi, de asemenea, facilitate prin punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 260/2012.

Amendamentul 171
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Consumatorii sunt motivați să își 
schimbe conturile numai dacă procesul nu 
presupune o sarcină administrativă și 

(21) Consumatorii sunt motivați să își 
schimbe conturile numai dacă procesul nu 
presupune o sarcină administrativă și 
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financiară excesivă. Procedura de 
schimbare a conturilor de plăți la un alt 
prestator de servicii de plată ar trebui să fie 
clară și rapidă. Comisioanele percepute de 
prestatorii de servicii de plată pentru 
serviciul de schimbare a conturilor, dacă 
există, ar trebui să corespundă costului real 
suportat de prestatorii de servicii de plată.
Pentru a avea un impact pozitiv asupra 
concurenței, schimbarea conturilor ar 
trebui facilitată și la nivel transfrontalier. 
Având în vedere faptul că schimbarea 
conturilor la nivel transfrontalier ar putea 
fi mai complexă decât cea efectuată la 
nivel național și ar putea impune ca 
prestatorii de servicii de plată să se 
adapteze și să își ajusteze procedurile 
interne, ar trebui să se prevadă termene-
limită mai lungi pentru schimbarea 
transfrontalieră. Necesitatea menținerii 
unor termene-limită diferite ar trebui 
evaluată în contextul revizuirii directivei 
propuse.

financiară excesivă. Procedura de 
schimbare a conturilor de plăți la un alt 
prestator de servicii de plată ar trebui să fie 
clară și rapidă. Comisioanele percepute de 
prestatorii de servicii de plată pentru 
serviciul de schimbare a conturilor, dacă 
există, ar trebui să corespundă costului real 
suportat de prestatorii de servicii de plată.

Or. en

Amendamentul 172
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Consumatorii sunt motivați să își 
schimbe conturile numai dacă procesul nu 
presupune o sarcină administrativă și 
financiară excesivă. Procedura de 
schimbare a conturilor de plăți la un alt 
prestator de servicii de plată ar trebui să fie 
clară și rapidă. Comisioanele percepute de 
prestatorii de servicii de plată pentru
serviciul de schimbare a conturilor, dacă 
există, ar trebui să corespundă costului 
real suportat de prestatorii de servicii de 
plată. Pentru a avea un impact pozitiv 

(21) Consumatorii sunt motivați să își 
schimbe conturile numai dacă procesul nu 
presupune o sarcină administrativă și 
financiară excesivă. Procedura de 
schimbare a conturilor de plăți la un alt 
prestator de servicii de plată ar trebui să fie 
clară, rapidă și accesibilă. Pentru a avea un 
impact pozitiv asupra concurenței, 
schimbarea conturilor ar trebui facilitată și 
la nivel transfrontalier. Având în vedere 
faptul că schimbarea conturilor la nivel 
transfrontalier ar putea fi mai complexă 
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asupra concurenței, schimbarea conturilor 
ar trebui facilitată și la nivel transfrontalier.
Având în vedere faptul că schimbarea 
conturilor la nivel transfrontalier ar putea fi 
mai complexă decât cea efectuată la nivel 
național și ar putea impune ca prestatorii de 
servicii de plată să se adapteze și să își 
ajusteze procedurile interne, ar trebui să se 
prevadă termene-limită mai lungi pentru 
schimbarea transfrontalieră. Necesitatea 
menținerii unor termene-limită diferite ar 
trebui evaluată în contextul revizuirii 
directivei propuse.

decât cea efectuată la nivel național și ar 
putea impune ca prestatorii de servicii de 
plată să se adapteze și să își ajusteze 
procedurile interne, ar trebui să se prevadă 
termene-limită mai lungi pentru 
schimbarea transfrontalieră. Necesitatea 
menținerii unor termene-limită diferite ar 
trebui evaluată în contextul revizuirii 
directivei propuse.

Or. en

Amendamentul 173
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Consumatorii sunt motivați să își 
schimbe conturile numai dacă procesul nu 
presupune o sarcină administrativă și 
financiară excesivă. Procedura de 
schimbare a conturilor de plăți la un alt 
prestator de servicii de plată ar trebui să fie 
clară și rapidă. Comisioanele percepute de 
prestatorii de servicii de plată pentru 
serviciul de schimbare a conturilor, dacă 
există, ar trebui să corespundă costului real 
suportat de prestatorii de servicii de plată.
Pentru a avea un impact pozitiv asupra 
concurenței, schimbarea conturilor ar 
trebui facilitată și la nivel transfrontalier.
Având în vedere faptul că schimbarea 
conturilor la nivel transfrontalier ar putea fi 
mai complexă decât cea efectuată la nivel 
național și ar putea impune ca prestatorii de 
servicii de plată să se adapteze și să își 
ajusteze procedurile interne, ar trebui să se 
prevadă termene-limită mai lungi pentru 
schimbarea transfrontalieră. Necesitatea 

(21) Consumatorii sunt motivați să își 
schimbe conturile numai dacă eventualele 
beneficii nu depășesc riscurile percepute 
și dacă procesul nu presupune o sarcină 
administrativă și financiară excesivă.
Procedura de schimbare a conturilor de 
plăți la un alt prestator de servicii de plată 
ar trebui să fie clară și rapidă.
Comisioanele percepute de prestatorii de 
servicii de plată pentru serviciul de 
schimbare a conturilor, dacă există, ar 
trebui să corespundă costului real suportat 
de prestatorii de servicii de plată. Pentru a 
avea un impact pozitiv asupra concurenței, 
schimbarea conturilor ar trebui facilitată și 
la nivel transfrontalier. Având în vedere 
faptul că schimbarea conturilor la nivel 
transfrontalier ar putea fi mai complexă 
decât cea efectuată la nivel național și ar 
putea impune ca prestatorii de servicii de 
plată să se adapteze și să își ajusteze 
procedurile interne, ar trebui să se prevadă 
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menținerii unor termene-limită diferite ar 
trebui evaluată în contextul revizuirii 
directivei propuse.

termene-limită mai lungi pentru 
schimbarea transfrontalieră. Necesitatea 
menținerii unor termene-limită diferite ar 
trebui evaluată în contextul revizuirii 
directivei propuse.

Or. en

Amendamentul 174
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Procesul de schimbare a conturilor ar 
trebui să fie cât mai clar posibil pentru 
consumator. În consecință, statele membre 
ar trebui să se asigure că prestatorul de 
servicii de plată destinatar este răspunzător 
pentru inițierea și gestionarea procesului în 
numele consumatorului.

(22) Procesul de schimbare a conturilor ar 
trebui să fie cât mai clar posibil pentru 
consumator. În consecință, statele membre 
ar trebui să se asigure că prestatorul de 
servicii de plată destinatar este răspunzător 
pentru inițierea și gestionarea procesului în 
numele consumatorului. Cerințele 
prezentei directive referitoare la 
furnizarea serviciului de schimbare a 
conturilor pot fi respectare prin lege, 
autoreglementare sau acord voluntar.

Or. en

Justificare

Există o serie de inițiative ale statelor membre, fie în curs de dezvoltare sau puse deja în 
aplicare. Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să implice o armonizare minimă.

Amendamentul 175
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Procesul de schimbare a conturilor ar (22) Procesul de schimbare a conturilor ar 
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trebui să fie cât mai clar posibil pentru 
consumator. În consecință, statele membre 
ar trebui să se asigure că prestatorul de 
servicii de plată destinatar este răspunzător 
pentru inițierea și gestionarea procesului în 
numele consumatorului.

trebui să fie cât mai clar posibil pentru 
consumator. În consecință, statele membre 
ar trebui să se asigure că prestatorul de 
servicii de plată destinatar este răspunzător 
pentru inițierea și gestionarea procesului în 
numele consumatorului. Cerințele 
prezentei directive referitoare la 
furnizarea serviciului de schimbare a 
conturilor pot fi respectare prin lege, 
autoreglementare sau acord voluntar.

Or. en

Amendamentul 176
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) În ceea ce privește schimbarea 
conturilor între prestatorii de servicii de 
plată locali, statelor membre ar trebui să 
li se permită să susțină sau să stabilească 
norme care se abat ușor de la cele 
conturate în prezenta directivă, atât timp 
cât aceasta cuprind beneficii care sunt 
clar în interesul consumatorului.

Or. en

Amendamentul 177
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Cooperarea prestatorului de servicii de 
plată care efectuează transferul este 
necesară pentru a asigura succesul 
schimbării conturilor. Prestatorul de 

(24) Cooperarea prestatorului de servicii de 
plată care efectuează transferul este 
necesară pentru a asigura succesul 
schimbării conturilor. Prestatorul de 



PE516.948v02-00 50/175 AM\1002483RO.doc

RO

servicii de plată destinatar ar trebui să 
primească de la prestatorul de servicii de 
plată care efectuează transferul toate 
informațiile pe care le consideră necesare 
în vederea restabilirii plăților recurente în 
noul cont de plăți. Totuși, aceste informații 
nu ar trebui să depășească ceea ce este 
necesar pentru efectuarea schimbării 
conturilor, iar prestatorul de servicii de 
plată destinatar nu ar trebui să solicite 
informații superflue.

servicii de plată destinatar ar trebui să 
primească de la prestatorul de servicii de 
plată care efectuează transferul toate 
informațiile pe care le consideră necesare 
în vederea restabilirii plăților recurente în 
noul cont de plăți cu respectarea normelor 
de protecție a datelor cu caracter personal 
în vigoare. Totuși, aceste informații nu ar 
trebui să depășească ceea ce este necesar 
pentru efectuarea schimbării conturilor, iar 
prestatorul de servicii de plată destinatar nu 
ar trebui să solicite informații superflue.

Or. de

Amendamentul 178
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar 
trebui să poată avea acces la acestea 
indiferent de circumstanțele lor 
financiare, cum ar fi șomajul sau 
falimentul personal, și indiferent de locul 
de reședință. Mai mult, dreptul de acces la 
un cont de plăți cu funcționalități de bază 
în oricare stat membru ar trebui acordat 
în conformitate cu cerințele prevăzute în 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 
octombrie 2005 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor și finanțării terorismului, 
mai ales în ceea ce privește procedurile de 

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Statele membre 
se asigură că exercitarea dreptului nu este 
excesiv de dificilă sau anevoioasă pentru 
consumator.
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diligență privind clientela.

Or. en

Amendamentul 179
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi 
șomajul sau falimentul personal, și
indiferent de locul lor de reședință. Mai 
mult, dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu cerințele prevăzute în Directiva 
2005/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor și finanțării 
terorismului, mai ales în ceea ce privește 
procedurile de diligență privind clientela.

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare și de locul lor 
de reședință. În prezent, este necesar să 
existe acces la un cont bancar pentru a 
facilita participarea eficace și deplină în 
cadrul comunității financiare și sociale. 
Consumatorii care nu dețin un cont 
bancar sunt forțați să utilizeze numerar, 
fapt care nu doar le restricționează 
opțiunile privind metodele de plată și îi 
exclude de la tranzacțiile electronice, dar 
este și mai costisitor. Mai mult, dreptul de 
acces la un cont de plăți cu funcționalități 
de bază în oricare stat membru ar trebui 
acordat în conformitate cu cerințele 
prevăzute în Directiva 2005/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 2005 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor și finanțării terorismului, 
mai ales în ceea ce privește procedurile de 
diligență privind clientela.

Or. en
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Amendamentul 180
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi 
șomajul sau falimentul personal, și 
indiferent de locul de reședință. Mai mult, 
dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu cerințele prevăzute în Directiva 
2005/60/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 26 octombrie 2005 
privind prevenirea utilizării sistemului 
financiar în scopul spălării banilor și 
finanțării terorismului, mai ales în ceea 
ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu utilizează, într-un 
anumit stat membru, un cont de plăți ar 
trebui să aibă posibilitatea de a deschide și 
de a utiliza un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în acel stat membru.
Toate dispozițiile prezentei directive 
privind transparența și comparabilitatea 
comisioanelor și schimbarea conturilor se 
aplică și conturilor de plăți cu 
funcționalități de bază. Statele membre ar 
trebui să asigure pe viitor că trecerea de 
la un cont de plăți la altul ar trebui să fie 
posibilă pentru consumator. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi 
șomajul sau falimentul personal, și 
indiferent de locul de reședință.

Or. en

Amendamentul 181
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Consumatorii care sunt rezidenți 
legali în Uniune și care nu dețin, într-un 
anumit stat membru, un cont de plăți ar 
trebui să aibă posibilitatea de a deschide și 

(27) Consumatorii cărora li s-a refuzat 
anterior accesul la un cont de plăți de 
bază, sunt rezidenți și pot justifica o 
legătură suficientă cu statul membru al 
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de a utiliza un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în acel stat membru.
Pentru a se asigura accesul cât mai larg cu 
putință la respectivele conturi, 
consumatorii ar trebui să poată avea acces 
la acestea indiferent de circumstanțele lor 
financiare, cum ar fi șomajul sau falimentul 
personal, și indiferent de locul de 
reședință. Mai mult, dreptul de acces la un 
cont de plăți cu funcționalități de bază în 
oricare stat membru ar trebui acordat în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

prestatorului de servicii de plată căruia îi 
solicită acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază ar trebui să aibă 
posibilitatea de a deschide și de a utiliza un 
cont de plăți cu funcționalități de bază în 
acel stat membru. Pentru a se asigura 
accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi 
șomajul sau falimentul personal. Mai mult, 
dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu cerințele prevăzute în Directiva 
2005/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor și finanțării 
terorismului, mai ales în ceea ce privește 
procedurile de diligență privind clientela.

Or. en

Justificare

Având în vedere cerințele privind combaterea spălării banilor și protecțiile împotriva fraudei, 
un consumator trebuie să demonstreze necesitatea deschiderii unui cont de plăți într-o altă 
țară.

Amendamentul 182
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, în Uniune, un 
cont de plăți ar trebui să aibă posibilitatea 
de a deschide și de a utiliza un cont de plăți 
cu funcționalități de bază în statul în care 
își au reședința obișnuită. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
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să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi 
șomajul sau falimentul personal, și 
indiferent de locul de reședință. Mai mult, 
dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu cerințele prevăzute în 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi 
șomajul sau falimentul personal, și 
indiferent de locul de reședință. 
Consumatorul trebuie să facă dovada 
legăturilor personale cu statul membru 
respectiv sau zona de operare a 
prestatorului de servicii de plată, fie că 
este vorba de centrul intereselor sale, de 
locul de muncă, fie de studii. Mai mult, 
dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu cerințele prevăzute în 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

Or. de

Amendamentul 183
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi 
șomajul sau falimentul personal, și 
indiferent de locul de reședință. Mai mult, 
dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în oricare stat 

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune, care pot justifica o legătură 
reală cu statul membru al prestatorului de 
servicii de plată și care nu dețin, într-un 
anumit stat membru, un cont de plăți ar 
trebui să aibă posibilitatea de a deschide și 
de a utiliza un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în acel stat membru.
Consumatorii ar trebui să poată avea acces 
la acestea indiferent de circumstanțele lor 
financiare, cum ar fi șomajul sau falimentul 
personal, și indiferent de locul de reședință.
Consumatorilor ar trebui să li se solicite 
să se prezinte personal la un birou al 
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membru ar trebui acordat în conformitate 
cu cerințele prevăzute în Directiva 
2005/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor și finanțării 
terorismului, mai ales în ceea ce privește 
procedurile de diligență privind clientela.

prestatorului de servicii de plată din statul 
membru al opțiunii lor. Statele membre se 
asigură că exercitarea dreptului nu este 
excesiv de dificilă sau anevoioasă pentru 
consumator. Mai mult, dreptul de acces la 
un cont de plăți cu funcționalități de bază 
în oricare stat membru ar trebui acordat în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

Or. en

Amendamentul 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi
șomajul sau falimentul personal, și 
indiferent de locul de reședință. Mai mult, 
dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu cerințele prevăzute în Directiva 
2005/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor și finanțării 

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi
statutul profesional, nivelul venitului, 
istoricul creditului sau falimentul personal, 
și indiferent de locul de reședință. Mai 
mult, dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu cerințele prevăzute în Directiva 
2005/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind 
prevenirea utilizării sistemului financiar în 
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terorismului, mai ales în ceea ce privește 
procedurile de diligență privind clientela.

scopul spălării banilor și finanțării 
terorismului, mai ales în ceea ce privește 
procedurile de diligență privind clientela.

Or. en

Amendamentul 185
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi 
șomajul sau falimentul personal, și 
indiferent de locul de reședință. Mai mult, 
dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu cerințele prevăzute în 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, în Uniune, un 
cont de plăți ar trebui să aibă posibilitatea 
de a deschide și de a utiliza un cont de plăți 
cu funcționalități de bază în acel stat 
membru cu care au un element de 
legătură. Pentru a se asigura accesul cât 
mai larg cu putință la respectivele conturi, 
consumatorii ar trebui să poată avea acces 
la acestea indiferent de circumstanțele lor 
financiare, cum ar fi șomajul sau falimentul 
personal, și indiferent de locul de reședință. 
Mai mult, dreptul de acces la un cont de 
plăți cu funcționalități de bază în oricare 
stat membru ar trebui acordat în 
conformitate cu cerințele prevăzute în 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

Or. de

Amendamentul 186
Jean-Paul Gauzès
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Propunere de directivă
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Dreptul de acces la un cont de plăți 
cu funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 
octombrie 2005 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor și finanțării terorismului, 
mai ales în ceea ce privește procedurile de 
diligență privind clientela.

Or. en

Amendamentul 187
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că cel puțin un prestator de servicii de 
plată oferă consumatorilor un cont de 
plăți cu funcționalități de bază. Accesul nu 
ar trebui să fie exagerat de dificil și nu ar 
trebui să presupună costuri excesive pentru 
consumatori. În această privință, statele 
membre ar trebui să aibă în vedere factori 
precum situarea prestatorilor de servicii 
de plată desemnați pe teritoriul lor. Pentru 
a reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 
nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli, și să combată gradul 
excesiv de îndatorare. De asemenea, statele 
membre ar trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază și cu 

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că un cont de plăți cu funcționalități de 
bază este oferit consumatorilor de către 
toți prestatorii de servicii care oferă 
conturi de plăți consumatorilor ca parte 
integrantă din activitatea lor obișnuită.
Accesul nu ar trebui să fie exagerat de 
dificil și nu ar trebui să presupună costuri 
excesive pentru consumatori. Pentru a 
reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 
nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli, și să combată gradul 
excesiv de îndatorare. De asemenea, statele 
membre ar trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază și cu 
educația financiară.
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educația financiară.

Or. en

Amendamentul 188
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că cel puțin un prestator de servicii de 
plată oferă consumatorilor un cont de plăți 
cu funcționalități de bază. Accesul nu ar 
trebui să fie exagerat de dificil și nu ar 
trebui să presupună costuri excesive pentru 
consumatori. În această privință, statele 
membre ar trebui să aibă în vedere factori 
precum situarea prestatorilor de servicii 
de plată desemnați pe teritoriul lor. Pentru 
a reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 
nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli, și să combată gradul 
excesiv de îndatorare. De asemenea, statele 
membre ar trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază și cu 
educația financiară.

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că băncile care sunt active în activități 
bancare cu amănuntul oferă 
consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Accesul nu ar trebui 
să fie exagerat de dificil și nu ar trebui să 
presupună costuri excesive pentru 
consumatori. În această privință, statele 
membre ar trebui să se asigure că 
exceptările se bazează doar pe cerințele 
stabilite în Directiva 2005/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 2005 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor și finanțării terorismului, 
mai ales în ceea ce privește procedurile de 
diligență privind clientela. Pentru a reduce 
la minimum riscul excluderii din punct de 
vedere financiar a consumatorilor, statele 
membre ar trebui să îmbunătățească nivelul 
de educație în domeniul financiar, inclusiv 
în școli, și să combată gradul excesiv de 
îndatorare. De asemenea, statele membre ar 
trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază și cu 
educația financiară.

Or. en
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Amendamentul 189
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că cel puțin un prestator de servicii de plată 
oferă consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Accesul nu ar trebui 
să fie exagerat de dificil și nu ar trebui să 
presupună costuri excesive pentru 
consumatori. În această privință, statele 
membre ar trebui să aibă în vedere factori 
precum situarea prestatorilor de servicii de 
plată desemnați pe teritoriul lor. Pentru a 
reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 
nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli, și să combată gradul 
excesiv de îndatorare. De asemenea, 
statele membre ar trebui să promoveze 
inițiativele prestatorilor de servicii de plată 
pentru a facilita corelarea furnizării 
conturilor de plăți cu funcționalități de 
bază și cu educația financiară.

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că cel puțin un prestator de servicii de plată 
de pe teritoriul lor oferă consumatorilor un 
cont de plăți cu funcționalități de bază, cu 
condiția respectării principiului 
condițiilor concurențiale echitabile și al 
proporționalității. Accesul nu ar trebui să 
fie exagerat de dificil și nu ar trebui să 
presupună costuri excesive pentru 
consumatori. În această privință, statele 
membre ar trebui să aibă în vedere factori 
precum situarea prestatorilor de servicii de 
plată desemnați pe teritoriul lor. Pentru a 
reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 
nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli. De asemenea, statele 
membre ar trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază și cu 
educația financiară.

Or. de

Amendamentul 190
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să se 
asigure că cel puțin un prestator de 
servicii de plată oferă consumatorilor un
cont de plăți cu funcționalități de bază.

(28) Statele membre se asigură că un cont 
de plăți cu funcționalități de bază este 
oferit consumatorilor de către toți 
prestatorii de servicii care oferă conturi 



PE516.948v02-00 60/175 AM\1002483RO.doc

RO

Accesul nu ar trebui să fie exagerat de 
dificil și nu ar trebui să presupună costuri 
excesive pentru consumatori. În această 
privință, statele membre ar trebui să aibă în 
vedere factori precum situarea prestatorilor 
de servicii de plată desemnați pe teritoriul 
lor. Pentru a reduce la minimum riscul 
excluderii din punct de vedere financiar a 
consumatorilor, statele membre ar trebui să 
îmbunătățească nivelul de educație în 
domeniul financiar, inclusiv în școli, și să 
combată gradul excesiv de îndatorare. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
promoveze inițiativele prestatorilor de 
servicii de plată pentru a facilita corelarea 
furnizării conturilor de plăți cu 
funcționalități de bază și cu educația 
financiară.

de plăți consumatorilor, acoperind cel 
puțin serviciile enumerate la articolul 16 
alineatul (1), ca parte integrantă din 
activitatea lor obișnuită. Accesul nu ar 
trebui să fie exagerat de dificil și ar trebui 
să presupună doar un comision nominal
pentru consumatori. În această privință, 
statele membre ar trebui să aibă în vedere 
factori precum situarea prestatorilor de 
servicii de plată desemnați pe teritoriul lor.
Pentru a reduce la minimum riscul 
excluderii din punct de vedere financiar a 
consumatorilor, statele membre ar trebui să 
îmbunătățească nivelul de educație în 
domeniul financiar, inclusiv în școli, și să 
combată gradul excesiv de îndatorare. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
promoveze inițiativele prestatorilor de 
servicii de plată pentru a facilita corelarea 
furnizării conturilor de plăți cu 
funcționalități de bază și cu educația 
financiară.

Or. en

Amendamentul 191
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că cel puțin un prestator de servicii de plată 
oferă consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Accesul nu ar trebui 
să fie exagerat de dificil și nu ar trebui să 
presupună costuri excesive pentru 
consumatori. În această privință, statele 
membre ar trebui să aibă în vedere factori 
precum situarea prestatorilor de servicii de 
plată desemnați pe teritoriul lor. Pentru a 
reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că cel puțin un prestator de servicii de plată 
oferă consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Accesul nu ar trebui 
să fie exagerat de dificil și nu ar trebui să 
presupună costuri excesive pentru 
consumatori. În această privință, statele 
membre ar trebui să aibă în vedere factori 
precum situarea prestatorilor de servicii de 
plată desemnați pe teritoriul lor. Pentru a 
reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 
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nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli, și să combată gradul 
excesiv de îndatorare. De asemenea, statele 
membre ar trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază și cu 
educația financiară.

nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli, și să combată gradul 
excesiv de îndatorare. De asemenea, statele 
membre ar trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază și cu 
educația financiară. Cerințele prezentei 
directive referitoare la furnizarea 
serviciului de conturi de plăți de bază pot 
fi respectare prin lege, autoreglementare 
sau acord voluntar.

Or. en

Amendamentul 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propunere de directivă 
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că cel puțin un prestator de servicii de plată 
oferă consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Accesul nu ar trebui 
să fie exagerat de dificil și nu ar trebui să 
presupună costuri excesive pentru 
consumatori. În această privință, statele 
membre ar trebui să aibă în vedere factori 
precum situarea prestatorilor de servicii de 
plată desemnați pe teritoriul lor. Pentru a 
reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 
nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli, și să combată gradul 
excesiv de îndatorare. De asemenea, statele 
membre ar trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază și cu 
educația financiară.

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că cel puțin un prestator de servicii de plată 
oferă consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Accesul nu ar trebui 
să fie exagerat de dificil și nu ar trebui să 
presupună costuri excesive pentru 
consumatori. În această privință, statele 
membre ar trebui să aibă în vedere factori 
precum situarea prestatorilor de servicii de 
plată desemnați pe teritoriul lor. Pentru a 
reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 
nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli, și să combată gradul 
excesiv de îndatorare. De asemenea, statele 
membre ar trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază și cu 
educația financiară, urmărind oferirea de 
asistență grupelor vulnerabile de 
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populație în legătură cu aspectele 
bugetare și de supraîndatorare.

Or. fr

Amendamentul 193
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că există măsuri care vizează 
facilitarea educării consumatorilor în 
legătură cu gestionarea propriului cont de 
păți de bază. Documente clare, 
informative care descriu funcționarea 
contului ar trebui furnizate tuturor 
deținătorilor de conturi.

Or. en

Amendamentul 194
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți pe același teritoriu. În cazul în 
care nu se pot utiliza sisteme electronice 
pentru a stabili dacă un consumator deține 
sau nu un cont de plăți, prestatorii de 
servicii de plată ar trebui să accepte o 
declarație din partea consumatorilor ca 
mijloc fiabil de verificare a faptului că 
aceștia nu dețin deja un cont de plăți.

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți sau ar trebui să li se fi 
refuzat accesul la un cont de plăți obișnuit
pe același teritoriu. În cazul în care nu se 
pot utiliza sisteme electronice pentru a 
stabili dacă un consumator deține sau nu un 
cont de plăți, prestatorii de servicii de plată 
ar trebui să accepte o declarație din partea 
consumatorilor ca mijloc fiabil de 
verificare a faptului că aceștia nu dețin deja 
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un cont de plăți. Ei ar trebui să justifice o 
legătură reală cu statul membru al 
prestatorului de servicii de plată.
În acest sens, consumatorul prezintă:
(i) o declarație de onoare care poate fi 
utilizată de prestatorii de servicii de plată 
ca mijloc fiabil de verificare a faptului 
dacă el/ea nu deține deja un cont de plăți, 
pe baza unei testări corespunzătoare care 
ar trebui să demonstreze o nevoie clară 
pentru un cont de plăți cu funcționalități 
de bază; sau
(ii) o declarație simplă din partea a cel 
puțin unei instituții financiare din statele 
membre în cauză care demonstrează că în 
statul membru în cauză acestuia/acesteia 
i-a fost refuzat accesul la un cont de plăți.
Exemple nelimitative ale unei legături 
reale cu statele membre sunt: cetățenia, 
locul de reședință, chestiuni legate de 
locul de muncă, înscrierea într-o instituție 
care oferă educație sau formare 
profesională, chestiuni legate de familie 
sau orice alt factor care ar putea constitui 
o legătură cu statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 195
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți pe același teritoriu. În cazul 
în care nu se pot utiliza sisteme electronice 
pentru a stabili dacă un consumator deține 
sau nu un cont de plăți, prestatorii de 
servicii de plată ar trebui să accepte o 

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți și trebuie să li se fi refuzat 
accesul la un cont de plăți în statul 
membru. Ei ar trebui să justifice o 
legătură suficientă cu statul membru al 
prestatorului de servicii de plată unde 
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declarație din partea consumatorilor ca 
mijloc fiabil de verificare a faptului că
aceștia nu dețin deja un cont de plăți.

solicită acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. În cazul în care nu 
se pot utiliza sisteme electronice pentru a 
stabili dacă un consumator deține sau nu un 
cont de plăți, prestatorii de servicii de plată 
ar trebui să accepte o declarație din partea 
consumatorilor ca mijloc fiabil de 
verificare a faptului că acestora li s-a 
refuzat accesul la un cont de plăți.

Or. en

Justificare

Dreptul la un cont bancar de bază ar trebui să se aplice doar atunci când consumatorul nu 
deține deja un cont de plăți și i-a fost refuzat accesul la un cont obișnuit.

Amendamentul 196
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți pe același teritoriu. În cazul 
în care nu se pot utiliza sisteme electronice 
pentru a stabili dacă un consumator deține 
sau nu un cont de plăți, prestatorii de 
servicii de plată ar trebui să accepte o 
declarație din partea consumatorilor ca 
mijloc fiabil de verificare a faptului că 
aceștia nu dețin deja un cont de plăți.

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți în Uniune și ar trebui să 
poată dovedi că le-a fost refuzată 
deschiderea unui cont de plăți. În cazul în 
care nu se pot utiliza sisteme electronice 
pentru a stabili dacă un consumator deține 
sau nu un cont de plăți, prestatorii de 
servicii de plată ar trebui să accepte o 
declarație din partea consumatorilor ca 
mijloc fiabil de verificare a faptului că 
aceștia nu dețin deja un cont de plăți. După 
stabilirea necesității pentru consumator, 
prestatorul de servicii de plată trebuie să 
ofere clientului un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. 

Or. de
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Amendamentul 197
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți pe același teritoriu. În cazul 
în care nu se pot utiliza sisteme electronice 
pentru a stabili dacă un consumator deține 
sau nu un cont de plăți, prestatorii de 
servicii de plată ar trebui să accepte o 
declarație din partea consumatorilor ca 
mijloc fiabil de verificare a faptului că 
aceștia nu dețin deja un cont de plăți.

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți în UE. În cazul în care nu se 
pot utiliza sisteme electronice pentru a 
stabili dacă un consumator deține sau nu un 
cont de plăți, prestatorii de servicii de plată 
ar trebui să accepte o declarație din partea 
consumatorilor ca mijloc fiabil de 
verificare a faptului că aceștia nu dețin deja 
un cont de plăți.

Or. de

Amendamentul 198
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți pe același teritoriu. În cazul în 
care nu se pot utiliza sisteme electronice 
pentru a stabili dacă un consumator deține 
sau nu un cont de plăți, prestatorii de 
servicii de plată ar trebui să accepte o 
declarație din partea consumatorilor ca 
mijloc fiabil de verificare a faptului că 
aceștia nu dețin deja un cont de plăți.

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți pe același teritoriu. În cazul în 
care nu se pot utiliza sisteme electronice 
pentru a stabili dacă un consumator deține 
sau nu un cont de plăți, prestatorii de 
servicii de plată ar trebui să accepte o 
declarație oficială din partea 
consumatorilor ca mijloc fiabil de 
verificare a faptului că aceștia nu dețin deja 
un cont de plăți.

Or. en
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Amendamentul 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
garanteze accesul la o gamă de servicii de 
plată de bază pentru care statele membre 
stabilesc un număr minim de operațiuni 
într-un mod care să țină seama atât de 
nevoile consumatorilor, cât și de practicile 
comerciale din statul membru în cauză.
Pe lângă această listă de servicii minime, 
băncile pot aplica comisioanele lor 
obișnuite. Serviciile legate de conturile de 
plăți de bază ar trebui să includă facilitatea 
de a depozita și a retrage bani.
Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea 
de a efectua operațiuni de plată esențiale, 
cum ar fi să primească venituri sau 
prestații, să plătească facturi sau taxe și să 
cumpere bunuri și servicii, inclusiv prin 
debitare directă, transfer de credit și 
utilizarea unui card de plăți. Aceste servicii 
ar trebui să permită achiziția de bunuri și 
servicii online și să ofere consumatorilor 
oportunitatea de a iniția ordine de plată 
prin intermediul facilității bancare online a 
prestatorului de servicii de plată, acolo 
unde aceasta este disponibilă. Totuși, un 
cont de plăți cu funcționalități de bază nu 
ar trebui utilizat exclusiv online, deoarece 
acest fapt ar crea un obstacol pentru 
consumatorii care nu au acces la internet.
Consumatorii nu ar trebui să aibă acces la o 
facilitate de descoperit de cont în cazul 
unui cont de plăți cu funcționalități de 
bază. Cu toate acestea, statele membre ar 
putea permite prestatorilor de servicii de 
plată să ofere facilități care să asigure 
rezerve de capital în cazul unor sume foarte 
mici, pentru conturile de plăți cu 
funcționalități de bază.

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
garanteze accesul la o gamă de servicii de 
plată de bază. Pe lângă această listă de 
servicii de bază, băncile pot aplica 
comisioanele lor obișnuite. Serviciile 
legate de conturile de plăți de bază ar 
trebui să includă facilitatea de a depozita și 
a retrage bani. Consumatorii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a efectua operațiuni de 
plată esențiale, cum ar fi să primească 
venituri sau prestații, să plătească facturi 
sau taxe și să cumpere bunuri și servicii, 
inclusiv prin debitare directă, transfer de 
credit și utilizarea unui card de plăți.
Aceste servicii ar trebui să permită 
achiziția de bunuri și servicii online și să 
ofere consumatorilor oportunitatea de a 
iniția ordine de plată prin intermediul 
facilității bancare online a prestatorului de 
servicii de plată, acolo unde aceasta este 
disponibilă. Totuși, un cont de plăți cu 
funcționalități de bază nu ar trebui utilizat 
exclusiv online, deoarece acest fapt ar crea 
un obstacol pentru consumatorii care nu au 
acces la internet. Consumatorii nu ar trebui 
să aibă acces la o facilitate de descoperire 
de cont în cazul unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Cu toate acestea, 
statele membre ar putea permite 
prestatorilor de servicii de plată să ofere 
facilități care să asigure rezerve de capital 
în cazul unor sume foarte mici, pentru 
conturile de plăți cu funcționalități de bază.
Atât timp cât un cont de plăți cu 
funcționalități de bază este operat de 
consumator în scop personal, ar trebui să 
nu existe limite în ceea ce privește 
numărul operațiunilor de furnizat 
consumatorului în temeiul normelor 
privind prețurile specifice ale acestui cont.
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Amendamentul 200
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
garanteze accesul la o gamă de servicii de 
plată de bază pentru care statele membre 
stabilesc un număr minim de operațiuni 
într-un mod care să țină seama atât de 
nevoile consumatorilor, cât și de practicile 
comerciale din statul membru în cauză. Pe 
lângă această listă de servicii minime, 
băncile pot aplica comisioanele lor 
obișnuite. Serviciile legate de conturile de 
plăți de bază ar trebui să includă facilitatea 
de a depozita și a retrage bani.
Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea 
de a efectua operațiuni de plată esențiale, 
cum ar fi să primească venituri sau 
prestații, să plătească facturi sau taxe și să 
cumpere bunuri și servicii, inclusiv prin 
debitare directă, transfer de credit și 
utilizarea unui card de plăți. Aceste servicii 
ar trebui să permită achiziția de bunuri și 
servicii online și să ofere consumatorilor 
oportunitatea de a iniția ordine de plată 
prin intermediul facilității bancare online a 
prestatorului de servicii de plată, acolo 
unde aceasta este disponibilă. Totuși, un 
cont de plăți cu funcționalități de bază nu 
ar trebui utilizat exclusiv online, deoarece 
acest fapt ar crea un obstacol pentru 
consumatorii care nu au acces la internet.
Consumatorii nu ar trebui să aibă acces la o 
facilitate de descoperit de cont în cazul 
unui cont de plăți cu funcționalități de 
bază. Cu toate acestea, statele membre ar 
putea permite prestatorilor de servicii de 
plată să ofere facilități care să asigure 
rezerve de capital în cazul unor sume foarte 

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
garanteze accesul la o gamă de servicii de 
plată de bază pentru care statele membre 
stabilesc un număr minim de operațiuni 
într-un mod care să țină seama atât de 
nevoile consumatorilor, cât și de practicile 
comerciale din statul membru în cauză. Pe 
lângă această listă de servicii minime, 
băncile pot aplica comisioanele lor 
obișnuite. Serviciile legate de conturile de 
plăți de bază ar trebui să includă facilitatea
de a depune și a retrage bani prin diferite 
canale disponibile. Consumatorii ar trebui 
să aibă posibilitatea de a efectua operațiuni 
de plată esențiale, cum ar fi să primească 
venituri sau prestații, să plătească facturi 
sau taxe și să cumpere bunuri și servicii, 
inclusiv prin debitare directă, transfer de 
credit, inclusiv ordine de plată 
programată, și utilizarea unui instrument 
personalizat de plată (de exemplu, un card 
de plăți sau un produs de software).
Aceste servicii ar trebui să permită 
achiziția de bunuri și servicii online și să 
ofere consumatorilor oportunitatea de a 
iniția ordine de plată prin intermediul 
facilității bancare online a prestatorului de 
servicii de plată, acolo unde aceasta este 
disponibilă. Totuși, un cont de plăți cu 
funcționalități de bază nu ar trebui utilizat 
exclusiv online, deoarece acest fapt ar crea 
un obstacol pentru consumatorii care nu au 
acces la internet. Consumatorii nu ar trebui 
să aibă acces la o facilitate de descoperire 
de cont în cazul unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Cu toate acestea, 
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mici, pentru conturile de plăți cu 
funcționalități de bază.

statele membre ar putea permite 
prestatorilor de servicii de plată să ofere 
facilități care să asigure rezerve de capital 
în cazul unor sume foarte mici, pentru 
conturile de plăți cu funcționalități de bază, 
atunci când costurile pentru aceste 
fonduri sunt dezvăluite în mod separat 
consumatorului și sunt cel puțin la fel de 
favorabile ca și costurile pentru 
descoperirea de cont a furnizorului.

Or. en

Amendamentul 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a asigura disponibilitatea 
conturilor de plăți cu funcționalități de 
bază unei game cât mai vaste de 
consumatori, acestea ar trebui oferite 
gratuit sau în schimbul unui comision 
rezonabil. În plus, orice taxe suplimentare 
percepute consumatorului pentru 
nerespectarea termenilor contractuali ar 
trebui să fie rezonabile. Statele membre ar 
trebui să stabilească ceea ce constituie o 
taxă rezonabilă în funcție de circumstanțele 
naționale. Pentru a asigura punerea în 
aplicare consecventă și eficientă a 
principiului taxei rezonabile, ABE ar trebui 
să fie însărcinată cu obligația de a emite 
orientări referitoare la criteriile generale 
identificate în prezenta directivă.

(31) Pentru a asigura disponibilitatea 
conturilor de plăți cu funcționalități de 
bază unei game cât mai vaste de 
consumatori, acestea ar trebui oferite 
gratuit sau în schimbul unui comision 
rezonabil. În plus, orice taxă suplimentară 
percepută consumatorului pentru 
nerespectarea termenilor contractuali ar 
trebui să fie rezonabilă și niciodată mai 
mare decât comisioanele unei politici
obișnuite a prestatorului privind stabilirea 
prețurilor. Prestatorilor de servicii de 
plată ar trebui să li se solicite să asigure 
că, printre produsele pe care le oferă, 
contul de plăți cu funcționalități de bază 
este întotdeauna cel mai accesibil cont 
pentru realizarea tranzacțiilor de plată de 
bază. Ar trebui să existe o limită 
superioară pentru cuantumul total al 
comisioanelor percepute pe parcursul 
unui an de prestatorul de servicii de plată 
pentru operarea unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Statele membre ar 
trebui să stabilească ceea ce constituie o 
taxă rezonabilă și o limită superioară 
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rezonabilă pentru cuantumul total al 
comisioanelor percepute pe parcursul 
unui an, în funcție de circumstanțele 
naționale, printre altele în ceea ce privește 
venitul mediu al persoanelor care trăiesc 
cu riscul de sărăcie și excluziune socială.
Pentru a asigura punerea în aplicare 
consecventă și eficientă a principiului taxei 
rezonabile, ABE ar trebui să fie însărcinată 
cu obligația de a emite orientări referitoare 
la criteriile generale identificate în prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 202
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Prestatorul de servicii de plată ar 
trebui să refuze deschiderea unui cont de 
plăți cu funcționalități de bază sau să 
rezilieze un contract privind un astfel de 
cont numai în circumstanțe specifice, cum 
ar fi nerespectarea legislației privind 
spălarea banilor și finanțarea terorismului 
sau a celei privind prevenirea și 
investigarea infracțiunilor. Chiar și în 
aceste cazuri, refuzul poate fi justificat 
numai dacă respectivul consumator nu 
respectă dispozițiile legislative respective 
și nu pe motiv că procedura de verificare a 
respectării legislației este prea 
împovărătoare sau prea costisitoare.

(32) Prestatorul de servicii de plată ar 
trebui să refuze deschiderea unui cont de 
plăți cu funcționalități de bază sau să 
rezilieze un contract privind un astfel de 
cont numai în circumstanțe specifice, de 
exemplu, în cazul nerespectării legislației 
privind spălarea banilor și finanțarea 
terorismului sau a celei privind prevenirea 
și investigarea infracțiunilor sau dacă 
consumatorului nu i s-a refuzat accesul la 
un cont de plăți. Chiar și în aceste cazuri, 
refuzul poate fi justificat numai dacă 
respectivul consumator nu respectă 
dispozițiile legislative respective și nu pe 
motiv că procedura de verificare a 
respectării legislației este prea 
împovărătoare sau prea costisitoare.

Or. en
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Amendamentul 203
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Statele membre și prestatorii de 
servicii de plată ar trebui să ofere 
consumatorilor informații clare și 
inteligibile cu privire la dreptul la un cont 
bancar cu funcționalități de bază.
Informațiile ar trebui să vizeze 
funcționalitățile și condițiile principale de 
utilizare a contului, precum și etapele pe 
care trebuie să le parcurgă consumatorii 
pentru a-și exercita dreptul de a deschide 
un cont de plăți cu funcționalități de bază.
Consumatorii ar trebui informați, în 
special, cu privire la faptul că achiziția de 
servicii suplimentare nu este obligatorie 
pentru a avea acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază.

(33) Statele membre și prestatorii de 
servicii de plată ar trebui să ofere 
consumatorilor informații clare și 
inteligibile cu privire la disponibilitatea 
unui cont bancar cu funcționalități de bază.
Informațiile ar trebui să vizeze 
funcționalitățile și condițiile principale de 
utilizare a contului, precum și etapele pe 
care trebuie să le parcurgă consumatorii 
pentru a-și exercita dreptul de a deschide 
un cont de plăți cu funcționalități de bază.
Consumatorii ar trebui informați, în 
special, cu privire la faptul că achiziția de 
servicii suplimentare nu este obligatorie 
pentru a avea acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază.

Or. en

Amendamentul 204
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Atunci când este cazul și, în special, 
în ceea ce privește persoanele fără o 
adresă fixă, statele membre ar trebui să 
stabilească mecanisme nediscriminatorii 
și flexibile de a asista consumatorii în 
respectarea cerințelor pentru măsuri de 
precauție privind clientela asociate cu 
conturile de plăți cu funcționalități de 
bază, respectând totodată legislația 
privind spălarea banilor și finanțarea 
terorismului.
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Amendamentul 205
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 34 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34b) Pentru a oferi servicii 
corespunzătoare consumatorilor care 
dețin conturi de plăți cu funcționalități de 
bază, statele membre ar trebui să se 
asigure că angajaților relevanți ai 
prestatorilor de servicii de plată care oferă 
aceste conturi li se asigură o formare 
adecvată, timp suficient și, dacă se aplică, 
obiective de vânzări adaptate în mod 
rezonabil.

Or. en

Amendamentul 206
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În vederea atingerii obiectivelor 
prevăzute în prezenta directivă, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei pentru a 
identifica terminologia standardizată la 
nivelul UE care vizează serviciile de plată 
comune unui număr de state membre, 
precum și definițiile acestor termeni.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 207
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În vederea atingerii obiectivelor 
prevăzute în prezenta directivă, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei pentru a 
identifica terminologia standardizată la
nivelul UE care vizează serviciile de plată 
comune unui număr de state membre, 
precum și definițiile acestor termeni.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de 
standardizare a terminologiei aduce un beneficiu real.

Amendamentul 208
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În vederea atingerii obiectivelor 
prevăzute în prezenta directivă, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat ar trebui delegată 
Comisiei pentru a identifica terminologia 
standardizată la nivelul UE care vizează 
serviciile de plată comune unui număr de 
state membre, precum și definițiile acestor 
termeni.

(36) În vederea atingerii obiectivelor 
prevăzute în prezenta directivă, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat ar trebui delegată 
Comisiei pentru a identifica lista 
definițiilor standardizate la nivelul UE 
care vizează serviciile de plată comune 
unui număr de state membre.

Or. en
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Amendamentul 209
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentei directive, 
ar trebui conferite competențe de 
executare Comisiei. Aceste competențe au 
legătură cu definirea formatului 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, simbolul comun al acestuia și 
ordinea în care vor fi prezentate serviciile 
conținute în acesta, precum și formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun 
al acesteia și ordinea în care vor fi 
prezentate serviciile conținute în aceasta. 
Aceste competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de 
standardizare a terminologiei aduce un beneficiu real.

Amendamentul 210
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) În termen de trei ani de la intrarea în (38) În termen de doi ani de la intrarea în 
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vigoare a prezentei directive și, ulterior, la 
fiecare doi ani, statele membre ar trebui să 
obțină statistici anuale fiabile privind 
funcționarea măsurilor introduse prin 
prezenta directivă. Acestea ar trebui să 
utilizeze orice surse relevante de informare 
și să comunice Comisiei informațiile 
respective.

vigoare a prezentei directive și, ulterior, la 
fiecare doi ani, statele membre ar trebui să 
obțină statistici anuale fiabile privind 
funcționarea măsurilor introduse prin 
prezenta directivă. Acestea ar trebui să 
utilizeze orice sursă relevantă de informare 
și să comunice Comisiei informațiile 
respective.

Or. en

Amendamentul 211
Syed Kamall

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Prezenta directivă ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri la cinci ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se ține 
seama de evoluțiile pieței, cum ar fi 
apariția unor tipuri noi de conturi de plăți și 
de servicii de plată, precum și de evoluțiile 
înregistrate în alte domenii ale dreptului 
Uniunii și de experiențele statelor membre.
Revizuirea ar trebui să evalueze dacă 
măsurile introduse au îmbunătățit 
înțelegerea de către consumatori a 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
comparabilitatea conturilor de plăți și 
ușurința cu care se schimbă conturile.
Aceasta ar trebui să stabilească, de 
asemenea, numărul de conturi de plăți de 
bază deschise, inclusiv de către 
consumatori care anterior nu beneficiau de 
servicii bancare. În plus, aceasta ar trebui 
să analizeze dacă termenele-limită 
prelungite prevăzute pentru prestatorii de 
servicii de plată care efectuează 
schimbarea conturilor la nivel 
transfrontalier urmează să fie menținute 
pe o perioadă de timp mai îndelungată, 
precum și dacă dispozițiile privind 
informațiile ce trebuie furnizate de către 

(39) Prezenta directivă ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri la cinci ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se ține 
seama de evoluțiile pieței, cum ar fi 
apariția unor tipuri noi de conturi de plăți și 
de servicii de plată, precum și de evoluțiile 
înregistrate în alte domenii ale dreptului 
Uniunii și de experiențele statelor membre.
Revizuirea ar trebui să evalueze dacă 
măsurile introduse au îmbunătățit 
înțelegerea de către consumatori a 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
comparabilitatea conturilor de plăți și 
ușurința cu care se schimbă conturile.
Aceasta ar trebui să stabilească, de 
asemenea, numărul de conturi de plăți de 
bază deschise, inclusiv de către 
consumatori care anterior nu beneficiau de 
servicii bancare. În plus, ar trebui să se 
analizeze dacă dispozițiile privind 
informațiile ce trebuie furnizate de către 
prestatorii de servicii de plată atunci când 
oferă pachete de produse sunt suficiente 
sau dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare. Ar trebui să se realizeze, de 
asemenea, un studiu care să analizeze 
dacă există o cerere pentru un serviciu 
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prestatorii de servicii de plată atunci când 
oferă pachete de produse sunt suficiente 
sau dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare. Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport însoțit, după caz, de propuneri 
legislative.

transfrontalier de schimbare a conturilor 
sau dacă statu-quo-ul este receptiv la 
cererea consumatorului. Comisia ar trebui 
să prezinte Parlamentului European și 
Consiliului un raport însoțit, după caz, de 
propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 212
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Prezenta directivă ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri la cinci ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se ține 
seama de evoluțiile pieței, cum ar fi 
apariția unor tipuri noi de conturi de plăți și 
de servicii de plată, precum și de evoluțiile 
înregistrate în alte domenii ale dreptului 
Uniunii și de experiențele statelor membre.
Revizuirea ar trebui să evalueze dacă 
măsurile introduse au îmbunătățit 
înțelegerea de către consumatori a 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
comparabilitatea conturilor de plăți și 
ușurința cu care se schimbă conturile.
Aceasta ar trebui să stabilească, de 
asemenea, numărul de conturi de plăți de 
bază deschise, inclusiv de către 
consumatori care anterior nu beneficiau de 
servicii bancare. În plus, aceasta ar trebui 
să analizeze dacă termenele-limită 
prelungite prevăzute pentru prestatorii de 
servicii de plată care efectuează 
schimbarea conturilor la nivel 
transfrontalier urmează să fie menținute pe 
o perioadă de timp mai îndelungată,
precum și dacă dispozițiile privind 
informațiile ce trebuie furnizate de către 
prestatorii de servicii de plată atunci când 

(39) Prezenta directivă ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri la trei ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se ține 
seama de evoluțiile pieței, cum ar fi 
apariția unor tipuri noi de conturi de plăți și 
de servicii de plată, precum și de evoluțiile 
înregistrate în alte domenii ale dreptului 
Uniunii și de experiențele statelor membre.
Revizuirea ar trebui să evalueze dacă 
măsurile introduse au îmbunătățit 
înțelegerea de către consumatori a 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
comparabilitatea conturilor de plăți și 
ușurința cu care se schimbă conturile.
Aceasta ar trebui să stabilească, de 
asemenea, numărul de conturi de plăți de 
bază deschise, inclusiv de către 
consumatori care anterior nu beneficiau de 
servicii bancare. În plus, aceasta ar trebui 
să analizeze dacă termenele-limită 
prelungite prevăzute pentru prestatorii de 
servicii de plată care efectuează 
schimbarea conturilor la nivel 
transfrontalier urmează să fie menținute pe 
o perioadă de timp mai îndelungată,
precum și dacă dispozițiile privind 
informațiile ce trebuie furnizate de către 
prestatorii de servicii de plată atunci când 
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oferă pachete de produse sunt suficiente 
sau dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare. Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport însoțit, după caz, de propuneri 
legislative.

oferă pachete de produse sunt suficiente 
sau dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare. Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport însoțit, după caz, de propuneri 
legislative.

Or. en

Amendamentul 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propunere de directivă 
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Prezenta directivă ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri la cinci ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se ține 
seama de evoluțiile pieței, cum ar fi 
apariția unor tipuri noi de conturi de plăți și 
de servicii de plată, precum și de evoluțiile 
înregistrate în alte domenii ale dreptului 
Uniunii și de experiențele statelor membre. 
Revizuirea ar trebui să evalueze dacă 
măsurile introduse au îmbunătățit 
înțelegerea de către consumatori a 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
comparabilitatea conturilor de plăți și 
ușurința cu care se schimbă conturile. 
Aceasta ar trebui să stabilească, de 
asemenea, numărul de conturi de plăți de 
bază deschise, inclusiv de către 
consumatori care anterior nu beneficiau de 
servicii bancare. În plus, aceasta ar trebui 
să analizeze dacă termenele-limită 
prelungite prevăzute pentru prestatorii de 
servicii de plată care efectuează 
schimbarea conturilor la nivel 
transfrontalier urmează să fie menținute pe 
o perioadă de timp mai îndelungată, 
precum și dacă dispozițiile privind 
informațiile ce trebuie furnizate de către 
prestatorii de servicii de plată atunci când 
oferă pachete de produse sunt suficiente 

(39) Prezenta directivă ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri la cinci ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se ține 
seama de evoluțiile pieței, cum ar fi 
apariția unor tipuri noi de conturi de plăți și 
de servicii de plată, precum și de evoluțiile 
înregistrate în alte domenii ale dreptului 
Uniunii și de experiențele statelor membre. 
Revizuirea ar trebui să evalueze dacă 
măsurile introduse au îmbunătățit 
înțelegerea de către consumatori a 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
comparabilitatea conturilor de plăți și 
ușurința cu care se schimbă conturile. 
Aceasta ar trebui să stabilească, de 
asemenea, numărul de conturi de plăți de 
bază deschise, inclusiv de către 
consumatori care anterior nu beneficiau de 
servicii bancare, perioada de deținere a 
acestui tip de cont, numărul de refuzuri 
de deschidere a conturilor de plăți de bază 
și de reziliere a acestor conturi și motivele 
lor, precum și cheltuielile aferente. În 
plus, aceasta ar trebui să analizeze dacă 
termenele-limită prelungite prevăzute 
pentru prestatorii de servicii de plată care 
efectuează schimbarea conturilor la nivel 
transfrontalier urmează să fie menținute pe 
o perioadă de timp mai îndelungată, 



AM\1002483RO.doc 77/175 PE516.948v02-00

RO

sau dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare. Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport însoțit, după caz, de propuneri 
legislative.

precum și dacă dispozițiile privind 
informațiile ce trebuie furnizate de către 
prestatorii de servicii de plată atunci când 
oferă pachete de produse sunt suficiente 
sau dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare. Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport însoțit, după caz, de propuneri 
legislative.

Or. fr

Amendamentul 214
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Prezenta directivă ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri la cinci ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se ține 
seama de evoluțiile pieței, cum ar fi 
apariția unor tipuri noi de conturi de plăți și 
de servicii de plată, precum și de evoluțiile 
înregistrate în alte domenii ale dreptului 
Uniunii și de experiențele statelor membre.
Revizuirea ar trebui să evalueze dacă 
măsurile introduse au îmbunătățit 
înțelegerea de către consumatori a 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
comparabilitatea conturilor de plăți și 
ușurința cu care se schimbă conturile.
Aceasta ar trebui să stabilească, de 
asemenea, numărul de conturi de plăți de 
bază deschise, inclusiv de către 
consumatori care anterior nu beneficiau de 
servicii bancare. În plus, aceasta ar trebui 
să analizeze dacă termenele-limită 
prelungite prevăzute pentru prestatorii de 
servicii de plată care efectuează 
schimbarea conturilor la nivel 
transfrontalier urmează să fie menținute 
pe o perioadă de timp mai îndelungată, 
precum și dacă dispozițiile privind 

(39) Prezenta directivă ar trebui să facă 
obiectul unei revizuiri la cinci ani de la 
intrarea sa în vigoare, pentru a se ține 
seama de evoluțiile pieței, cum ar fi 
apariția unor tipuri noi de conturi de plăți și 
de servicii de plată, precum și de evoluțiile 
înregistrate în alte domenii ale dreptului
Uniunii și de experiențele statelor membre.
Revizuirea ar trebui să evalueze dacă 
măsurile introduse au îmbunătățit 
înțelegerea de către consumatori a 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, 
comparabilitatea conturilor de plăți și 
ușurința cu care se schimbă conturile.
Aceasta ar trebui să stabilească, de 
asemenea, numărul de conturi de plăți de 
bază deschise, inclusiv de către 
consumatori care anterior nu beneficiau de 
servicii bancare, precum și dacă 
dispozițiile privind informațiile ce trebuie 
furnizate de către prestatorii de servicii de 
plată atunci când oferă pachete de produse 
sunt suficiente sau dacă sunt necesare 
măsuri suplimentare. Comisia ar trebui să 
prezinte Parlamentului European și 
Consiliului un raport însoțit, după caz, de 



PE516.948v02-00 78/175 AM\1002483RO.doc

RO

informațiile ce trebuie furnizate de către 
prestatorii de servicii de plată atunci când 
oferă pachete de produse sunt suficiente 
sau dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare. Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport însoțit, după caz, de propuneri 
legislative.

propuneri legislative.

Or. en

Amendamentul 215
Sven Giegold

Propunere de directivă
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Serviciile financiare sunt produse 
complexe și, de aceea, consumatorilor li 
se oferă consiliere privind calitatea. Mai 
mult, concurența în sectorul serviciilor de 
plată este promovată pentru a stimula 
inovarea și a atinge prețuri rezonabile 
pentru consumatori. Site-urile de 
comparare pentru conturile de plăți pot fi 
un instrument util în atingerea 
obiectivelor privind concurența și 
calitatea, dacă acestea țin seama nu doar 
de indicatorii care reflectă prețurile, ci și 
de cei care dezvăluie calitatea serviciului. 
În acest context, este esențial să se 
includă indicatori precum rețeaua de 
filiale a unui prestator de servicii de plată 
în seria de indicatori ai site-urilor de 
comparare. 

Or. en

Amendamentul 216
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Considerentul 41 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41b) Este important ca nu doar 
conștientizarea consumatorilor cu privire 
la tipurile de servicii și costurile acestora 
să fie sporită, ci și ca alegerea băncii de 
către aceștia, adesea aceeași cu cea la 
care consumatorul deține un cont de plăți, 
să fie notificată prin informații cu privire 
la puterea financiară globală a băncii. 
Aceasta va promova presiunea 
consumatorilor, unul dintre cele mai 
puternice stimulente pentru întreprinderi 
de a se schimba, pe lângă presiunea 
investitorilor și cea de supraveghere, 
pentru ca instituțiile de creditare să 
concureze cu puterea instituțională, 
precum și cu costurile și calitatea 
serviciului. În acest sens, este oportun ca 
Comisia să evalueze opțiunile disponibile 
pentru introducerea unui indicator 
privind puterea financiară la nivelul 
Uniunii pentru instituțiile de credit, pe 
baza unei evaluări a supravegherii, 
printre altele, a adecvării capitalului, a 
calității activelor, a guvernanței și a 
gestionării riscurilor, precum și a puterii 
câștigurilor și lichidităților, și să fie 
prezentată într-un format simplu, ușor de 
înțeles, precum un sistem de semaforizare, 
și să vizeze furnizarea către consumatori 
a acestor informații ca și completare la 
transparența privind taxele pentru 
conturile de plăți și alte servicii bancare 
cu amănuntul;

Or. en

Justificare

Facilitarea schimbării conturilor de plăți, având în vedere faptul că consumatorii au tendința 
de a-și realiza majoritatea operațiunilor la o bancă la care dețin un cont, nu ar trebui să 
conducă la o concurență a băncilor cu costurile. Este important ca opțiunea consumatorului 
să fie informată prin informații sumare privind puterea financiară a băncii. Sistemul CAMEL 
utilizat de FDIC și Rezerva Federală din SUA în scopuri de supraveghere oferă un exemplu 
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din categoriile care ar putea fi prezentate, de exemplu, ca sistem de semaforizare, pentru 
consumatori.

Amendamentul 217
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul Uniunii.

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul unui stat 
membru.

Or. en

Justificare

Un serviciu transfrontalier de schimbare a conturilor ar implica riscuri și costuri uriașe, cu 
puține beneficii evidente, având în vedere nivelul cererii pentru un astfel de serviciu 
transfrontalier. Tranzacțiile transfrontaliere vor fi, de asemenea, facilitate prin punerea în 
aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012.

Amendamentul 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
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servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul Uniunii.

servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul unui stat 
membru.

Or. de

Amendamentul 219
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul Uniunii.

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul unui stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
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conturilor de plăți în cadrul Uniunii. conturilor de plăți în cadrul unui stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 221
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul Uniunii.

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul unui stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul Uniunii.

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul unui stat 
membru.
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Or. en

Amendamentul 223
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) De asemenea, prezenta directivă 
definește un cadru de norme și condiții în 
conformitate cu care statele membre 
garantează dreptul consumatorilor de a 
deschide și a utiliza conturi de plăți cu 
funcționalități de bază în Uniune.

(2) De asemenea, prezenta directivă 
definește un cadru de norme și condiții în 
conformitate cu care statele membre 
garantează dreptul consumatorilor de a 
deschide și a utiliza conturi de plăți cu 
funcționalități de bază într-un stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 224
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice prevăzute la articolele 15-19, un 
cont de plăți cu funcționalități de bază 
este considerat un cont de plăți în sensul 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că dispozițiile privind transparența din capitolul II și cele 
privind schimbarea de conturi din capitolul III se aplică și conturilor de plăți cu 
funcționalități de bază. Acest aspect nu este foarte clar în propunerea Comisiei.
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Amendamentul 225
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a adera la cerințele stabilite în 
prezenta directivă, statele membre se 
asigură că un prestator de servicii de plată 
are acces la baze de date cuprinzătoare, 
funcționale, prin care poate verifica 
adresa, identitatea și bonitatea financiară 
a consumatorilor din statul membru, 
pentru a contribui la prevenirea fraudei, 
la monitorizarea conformității 
consumatorilor cu obligațiile de creditare 
și a conformității cu cerințele Directivei 
2005/60/CE. Condițiile de acces sunt 
nediscriminatorii. Câmpurile obligatorii 
ale acestor baze de date ar trebui să 
includă numele, adresa, data nașterii, țara 
de reședință și naționalitatea.
Accesul la aceste baze de date le va 
permite statelor membre să îndeplinească 
cerințele prevăzute la articolul 16 din 
Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului privind contractele de credit 
asociate cu proprietatea rezidențială.

Or. en

Justificare

Pentru a preveni spălarea banilor și alte activități infracționale, o astfel de bază de date ar 
putea ajuta prestatorii de servicii de plată să scaneze consumatorii pentru a se asigura că 
solicită un cont de plăți de bază în mod legal. Acest aspect este în special important atunci 
când o bancă nu a oferit anterior un serviciu consumatorului respectiv.

Amendamentul 226
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin „cont de plăți” se înțelege un cont 
deținut în numele unuia sau al mai multor 
utilizatori ai serviciilor de plată și care este 
folosit pentru executarea operațiunilor de 
plată;

(b) „cont de plăți” înseamnă un cont 
deținut în numele unuia sau al mai multor 
utilizatori ai serviciilor de plată și care este 
folosit pentru executarea operațiunilor de 
plată. În sensul prezentei directive, un 
„cont de plăți” nu include:
(i) conturi destinate inițial ca și conturi de 
depozit sau de economii;
(ii) carduri de credit;
(iii) conturi ipotecare curente; și
(iv) portofele electronice, monedă 
electronică și carduri de plată electronică;

Or. en

Justificare

Sfera de aplicare a directivei ar trebui limitată la conturile de plăți.

Amendamentul 227
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „cont de plăți cu funcționalități de 
bază” înseamnă un cont curent cu servicii 
financiare limitate la depuneri de 
numerar, retrageri de numerar, 
operațiuni de plată directă a debitului, 
carduri de debitare directă, plăți online, 
transferuri credit și ordine de plată 
programată;

Or. en

Amendamentul 228
Sven Giegold
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „servicii asociate cu contul de plăți” 
înseamnă toate serviciile asociate cu un 
cont de plăți, inclusiv servicii de plată;

Or. en

Justificare

BEUC propune utilizarea termenului „servicii asociate cu contul de plăți” în locul 
termenului „servicii de plată” deoarece primul dintre ele este mai clar în contextul actual. De 
exemplu, asigurarea cardului de plăți și facilitatea de descoperire de cont nu sunt servicii de 
plată, dar trebuie să fie și ele acoperite de sfera de aplicare a serviciilor asociate cu contul 
de plăți.

Amendamentul 229
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „servicii care sunt asociate cu un 
cont de plăți” înseamnă toate serviciile 
care sunt asociate cu un cont de plăți, dar 
includ și servicii de plată;

Or. en

Amendamentul 230
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prin „prestator de servicii de plată” se 
înțelege un prestator de servicii de plată 
astfel cum este definit la articolul 4 
alineatul (9) din Directiva 2007/64/CE;

(e) „prestator de servicii de plată” 
înseamnă un prestator de servicii de plată 
astfel cum este definit la articolul 4 
alineatul (9) din Directiva 2007/64/CE;
prestatorii de servicii de plată care 
operează doar ca prestatori de conturi de 
plăți electronice sunt excluși din sfera de 
aplicare a directivei;

Or. en

Amendamentul 231
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) prin „prestator de servicii de plată care 
efectuează transferul” se înțelege
prestatorul de servicii de plată de la care
sunt transferate informațiile privind toate 
plățile recurente sau o parte dintre acestea;

(g) „prestator de servicii de plată care 
efectuează transferul” înseamnă prestatorul 
de servicii de plată actual al 
consumatorului care transferă informațiile 
privind toate plățile recurente sau o parte 
dintre acestea către prestatorul de servicii 
de plată destinatar;

Or. en

Justificare

Dacă prestatorul de servicii este schimbat de mai multe ori, prestatorul de servicii anterior ar 
trebui să nu fie responsabil de noul transfer deoarece responsabilitatea plăților a fost 
transmisă deja către prestatorul de serviciu de plăți actual.

Amendamentul 232
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h



PE516.948v02-00 88/175 AM\1002483RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) prin „prestator de servicii de plată 
destinatar” se înțelege prestatorul de 
servicii de plată către care sunt transferate 
informațiile privind toate plățile recurente 
sau o parte dintre acestea;

(h) „prestator de servicii de plată 
destinatar” înseamnă noul prestator de 
servicii de plată cu care consumatorul 
convine și deschide un nou cont de plăți și
către care sunt transferate informațiile 
privind toate plățile recurente sau o parte 
dintre acestea de către prestatorul de 
servicii de plată care efectuează 
transferul;

Or. en

Amendamentul 233
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) prin „comisioane” se înțeleg
cheltuielile, dacă există, pe care
consumatorul trebuie să le plătească 
prestatorului de servicii de plată în 
schimbul furnizării serviciilor de plată 
sau al operațiunile efectuate într-un cont 
de plăți;

(k) „comisioane” înseamnă toate taxele, 
comisioanele, cheltuielile și costurile 
pentru serviciile asociate cu contul de 
plăți, inclusiv penalitățile, ratele dobânzii 
pentru cardurile de credit sau facilitățile 
de descoperire de cont, dacă există, pe care 
trebuie să le plătească consumatorul
prestatorului de servicii de plată;

Or. en

Justificare

FSUG/BEUC. Transparența și comparabilitatea comisioanelor trebuie să se aplice tuturor 
taxelor, comisioanelor, cheltuielilor și costurilor asociate cu contul de plăți, inclusiv 
penalitățile, facilitățile de descoperire de cont și ratele dobânzii cardului de credit.

Amendamentul 234
Olle Ludvigsson
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) prin „comisioane” se înțeleg
cheltuielile, dacă există, pe care 
consumatorul trebuie să le plătească 
prestatorului de servicii de plată în 
schimbul furnizării serviciilor de plată sau 
al operațiunile efectuate într-un cont de 
plăți;

(k) „comisioane” înseamnă toate 
cheltuielile și penalitățile, dacă există, pe 
care consumatorul trebuie să le plătească 
prestatorului de servicii de plată în 
schimbul și în legătură cu furnizarea
serviciilor de plată și a altor servicii 
asociate cu un cont de plăți;

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că termenul „comisioane” acoperă toate costurile cu care se 
confruntă consumatorii în legătură cu un cont de plăți.

Amendamentul 235
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) prin „comisioane” se înțeleg
cheltuielile, dacă există, pe care 
consumatorul trebuie să le plătească 
prestatorului de servicii de plată în 
schimbul furnizării serviciilor de plată sau 
al operațiunile efectuate într-un cont de 
plăți;

(k) „comisioane” înseamnă toate costurile 
asociate cu contul de plăți, inclusiv 
facilitățile de descoperire de cont, 
penalitățile și ratele dobânzii pentru 
cardurile de credit, dacă există, pe care 
consumatorul trebuie să le plătească
prestatorului de servicii de plată în 
schimbul furnizării serviciilor de plată sau 
al operațiunilor efectuate într-un cont de 
plăți;

Or. en

Amendamentul 236
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) prin „schimbarea conturilor” se 
înțelege transferul de la un prestator de 
servicii de plată la altul, la cererea 
consumatorului, a informațiilor referitoare 
la toate sau la o parte dintre ordinele de 
plată programate pentru transferurile de 
credit, debitările directe recurente și 
transferurile recurente de credit intrate, 
executate într-un cont de plăți, cu sau fără 
transferul soldului pozitiv al contului de la
un cont de plăți la altul și cu sau fără
închiderea vechiului cont;

(m) „schimbarea conturilor” înseamnă
transferul de la prestatorul de servicii de 
plată care face transferul la prestatorul de 
servicii de plată destinatar, la cererea 
consumatorului, a informațiilor referitoare 
la toate sau la o parte dintre ordinele de 
plată programate pentru transferurile de 
credit, debitările directe recurente și 
transferurile recurente de credit intrate, 
executate în contul de plăți inițial, cu sau 
fără transferul soldului pozitiv al contului 
de la contul de plăți inițial la noul cont de 
plăți sau închiderea vechiului cont dintr-un 
stat membru;

Or. en

Amendamentul 237
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) prin „schimbarea conturilor” se 
înțelege transferul de la un prestator de 
servicii de plată la altul, la cererea 
consumatorului, a informațiilor referitoare 
la toate sau la o parte dintre ordinele de 
plată programate pentru transferurile de 
credit, debitările directe recurente și 
transferurile recurente de credit intrate, 
executate într-un cont de plăți, cu sau fără 
transferul soldului pozitiv al contului de la 
un cont de plăți la altul și cu sau fără
închiderea vechiului cont;

(m) „schimbarea conturilor” înseamnă
transferul de la un prestator de servicii de 
plată la altul, la cererea consumatorului, a 
informațiilor referitoare la toate sau la o 
parte dintre ordinele de plată programate 
pentru transferurile de credit, debitările 
directe recurente și transferurile recurente 
de credit intrate, executate într-un cont de 
plăți, cu sau fără transferul soldului pozitiv 
al contului de la un cont de plăți la altul sau
închiderea vechiului cont; doar un cont cu 
un echilibru pozitiv sau nul poate face 
obiectul schimbării conturilor;

Or. en
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Amendamentul 238
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) prin „schimbarea conturilor” se 
înțelege transferul de la un prestator de 
servicii de plată la altul, la cererea 
consumatorului, a informațiilor referitoare 
la toate sau la o parte dintre ordinele de 
plată programate pentru transferurile de 
credit, debitările directe recurente și 
transferurile recurente de credit intrate, 
executate într-un cont de plăți, cu sau fără 
transferul soldului pozitiv al contului de la 
un cont de plăți la altul și cu sau fără 
închiderea vechiului cont;

(m) „schimbarea conturilor” înseamnă
transferul de la un prestator de servicii de 
plată la altul în cadrul Uniunii Europene, 
la cererea consumatorului, a informațiilor 
referitoare la toate sau la o parte dintre 
ordinele de plată programate pentru 
transferurile de credit, debitările directe 
recurente și transferurile recurente de credit 
intrate, executate într-un cont de plăți, cu 
sau fără transferul soldului pozitiv al 
contului de la un cont de plăți la altul sau
închiderea vechiului cont;

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează clarificarea faptului că schimbarea conturilor ar trebui să fie 
posibilă în întreaga UE.

Amendamentul 239
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) prin „transfer de credit” se înțelege
serviciul de plată național sau 
transfrontalier de creditare a contului de 
plăți al unui beneficiar al plății printr-o 
operațiune de plată sau o serie de 
operațiuni de plată efectuate din contul de 
plăți al plătitorului de către prestatorul de 

(o) „transfer de credit” înseamnă un 
serviciu de plată de creditare a contului de 
plăți al unui beneficiar al plății printr-o 
operațiune de plată sau o serie de 
operațiuni de plată efectuate din contul de 
plăți al plătitorului de către prestatorul de 
servicii de plată la care este deschis contul 



PE516.948v02-00 92/175 AM\1002483RO.doc

RO

servicii de plată la care este deschis contul 
de plăți al plătitorului, în baza unei 
instrucțiuni date de plătitor;

de plăți al plătitorului, în baza unei 
instrucțiuni date de plătitor;

Or. en

Amendamentul 240
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ra) „zi lucrătoare” înseamnă o zi în care 
prestatorul de servicii de plată relevant al 
plătitorului sau al beneficiarului plății 
implicat în executarea unei operațiuni de 
plată exercită activități, astfel cum este 
necesar pentru realizarea unei operațiuni 
de plată, definită la articolul 4 alineatul 
(27) din Directiva 2007/64/CE;

Or. en

Justificare

În sensul sistemelor naționale de schimbare a conturilor, cerința ar trebui stabilită pentru 
zilele lucrătoare, nu pentru zilele calendaristice, având în vedere că băncile nu sunt deschise 
în weekend.

Amendamentul 241
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ra) „zi lucrătoare” înseamnă o zi în care 
prestatorul de servicii de plată relevant al 
plătitorului sau prestatorul de servicii de 
plată al beneficiarului plății implicat în 
executarea unei operațiuni de plată 
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exercită activități, astfel cum este necesar 
pentru realizarea unei operațiuni de plată, 
definită la articolul 4 alineatul (27) din 
Directiva 2007/64/CE;

Or. en

Amendamentul 242
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ra) „zi lucrătoare” înseamnă o zi în care 
prestatorul de servicii de plată relevant al 
plătitorului sau prestatorul de servicii de 
plată al beneficiarului plății implicat în 
executarea unei operațiuni de plată 
exercită activități, astfel cum este necesar 
pentru realizarea unei operațiuni de plată, 
definită la articolul 4 alineatul (27) din 
Directiva 2007/64/CE;

Or. en

Justificare

„Zi lucrătoare” este un termen utilizat în transferul conturilor de plăți, prin urmare ar trebui 
definit.

Amendamentul 243
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista celor mai reprezentative servicii de 
plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național și terminologia 
standardizată

Terminologia standardizată asociată 
conturilor de plăți
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Or. en

Amendamentul 244
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista celor mai reprezentative servicii de 
plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național și terminologia standardizată

Lista serviciilor asociate contului de plăți
care fac obiectul unui comision la nivel 
național și terminologia standardizată

Or. en

Amendamentul 245
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista celor mai reprezentative servicii de 
plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național și terminologia standardizată

Lista serviciilor care sunt asociate 
contului de plăți care fac obiectul unui 
comision la nivel național și terminologia 
standardizată

Or. en

Amendamentul 246
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista celor mai reprezentative servicii de 
plată care fac obiectul unui comision la 

Lista celor mai reprezentative servicii de 
plată la nivel național și terminologia 
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nivel național și terminologia standardizată standardizată

Or. en

Amendamentul 247
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de 
plată care reprezintă cel puțin 80 % dintre 
cele mai reprezentative servicii de plată 
care fac obiectul unui comision la nivel 
național. Lista conține termenii și 
definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie
cuprinzătoare a serviciilor de plată
asociate contului de plăți care fac obiectul 
unui comision la nivel național. Lista 
conține termenii și definițiile standardizate
pentru fiecare dintre serviciile identificate.
O singură denumire se aplică fiecărui 
serviciu.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care statele membre să nu introducă în catalog cheltuielile 
asociate cu fiecare serviciu de plată utilizat pe teritoriul lor. Mai mult, lista ar trebui să 
conțină toate cheltuielile cu care se confruntă consumatorii, nu doar cele care sunt asociate 
strict cu efectuarea plăților.

Amendamentul 248
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie a 
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cuprinzând cel puțin 20 de servicii de 
plată care reprezintă cel puțin 80 % dintre 
cele mai reprezentative servicii de plată 
care fac obiectul unui comision la nivel 
național. Lista conține termenii și 
definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate.

tuturor serviciilor care sunt asociate 
contului de plăți care fac obiectul unui 
comision la nivel național. Lista conține 
termenii și definițiile standardizate pentru 
fiecare dintre serviciile identificate. O 
singură denumire se aplică fiecărui 
serviciu.

Or. en

Amendamentul 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 80 % dintre cele 
mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național.
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând cel puțin 15 servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 90 % dintre cele 
mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision sau sunt oferite 
gratuit, la nivel național. Lista, pentru a fi 
clară și concisă, conține termenii și 
definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate.

Or. en

Justificare

Pentru a avea o imagine de ansamblu adecvată a structurii comisioanelor conturilor de plăți, 
serviciile care sunt oferite gratuit ar trebui, de asemenea, incluse. Deoarece anumite servicii 
sunt oferite gratuit în unele state membre, iar în alte state membre fac obiectul unui comision, 
acest aspect este în special important atunci când este vorba de standardizarea și 
compararea la nivel transfrontalier.

Amendamentul 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 80 % dintre cele 
mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național.
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând servicii de plată care reprezintă 
cel puțin 80 % dintre cele mai 
reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național.
Lista conține definițiile pentru fiecare 
dintre serviciile identificate.

Or. en

Amendamentul 251
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 80 % dintre cele 
mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național.
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând cele mai reprezentative servicii 
de plată care reprezintă cel puțin 80 % 
dintre cele mai reprezentative servicii de 
plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național. Lista conține termenii și 
definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate.

Or. en

Amendamentul 252
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 80 % dintre cele 
mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național.
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă cuprinzând
serviciile de plată care reprezintă cel puțin 
80 % dintre cele mai reprezentative servicii 
de plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național. Lista conține termenii și 
definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate.

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de 
standardizare a terminologiei aduce un beneficiu real.

Amendamentul 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 80 % dintre cele 
mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național.
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă cuprinzând
serviciile de plată care reprezintă cel puțin 
80 % dintre cele mai reprezentative servicii 
de plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național. Lista conține termenii și 
definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate.

Or. en

Justificare

Lista autorităților competente ar trebui să fie finală. Limitarea la minimum 20 de servicii 
poate conduce la rezultate neobișnuite, precum împărțirea unui serviciu. Ce se întâmplă dacă 
un prestator de servicii de plată nu furnizează toate serviciile de plată standardizate? Sfera 
de aplicare a prezentei directive acoperă serviciile de plată definite în Directiva privind 
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serviciile de plată și în Regulamentul privind data-limită a SEPA.

Amendamentul 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 80 % dintre cele 
mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național. 
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă cuprinzând 
serviciile de plată care reprezintă cel puțin 
80 % dintre cele mai reprezentative servicii 
de plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național. Lista conține termenii și 
definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate.

Or. de

Amendamentul 255
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 80 % dintre cele 
mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național.
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând serviciile de plată care 
reprezintă cel puțin 80 % dintre cele mai 
reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național.
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

Or. en



PE516.948v02-00 100/175 AM\1002483RO.doc

RO

Amendamentul 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 80 % dintre cele 
mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național.
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 80 % dintre cele 
mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național.
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate și 
indică în mod clar dacă fac obiectul unui 
regulament național sau al UE.

Or. en

Amendamentul 257
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile 
competente au în vedere serviciile:

eliminat

1. cel mai frecvent utilizate de 
consumatori în legătură cu contul lor de 
plăți;
2. care generează cel mai mare cost 
pentru consumatori per serviciu;
3. care generează cel mai mare cost global 
pentru consumatori;
4. care generează cel mai mare profit 
pentru prestatorii de servicii de plată per 
serviciu;
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5. care generează cel mai mare profit 
global pentru prestatorii de servicii de 
plată.
ABE elaborează orientări în temeiul 
articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010 pentru a asista autoritățile 
competente.

Or. en

Justificare

Deoarece nu există nicio justificare pentru limitarea listei serviciilor de plată, criteriile de 
selecție a acestora nu sunt necesare.

Amendamentul 258
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile 
competente au în vedere serviciile:

eliminat

1. cel mai frecvent utilizate de 
consumatori în legătură cu contul lor de 
plăți;
2. care generează cel mai mare cost 
pentru consumatori per serviciu;
3. care generează cel mai mare cost global 
pentru consumatori;
4. care generează cel mai mare profit 
pentru prestatorii de servicii de plată per 
serviciu;
5. care generează cel mai mare profit 
global pentru prestatorii de servicii de 
plată.
ABE elaborează orientări în temeiul 
articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010 pentru a asista autoritățile 
competente.



PE516.948v02-00 102/175 AM\1002483RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Autorităților competente ale statului membru ar trebui să li se acorde suficientă flexibilitate 
pentru a identifica serviciile de plată corespunzătoare de inclus în sfera de aplicare a 
glosarului.

Amendamentul 259
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile 
competente au în vedere serviciile:

eliminat

1. cel mai frecvent utilizate de 
consumatori în legătură cu contul lor de 
plăți;
2. care generează cel mai mare cost 
pentru consumatori per serviciu;
3. care generează cel mai mare cost global 
pentru consumatori;
4. care generează cel mai mare profit 
pentru prestatorii de servicii de plată per 
serviciu;
5. care generează cel mai mare profit 
global pentru prestatorii de servicii de 
plată.
ABE elaborează orientări în temeiul 
articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010 pentru a asista autoritățile 
competente.

Or. en

Amendamentul 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile 
competente au în vedere serviciile:

eliminat

1. cel mai frecvent utilizate de 
consumatori în legătură cu contul lor de 
plăți;
2. care generează cel mai mare cost 
pentru consumatori per serviciu;
3. care generează cel mai mare cost global 
pentru consumatori;
4. care generează cel mai mare profit 
pentru prestatorii de servicii de plată per 
serviciu;
5. care generează cel mai mare profit 
global pentru prestatorii de servicii de 
plată.
ABE elaborează orientări în temeiul 
articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010 pentru a asista autoritățile 
competente.

Or. en

Amendamentul 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile 
competente au în vedere serviciile:

eliminat

1. cel mai frecvent utilizate de 
consumatori în legătură cu contul lor de 
plăți;
2. care generează cel mai mare cost 
pentru consumatori per serviciu;
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3. care generează cel mai mare cost global 
pentru consumatori;
4. care generează cel mai mare profit 
pentru prestatorii de servicii de plată per 
serviciu;
5. care generează cel mai mare profit 
global pentru prestatorii de servicii de 
plată.
ABE elaborează orientări în temeiul 
articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010 pentru a asista autoritățile 
competente.

Or. en

Justificare

Criteriile sunt prea dificil de pus în practică și ar fi un proces greoi, iar definirea lor de către 
ABE ar fi dificilă. Obiceiurile individuale de consum influențează utilizarea serviciilor de 
plată și acestea pot varia de la o săptămână la alta sau de la o lună la alta. Prestatorii de 
servicii de plată dispun, de asemenea, de programe de loialitate cu diferite reduceri pentru 
clienți diferiți. Criteriile nu țin seama de diferitele structuri de cost ale prestatorilor de 
servicii de plată. Mai mult, informațiile reprezintă adesea secrete de afaceri sau profesionale.

Amendamentul 262
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile 
competente au în vedere serviciile:

eliminat

1. cel mai frecvent utilizate de 
consumatori în legătură cu contul lor de 
plăți;
2. care generează cel mai mare cost 
pentru consumatori per serviciu;
3. care generează cel mai mare cost global 
pentru consumatori;
4. care generează cel mai mare profit 
pentru prestatorii de servicii de plată per 
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serviciu;
5. care generează cel mai mare profit 
global pentru prestatorii de servicii de 
plată.

Or. en

Amendamentul 263
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei 
listele provizorii menționate la alineatul 
(1) în termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de 
standardizare a terminologiei aduce un beneficiu real.

Amendamentul 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei listele
provizorii menționate la alineatul (1) în 
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

(3) Statele membre notifică Comisiei listele 
menționate la alineatul (1) în termen de un 
an de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en
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Justificare

Șase luni este un termen foarte scurt de la crearea listelor, un an ar fi mult mai practic.

Amendamentul 265
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre notifică Comisiei listele
provizorii menționate la alineatul (1) în 
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

(3) Statele membre notifică Comisiei listele 
menționate la alineatul (1) în termen de un 
an de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 266
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza 
listelor provizorii depuse în temeiul 
alineatului (3), a unei terminologii 
standardizate la nivelul UE pentru acele 
servicii de plată comune cel puțin 
majorității statelor membre. Terminologia 
standardizată la nivelul UE va include 
termenii comuni și definițiile pentru 
serviciile comune.

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de 
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standardizare a terminologiei aduce un beneficiu real.

Amendamentul 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza 
listelor provizorii depuse în temeiul 
alineatului (3), a unei terminologii 
standardizate la nivelul UE pentru acele 
servicii de plată comune cel puțin 
majorității statelor membre. Terminologia 
standardizată la nivelul UE va include 
termenii comuni și definițiile pentru 
serviciile comune.

eliminat

Or. en

Justificare

Standardizarea la nivelul UE ar fi problematică din cauza diferențelor naționale, a 
problemelor lingvistice, a diferitelor interpretări etc. De exemplu, în Finlanda, cecurile sau 
debitele directe sunt foarte rar utilizare, iar numerarul este tot mai puțin folosit. În Finlanda, 
cota debitărilor directe din toate plățile, plățile care nu sunt efectuate în numerar, este de 
doar 4 %, dar este mult mai mare în Franța sau Germania.

Amendamentul 268
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza listelor 
provizorii depuse în temeiul alineatului (3), 
a unei terminologii standardizate la nivelul 

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza listelor 
provizorii depuse în temeiul alineatului (3), 
a unei liste standardizate la nivelul UE 
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UE pentru acele servicii de plată comune 
cel puțin majorității statelor membre.
Terminologia standardizată la nivelul UE 
va include termenii comuni și definițiile
pentru serviciile comune.

pentru acele servicii de plată comune cel 
puțin majorității statelor membre. Lista
standardizată la nivelul UE va include
definiții comune care oferă astfel 
explicațiile utilizate pentru serviciile 
comune, utilizate cel puțin în majoritatea 
statelor membre. Această listă ar facilita 
compararea acelorași servicii 
transfrontaliere de către consumatori.

Or. en

Amendamentul 269
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza listelor 
provizorii depuse în temeiul alineatului (3), 
a unei terminologii standardizate la nivelul 
UE pentru acele servicii de plată comune 
cel puțin majorității statelor membre.
Terminologia standardizată la nivelul UE 
va include termenii comuni și definițiile 
pentru serviciile comune.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza listelor 
provizorii depuse în temeiul alineatului (3), 
a unei terminologii standardizate la nivelul 
UE pentru serviciile care sunt asociate 
unui cont de plăți, comune cel puțin 
majorității statelor membre. Terminologia 
standardizată la nivelul UE va include 
termenii comuni și definițiile pentru 
serviciile comune. O singură denumire se 
aplică fiecărui serviciu.

Or. en

Amendamentul 270
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza listelor 
provizorii depuse în temeiul alineatului (3), 
a unei terminologii standardizate la nivelul 
UE pentru acele servicii de plată comune 
cel puțin majorității statelor membre.
Terminologia standardizată la nivelul UE 
va include termenii comuni și definițiile 
pentru serviciile comune.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza listelor 
provizorii depuse în temeiul alineatului (3), 
a unei terminologii standardizate la nivelul 
UE pentru serviciile asociate unui cont de
plăți, comune cel puțin majorității statelor 
membre. Terminologia standardizată la 
nivelul UE va include termenii comuni și 
definițiile pentru serviciile comune.

Or. en

Amendamentul 271
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 24, referitoare la stabilirea, pe 
baza listelor provizorii depuse în temeiul 
alineatului (3), a unei terminologii 
standardizate la nivelul UE pentru acele 
servicii de plată comune cel puțin 
majorității statelor membre. Terminologia 
standardizată la nivelul UE va include 
termenii comuni și definițiile pentru 
serviciile comune.

(4) Comisia, în acord cu orientările, poate 
propune, pe baza listelor provizorii depuse 
în temeiul alineatului (3), o terminologie 
standardizată la nivelul UE pentru acele 
servicii de plată comune cel puțin 
majorității statelor membre. Terminologia 
standardizată la nivelul UE va include 
termenii comuni și definițiile pentru 
serviciile comune.

Or. de

Amendamentul 272
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza listelor 
provizorii depuse în temeiul alineatului (3), 
a unei terminologii standardizate la nivelul 
UE pentru acele servicii de plată comune 
cel puțin majorității statelor membre.
Terminologia standardizată la nivelul UE 
va include termenii comuni și definițiile 
pentru serviciile comune.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza listelor 
provizorii depuse în temeiul alineatului (3), 
a unei terminologii standardizate la nivelul 
UE pentru acele servicii de plată comune 
cel puțin majorității statelor membre.
Terminologia standardizată la nivelul UE, 
pentru a fi clară și concisă, va include 
termenii comuni și definițiile pentru 
serviciile comune.

Or. en

Amendamentul 273
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene a actelor delegate 
menționate la alineatul (4), fiecare stat 
membru integrează fără întârziere 
terminologia standard la nivelul UE 
adoptată în temeiul alineatului (4), în lista 
provizorie menționată la alineatul (1) și 
publică această listă.

eliminat

Or. de

Amendamentul 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene a actelor delegate 
menționate la alineatul (4), fiecare stat 
membru integrează fără întârziere 
terminologia standard la nivelul UE 
adoptată în temeiul alineatului (4), în lista 
provizorie menționată la alineatul (1) și 
publică această listă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 275
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene a actelor delegate 
menționate la alineatul (4), fiecare stat 
membru integrează fără întârziere
terminologia standard la nivelul UE
adoptată în temeiul alineatului (4), în lista 
provizorie menționată la alineatul (1) și 
publică această listă.

(5) După publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene a actelor delegate 
menționate la alineatul (4), fiecare stat 
membru publică fără întârziere lista
standardizată la nivelul UE în temeiul 
alineatului (4).

Or. en

Amendamentul 276
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) După publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene a actelor delegate 

(5) După publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene a actelor delegate 



PE516.948v02-00 112/175 AM\1002483RO.doc

RO

menționate la alineatul (4), fiecare stat 
membru integrează fără întârziere 
terminologia standard la nivelul UE 
adoptată în temeiul alineatului (4), în lista 
provizorie menționată la alineatul (1) și 
publică această listă.

menționate la alineatul (4), fiecare stat 
membru integrează fără întârziere 
terminologia standardizată la nivelul UE 
adoptată în temeiul alineatului (4), în lista 
provizorie menționată la alineatul (1) și 
publică această listă. Comisioanele pentru 
serviciile de plată care sunt incluse pe 
această listă nu sunt premise în mod legal 
în toate statele membre. Aplicabilitatea 
unui anumit comision pentru serviciu 
într-un stat membru este stabilită prin 
dispozițiile legale respective ale statului 
membru.

Or. en

Justificare

În pofida introducerii unei terminologii standardizate la nivelul UE pentru comisioanele 
serviciilor de conturi de plăți, diferențele din structurile legale naționale în ceea ce privește 
aplicabilitatea acestor comisioane vor trebui luate în considerare. Acest amendament are la 
bază o contribuție a Asociației germane a organizațiilor pentru protecția consumatorului 
(VZBV).

Amendamentul 277
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a încheia un contract privind un cont de 
plăți cu un consumator, prestatorii de 
servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorului un document de informare 
cu privire la comisioane, conținând lista 
celor mai reprezentative servicii 
menționate la articolul 3 alineatul (5), 
precum și comisioanele corespunzătoare 
fiecărui serviciu.

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a încheia un contract privind un cont de 
plăți cu un consumator, prestatorii de 
servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorului un document cuprinzător
de informare cu privire la comisioane, care 
evidențiază lista celor mai reprezentative 
servicii menționate la articolul 3 alineatul
(5), precum și comisioanele 
corespunzătoare fiecărui serviciu. Dacă 
prestatorul de servicii de plată modifică 
comisioanele, consumatorii sunt 
informați în mod extensiv și în scris cu 
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privire la modificări.

Or. en

Justificare

Acest amendament are la bază contribuțiile platformei sociale și ale Asociației germane a 
organizațiilor independente de asistență socială.

Amendamentul 278
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a încheia un contract privind un cont de 
plăți cu un consumator, prestatorii de 
servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorului un document de informare 
cu privire la comisioane, conținând lista 
celor mai reprezentative servicii 
menționate la articolul 3 alineatul (5), 
precum și comisioanele corespunzătoare 
fiecărui serviciu.

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a încheia un contract privind un cont de 
plăți cu un consumator, prestatorii de 
servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorului un document de informare 
cu privire la comisioane, conținând lista 
celor mai reprezentative servicii 
menționate la articolul 3 alineatul (5), 
precum și comisioanele corespunzătoare 
fiecărui serviciu, precum și, dacă se 
aplică, toate celelalte servicii și 
comisioane corespunzătoare asociate 
contului.

Or. en

Justificare

Documentul de informare cu privire la comisioane ar trebui să ofere consumatorului o 
imagine completă a tuturor costurilor asociate cu un cont de plăți.

Amendamentul 279
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a încheia un contract privind un cont de 
plăți cu un consumator, prestatorii de 
servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorului un document de informare 
cu privire la comisioane, conținând lista 
celor mai reprezentative servicii 
menționate la articolul 3 alineatul (5), 
precum și comisioanele corespunzătoare 
fiecărui serviciu.

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a încheia un contract privind un cont de 
plăți cu un consumator, prestatorii de 
servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorului un document de informare 
cu privire la comisioane, conținând lista 
celor mai reprezentative servicii 
menționate la articolul 3 alineatul (1), 
precum și comisioanele corespunzătoare 
fiecărui serviciu. Consumatorii trebuie 
informați corespunzător cu privire la 
orice modificare a comisioanelor 
percepute.

Or. de

Amendamentul 280
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a încheia un contract privind un cont de 
plăți cu un consumator, prestatorii de 
servicii de plată pun la dispoziția
consumatorului un document de 
informare cu privire la comisioane, 
conținând lista celor mai reprezentative 
servicii menționate la articolul 3 alineatul
(5), precum și comisioanele 
corespunzătoare fiecărui serviciu.

(1) Statele membre se asigură că, cu 
suficient timp înainte de a încheia un 
contract privind un cont de plăți cu un 
consumator, prestatorii de servicii de plată 
pun la dispoziția și informează 
consumatorul printr-un document de 
informare cu privire la comisioane, 
conținând lista celor mai reprezentative 
servicii menționate la articolul 3 alineatul
(5), precum și comisioanele
corespunzătoare fiecărui serviciu.

Or. en

Amendamentul 281
Sari Essayah



AM\1002483RO.doc 115/175 PE516.948v02-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a încheia un contract privind un cont de 
plăți cu un consumator, prestatorii de 
servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorului un document de informare 
cu privire la comisioane, conținând lista 
celor mai reprezentative servicii 
menționate la articolul 3 alineatul (5), 
precum și comisioanele corespunzătoare 
fiecărui serviciu.

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a încheia un contract privind un cont de 
plăți cu un consumator, prestatorii de 
servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorului un document de informare 
cu privire la comisioane, conținând lista 
celor mai reprezentative servicii 
menționate la articolul 3 alineatul (1), 
precum și comisioanele corespunzătoare 
fiecărui serviciu.

Or. en

Justificare

Ca urmare a eliminării propuse a articolului 3 alineatul (5).

Amendamentul 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prestatorii de servicii de plată prezintă 
consumatorilor motivele care justifică 
orice eventuală modificare a 
comisioanelor percepute și îi informează 
în scris în legătură cu valoarea acestora.

Or. de

Amendamentul 283
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
prestatorilor de servicii de plată nu li se 
permite să perceapă comisioane care nu 
sunt enumerate în documentul de 
informare cu privire la comisioane.

Or. en

Justificare

Acest lucru este necesar pentru a asigura că decizia finală de investiții este cuprinzătoare 
(BEUC).

Amendamentul 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată nu aplică 
niciun comision care nu este menționat 
explicit în documentul de informare cu 
privire la comisioane.

Or. en

Justificare

Consumatorii trebuie să poată avea încredere că nu există comisioane „ascunse” care nu 
sunt incluse în documentul de informare cu privire la comisioane.

Amendamentul 285
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
prestatorilor de servicii de plată nu li se 
permite să perceapă niciun comision care 
nu este menționat în documentul de 
informare cu privire la comisioane.

Or. en

Amendamentul 286
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile
menționate la alineatul (1) sunt incluse în 
pachet, comisionul aferent întregului 
pachet și comisionul pentru fiecare
serviciu care nu este menționat la 
alineatul (1).

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată sunt oferite ca 
parte dintr-un pachet de servicii de plată 
pentru care există un comision pentru 
pachet, documentul de informare cu privire 
la comisioane precizează comisionul 
pentru întregul pachet, serviciile incluse 
în pachet și comisionul pentru oricare 
dintre serviciile de plată care nu este
acoperit de comisionul pentru pachet.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că există o diferență între conturile care oferă o serie de servicii și 
conturile care sunt incluse într-un pachet împreună cu alte servicii financiare, precum 
asigurarea. În cazul din urmă, nu este posibil să se separe serviciile. Ar trebui introdusă o 
cerință, dacă este cazul, pentru a se asigura că prestatorul de servicii de plată avertizează 
consumatorul cu privire la costurile implicate în deschiderea unui cont de plăți parte dintr-un 
pachet și că a verificat dacă clientul este eligibil pentru produsul care face parte din pachet.

Amendamentul 287
Olle Ludvigsson
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul
de informare cu privire la comisioane
precizează care dintre serviciile 
menționate la alineatul (1) sunt incluse în
pachet, comisionul aferent întregului 
pachet și comisionul pentru fiecare 
serviciu care nu este menționat la 
alineatul (1).

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile menționate la alineatul (1) 
sunt oferite ca parte dintr-un pachet de 
servicii financiare, documentul de 
informare cu privire la comisioane
precizează comisionul aferent întregului 
pachet și comisioanele separate pentru 
toate serviciile incluse în pachet.

Or. en

Amendamentul 288
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet, 
comisionul aferent întregului pachet și 
comisionul pentru fiecare serviciu care nu 
este menționat la alineatul (1).

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile asociate unui cont de plăți
menționate la alineatul (1) sunt oferite ca 
parte dintr-un pachet de servicii financiare, 
documentul de informare cu privire la 
comisioane precizează care dintre serviciile 
menționate la alineatul (1) sunt incluse în 
pachet, comisionul aferent întregului 
pachet și comisionul pentru fiecare serviciu 
care nu este menționat la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 289
Evelyne Gebhardt
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet, 
comisionul aferent întregului pachet și 
comisionul pentru fiecare serviciu care nu 
este menționat la alineatul (1).

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile care sunt asociate unui 
cont de plăți menționate la alineatul (1) 
sunt oferite ca parte dintr-un pachet de 
servicii financiare, documentul de 
informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet, 
comisionul aferent întregului pachet și 
comisionul pentru fiecare serviciu care nu 
este menționat la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 290
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet, 
comisionul aferent întregului pachet și 
comisionul pentru fiecare serviciu care nu 
este menționat la alineatul (1).

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet, 
comisionul aferent întregului pachet și, 
dacă este posibil, pentru a cumpăra 
componentele separat, comisionul pentru 
fiecare serviciu care nu este menționat la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 291
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet,
comisionul aferent întregului pachet și 
comisionul pentru fiecare serviciu care nu 
este menționat la alineatul (1).

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet și
comisionul aferent întregului pachet.

Or. en

Justificare

În cazul pachetelor, nu ar trebui să se solicite informații cu privire la prețurile unui serviciu 
individual, dat fiind faptul că pachetul este oferit doar la un preț fix lunar. Stabilirea prețului 
unui transfer de credit individual ar constitui mai curând o problemă și nu ar servi 
necesităților clientului.

Amendamentul 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet,
comisionul aferent întregului pachet și 
comisionul pentru fiecare serviciu care nu 
este menționat la alineatul (1).

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet și
comisionul aferent întregului pachet.

Or. en
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Amendamentul 293
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet,
comisionul aferent întregului pachet și 
comisionul pentru fiecare serviciu care nu 
este menționat la alineatul (1).

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet și
comisionul aferent întregului pachet.

Or. en

Amendamentul 294
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titlul „document de informare cu 
privire la comisioane” apare în mod 
proeminent în partea de sus a primei 
pagini a documentului de informare cu 
privire la comisioane, lângă simbolul 
comun, pentru a distinge documentul de 
alte elemente ale documentației.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest nivel de detaliere nu este adecvat pentru o directivă.
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Amendamentul 295
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titlul „document de informare cu 
privire la comisioane” apare în mod 
proeminent în partea de sus a primei 
pagini a documentului de informare cu 
privire la comisioane, lângă simbolul 
comun, pentru a distinge documentul de 
alte elemente ale documentației.

eliminat

Or. en

Justificare

Lista de prețuri este oferită clientului înainte de a încheia contractul, a se vedea, de exemplu, 
articolul 41 și articolul 42 alineatul (3) din Directiva privind serviciile de plată..

Amendamentul 296
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titlul „document de informare cu 
privire la comisioane” apare în mod 
proeminent în partea de sus a primei 
pagini a documentului de informare cu 
privire la comisioane, lângă simbolul 
comun, pentru a distinge documentul de 
alte elemente ale documentației.

eliminat

Or. en

Amendamentul 297
Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se indică clar dacă documentul de 
informare cu privire la comisioane face 
referire la serviciile asociate conturilor de 
plăți oferite în cadrul unei filiale sau 
online.

Or. en

Amendamentul 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Se indică clar dacă documentul de 
informare cu privire la comisioane face 
referire la serviciile asociate conturilor de 
plăți oferite în cadrul unei filiale sau 
online.

Or. en

Amendamentul 299
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Documentul de informare cu privire 
la comisioane include, după caz, serviciile 
relevante din lista completă a celor mai 
reprezentative servicii menționate la 
articolul 3 alineatul (1) drept 
comisioanele corespunzătoare pentru 
fiecare serviciu.
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Or. en

Amendamentul 300
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată pun la 
dispoziția consumatorilor un glosar 
conținând cel puțin lista serviciilor de 
plată menționate la alineatul (1) și 
definițiile aferente.

eliminat

Or. en

Justificare

Lista standardizată oferită de autoritățile competente ar trebui să fie utilă.

Amendamentul 301
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor un glosar conținând cel 
puțin lista serviciilor de plată menționate 
la alineatul (1) și definițiile aferente.

(4) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor un glosar al tuturor
serviciilor de plată menționate la alineatul
(1) și definițiile aferente.

Or. en

Amendamentul 302
Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor un glosar conținând cel 
puțin lista serviciilor de plată menționate 
la alineatul (1) și definițiile aferente.

(4) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor o listă a tuturor serviciilor 
de plată menționate la alineatul (1) și 
definițiile aferente.

Or. en

Amendamentul 303
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor un glosar conținând cel 
puțin lista serviciilor de plată menționate la 
alineatul (1) și definițiile aferente.

(4) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor un glosar conținând cel 
puțin lista serviciilor menționate la 
alineatul (1) și definițiile aferente.

Or. en

Amendamentul 304
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre instituie obligația 
prestatorilor de servicii de plată de a se 
asigura că glosarul este redactat într-un 
limbaj clar, lipsit de ambiguitate și de 
termeni tehnici.

eliminat

Or. en
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Justificare

Prestatorii de servicii de plată nu ar trebui să fie obligați să interpreteze suplimentar listele, 
care ar trebui să fie suficient de clare.

Amendamentul 305
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre instituie obligația 
prestatorilor de servicii de plată de a se 
asigura că glosarul este redactat într-un 
limbaj clar, lipsit de ambiguitate și de 
termeni tehnici.

(5) Statele membre instituie obligația 
prestatorilor de servicii de plată de a se 
asigura că lista este redactată într-un 
limbaj clar, lipsit de ambiguitate și de 
termeni tehnici.

Or. en

Amendamentul 306
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, în orice moment, de către 
prestatorii de servicii de plată pe un suport 
durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, pe site-urile respectivilor 
prestatori.

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, în orice moment, de către 
prestatorii de servicii de plată pe un suport 
durabil, în incintele accesibile tuturor
consumatorilor, indiferent de faptul dacă 
aceștia sunt deja clienți ai prestatorului de 
servicii de plată respectiv și sunt puse la 
dispoziție în permanență într-un format 
electronic ușor accesibil și favorabil 
consumatorilor, pe site-urile respectivilor 
prestatori.

Or. en



AM\1002483RO.doc 127/175 PE516.948v02-00

RO

Justificare

Pe baza unei contribuții a VZBV, acest amendament vizează asigurarea faptului că 
documentul de informare cu privire la comisioane este oferit online pentru clienții și pentru 
persoanele care nu sunt clienții unui prestator de servicii de plată. Un studiu publicat recent 
de Fundația germană pentru protecția consumatorilor a dezvăluit faptul că peste o treime 
dintre cele 1 500 de bănci germane contactate nu și-au prezentat ratele dobânzii pentru 
descoperirile de cont curent online și accesibile pentru consumatorii care nu erau încă 
clienții lor.

Amendamentul 307
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, în orice moment, de 
către prestatorii de servicii de plată pe un 
suport durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, pe site-urile respectivilor 
prestatori.

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, la cerere, de către 
prestatorii de servicii de plată pe un suport 
durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, pe site-urile respectivilor 
prestatori.

Or. en

Justificare

Ar fi disproporționat să se solicite prestatorilor de servicii de plată să facă copii ale acestor 
glosare în permanență.

Amendamentul 308
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, în orice moment, de 

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, de către prestatorii de 
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către prestatorii de servicii de plată pe un 
suport durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, pe site-urile respectivilor 
prestatori.

servicii de plată pe un suport durabil, în 
incintele accesibile consumatorilor, precum 
și în format electronic, pe site-urile 
respectivilor prestatori.

Or. en

Amendamentul 309
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, în orice moment, de către 
prestatorii de servicii de plată pe un suport 
durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, pe site-urile respectivilor 
prestatori.

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, în orice moment, de către 
prestatorii de servicii de plată pe un suport 
durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, pe site-urile respectivilor 
prestatori. Glosarul pe un suport durabil 
ar trebui să fie pus la dispoziție, la cerere.

Or. en

Amendamentul 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, în orice moment, de către 
prestatorii de servicii de plată pe un suport 
durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, pe site-urile respectivilor 
prestatori.

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, în orice moment, de către 
prestatorii de servicii de plată pe un suport 
durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, ușor identificabil pe site-urile 
respectivilor prestatori.
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Or. de

Amendamentul 311
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, în orice moment, de către 
prestatorii de servicii de plată pe un suport 
durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, pe site-urile respectivilor 
prestatori.

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și lista standardizată sunt puse 
la dispoziție gratuit, în orice moment, de 
către prestatorii de servicii de plată pe un 
suport durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, pe site-urile respectivilor 
prestatori.

Or. en

Amendamentul 312
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, simbolul comun al acestuia, 
precum și ordinea în care sunt prezentate 
serviciile menționate la articolul 3 
alineatul (5) în documentul de informare 
cu privire la comisioane.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, simbolul comun al acestuia, 
precum și ordinea în care sunt prezentate 
serviciile menționate la articolul 3 
alineatul (5) în documentul de informare
cu privire la comisioane.

eliminat

Or. en

Justificare

Prin urmare, decizia ar trebui lăsată în seama statelor membre.

Amendamentul 314
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, simbolul comun al acestuia, 
precum și ordinea în care sunt prezentate 
serviciile menționate la articolul 3 alineatul
(5) în documentul de informare cu privire 
la comisioane.

(7) Statele membre definesc formatul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, simbolul comun al acestuia, 
precum și ordinea în care sunt prezentate 
serviciile menționate la articolul 3 alineatul
(5) în documentul de informare cu privire 
la comisioane.

Or. en
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Justificare

Acest document ar trebui elaborat la nivelul statului membru, în vederea asigurării 
respectării specificităților naționale.

Amendamentul 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, simbolul comun al acestuia, 
precum și ordinea în care sunt prezentate 
serviciile menționate la articolul 3
alineatul (5) în documentul de informare 
cu privire la comisioane.

(7) Statele membre definesc formatul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, simbolul comun al acestuia, 
precum și ordinea în care sunt prezentate 
serviciile menționate la articolul 3
alineatul (1) în documentul de informare 
cu privire la comisioane.

Or. en

Amendamentul 316
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, simbolul comun al acestuia, 
precum și ordinea în care sunt prezentate 
serviciile menționate la articolul 3 alineatul
(5) în documentul de informare cu privire 
la comisioane.

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, simbolul comun al acestuia, 
precum și ordinea în care sunt prezentate 
serviciile menționate la articolul 3 alineatul
(5), precum și toate celelalte servicii în 
documentul de informare cu privire la 
comisioane.
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Or. en

Amendamentul 317
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prestatorii de servicii de plată aplică 
dispozițiile sus-menționate în termen de 
un an de la publicarea listelor menționate 
la articolul 3 alineatul (5) și a actelor de 
punere în aplicare menționate la 
alineatul (7) de la prezentul articol.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează începerea perioadei de punere în aplicare pentru documentul de 
informare privind comisioanele și pentru glosar, atunci când informațiile standardizate 
necesare sunt disponibile efectiv, precum și conturile pentru investițiile necesare ale 
prestatorilor de servicii de plată, în special în domeniul tehnologiei informației. Acest 
amendament are la bază o contribuție a Asociației sectorului bancar german (Deutsche 
Kreditwirtschaft).

Amendamentul 318
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prestatorii de servicii de plată 
îndeplinesc obligațiile de mai sus în 
termen de 12 luni de la publicarea listei 
termenilor și definițiilor standardizate în 
temeiul articolului 3 alineatul (1) și de la 
adoptarea actului de punere în aplicare în 
temeiul alineatul (7) al acestei dispoziții.
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Or. en

Amendamentul 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prestatorii de servicii de plată 
îndeplinesc obligațiile de mai sus în 
termen de 12 luni de la publicarea listei 
termenilor și definițiilor standardizate la 
nivelul UE în temeiul articolului 3 
alineatul (5) și de la adoptarea actului de 
punere în aplicare în temeiul alineatul (7) 
al acestei dispoziții.

Or. en

Amendamentul 320
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Testarea consumatorilor din 
documentul de informare privind 
comisioanele este realizată înainte de 
punerea în aplicare, pentru a asigura 
accesibilitatea pentru consumatori.

Or. en

Amendamentul 321
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Testarea consumatorilor din 
documentele de informare privind 
comisioanele și glosarele este realizată de 
toate statele membre înainte de punerea 
lor în aplicare în vederea garantării că 
acestea sunt accesibile consumatorilor.

Or. en

Justificare

Accesibilitatea informațiilor pentru consumatori nu ar trebui lăsată la aprecierea 
prestatorilor de serviciilor de plată sau a funcționarilor public. Testele ar trebui realizate pe 
baza informațiilor curente privind consumatorii pentru a stabili prezentarea informațiilor 
care sunt cele mai eficace (BEUC).

Amendamentul 322
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o 
situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora.

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor, gratuit, cel puțin o dată pe 
an o situație a tuturor comisioanelor 
aplicate pentru contul de plăți al acestora.
În cazul în care clientul utilizează o 
descoperire de credit mai mare de 100 
EUR, prestatorul de servicii de plată 
prezintă o declarație anuală a 
comisioanelor.

Or. en

Justificare

Pentru a spori transparența privind comisioanele foarte mari asociate cu utilizarea 
descoperirilor de credit, aceste costuri ar trebui dezvăluite cu regularitate.
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Amendamentul 323
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o 
situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora.

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o 
situație a tuturor comisioanelor aplicate și 
dobânda câștigată și plătită în contul de 
plăți al acestora.

Or. en

Justificare

Pentru ca clientul să își facă o imagine completă asupra profilului costului unui cont de plăți, 
dobânzile trebuie să fie, de asemenea, incluse în declarație.

Amendamentul 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o 
situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora.

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o 
situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora. În cazul 
în care serviciile sunt furnizate în cadrul 
unui pachet de servicii financiare pentru 
care se plătește o singură contribuție, 
pachetul de servicii financiare este 
considerat ca fiind un singur serviciu și 
comisionul ca fiind comision unic.

Or. de
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Amendamentul 325
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o 
situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora.

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o 
situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora. Această 
declarație poate fi prezentată 
consumatorilor prin canalele de 
comunicare convenite de părți (adică în 
format electronic, pe suport de hârtie etc.) 
Prestatorii de servicii pun în aplicare 
măsurile tehnice necesare pentru a 
îndeplini această obligație în termen de 12 
luni de la adoptarea actului în temeiul 
alineatului (4) de la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o 
situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora.

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an, la 
cerere, o situație a tuturor comisioanelor 
aplicate pentru contul de plăți al acestora.
Această declarație poate fi prezentată 
consumatorilor prin canalele de 
comunicare convenite de părți (adică în 
format electronic, pe suport de hârtie etc.)
Prestatorii de servicii pun în aplicare 
măsurile tehnice necesare pentru a 
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îndeplini această obligație în termen de 12 
luni de la adoptarea actului în temeiul 
alineatului (4) de la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 327
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o 
situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora.

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor, gratuit, de preferat lunar, 
dar cel puțin trimestrial, o situație a tuturor 
comisioanelor aplicate pentru contul de 
plăți al acestora.

Or. en

Amendamentul 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o 
situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora.

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an, la 
cererea lor, o situație a tuturor 
comisioanelor aplicate pentru contul de 
plăți al acestora. Declarația poate fi 
transmisă sau pusă la dispoziție în 
versiune electronică.

Or. en
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Justificare

Ar fi de preferat să se ofere informații practice în legătură cu declarația bancară, care 
potrivit Directivei privind serviciile de plată ar trebui prezentată cel puțin o dată pe lună. 
Aceste informații ar trebui furnizate în format electronic, de exemplu, prin servicii bancare 
electronice (articolul 43 din Directiva privind serviciile de plată). Clientul obține deja 
informații privind cheltuielile cu serviciul său, atunci când este specificat în mod necesar, în 
declarația sa bancară [articolul 38 litera (c), articolul 39 litera (c), articolul 47 litera (c), 
articolul 48 litera (c) și articolul 43 alineatul (3) litera (a) din Directiva privind serviciile de 
plată].

Amendamentul 329
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă serviciile de plată sunt 
furnizate ca pachet unic, declarația 
menționată la alineatul (1) include, 
abătându-se de la alineatul (2) paragraful 
(1) literele (a) și (b), comisioanele 
percepute pentru întregul pachet pentru 
perioada relevantă.

Or. en

Justificare

În Finlanda, cheltuielile pentru servicii sunt luate din cont ulterior, lunar și acest lucru a fost 
convenit cu clientul în prealabil. Există informații privind perioada de timp acoperită de 
cheltuielile cu servicii, defalcarea serviciilor și comisioanele serviciilor. Aceasta este o parte 
separată a declarației bancare. În Finlanda, există de obicei un pachet de servicii și acesta ar 
trebui să fie suficient pentru a informa clientul cu privire la prețul pachetului. O taxă 
suplimentară pentru o plată individuală este notificată în legătură cu această plată.

Amendamentul 330
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
consumatorii sunt notificați în scris, 
atunci când un prestator de servicii de 
plată dorește să modifice oricare dintre 
comisioane, cu cel puțin o lună înainte de 
aplicarea modificărilor;

Or. en

Amendamentul 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
consumatorii sunt informați în mod 
cuprinzător și, de asemenea, în avans în 
scris sau electronic atunci când un 
prestator de servicii intenționează să 
mărească oricare dintre comisioane 
înainte de publicarea declarației anuale.

Or. en

Amendamentul 332
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comisionul unitar perceput pentru 
fiecare serviciu, numărul de utilizări ale 
serviciului pe parcursul perioadei 
relevante și data la care a fost utilizat 
serviciul;

eliminat
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Or. en

Justificare

Cerința ar supraîncărca consumatorul cu puține beneficii adăugate având în vedere că multe 
dintre aceste informații sunt deja disponibile.

Amendamentul 333
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comisionul unitar perceput pentru 
fiecare serviciu, numărul de utilizări ale 
serviciului pe parcursul perioadei 
relevante și data la care a fost utilizat 
serviciul;

eliminat

Or. en

Justificare

Această cerință ar oferi clientului un volum necontrolabil de informații. Serviciile sunt, de 
exemplu, transferurile credite, debitările directe, plățile cu cardul, retragerile de numerar. 
Potrivit Directivei privind serviciile de plată, cheltuielile cu servicii pentru plăți individuale 
ar trebui comunicate, articolul 38 litera (c), articolul 39 litera (c), articolul 47 litera (c), 
articolul 48 litera (c) și articolul 43 alineatul (3) litera (a). Nu sunt necesare informații care 
să se suprapună.

Amendamentul 334
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comisionul unitar perceput pentru 
fiecare serviciu, numărul de utilizări ale 
serviciului pe parcursul perioadei relevante 
și data la care a fost utilizat serviciul;

(a) comisionul unitar perceput pentru 
fiecare serviciu, numărul de utilizări ale 
serviciului pe parcursul perioadei relevante 
și data la care a fost utilizat serviciul sau, 
atunci când consumatorul a adus diferite 



AM\1002483RO.doc 141/175 PE516.948v02-00

RO

servicii combinate într-un pachet, 
comisionul perceput pentru pachetul de 
servicii;

Or. en

Amendamentul 335
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cuantumul total al comisioanelor 
suportate pentru fiecare serviciu furnizat pe 
parcursul perioadei relevante;

(b) cuantumul total al comisioanelor 
suportate pentru fiecare serviciu furnizat pe 
parcursul perioadei relevante sau atunci 
când consumatorul a combinat diferite 
servicii într-un pachet, costul suplimentar 
per serviciu, atunci când depășește 
valoarea maximă a serviciilor incluse în 
pachet și costul suplimentar per serviciu 
utilizat care nu a fost inclus în pachet;

Or. en

Amendamentul 336
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cuantumul total al comisioanelor 
suportate pentru toate serviciile furnizate 
pe parcursul perioadei relevante.

(c) cuantumul total al comisioanelor 
suportate pentru toate serviciile furnizate 
pe parcursul perioadei relevante sau, 
atunci când consumatorul a combinat 
diferite servicii într-un pachet, valoarea 
totală a costurilor suplimentare, atunci 
când depășesc valoarea maximă a 
serviciilor incluse în pachet și valoarea 
totală a costurilor suplimentare ale 
serviciilor utilizate care nu au fost incluse 



PE516.948v02-00 142/175 AM\1002483RO.doc

RO

în pachet.

Or. en

Amendamentul 337
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) bilanțul mediu și cuantumul total al 
dobânzii câștigate în perioada relevantă;

Or. en

Amendamentul 338
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cuantumul total al dobânzii câștigate 
în perioada relevantă;

Or. en

Amendamentul 339
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dobânda câștigată și plătită în cont în 
perioada relevantă;
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Or. en

Amendamentul 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) valoarea ratei dobânzii pentru 
descoperirea de cont și cuantumul total al 
dobânzii plătite pentru descoperirea de 
cont în decursul perioadei relevante;

Or. de

Amendamentul 341
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) numărul de zile în care contul a fost 
descoperit și cuantumul total al dobânzii 
plătite în perioada relevantă;

Or. en

Amendamentul 342
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) numărul de zile în care contul a fost 
descoperit, ratele dobânzii aplicate și 
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cuantumul total al dobânzii plătite în 
perioada relevantă;

Or. en

Amendamentul 343
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o notificare prealabilă referitoare la 
comisioanele care sunt percepute în 
perioada următoare, precum și 
comisioanele care sunt percepute dacă 
consumatorul nu ia măsuri, care sunt 
specificate în document, pentru a evita 
comisionul;

Or. en

Amendamentul 344
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o notificare prealabilă privind 
comisioanele care sunt percepute în 
perioada următoare;

Or. en

Amendamentul 345
Evelyne Gebhardt
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o notificare prealabilă cu privire la 
eventualele cheltuieli sau majorări ale 
comisioanelor care vor fi percepute în 
perioada următoare;

Or. en

Amendamentul 346
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titlul „situația comisioanelor” apare 
în mod proeminent în partea de sus a 
primei pagini a situației, lângă simbolul 
comun, pentru a distinge documentul de 
alte elemente ale documentației.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest nivel de detaliere a documentului de informare cu privire la comisioane nu este necesar 
în sensul unei directive.

Amendamentul 347
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titlul „situația comisioanelor” apare 
în mod proeminent în partea de sus a 
primei pagini a situației, lângă simbolul 

eliminat
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comun, pentru a distinge documentul de 
alte elemente ale documentației.

Or. en

Justificare

Formatul ar trebui decis de statele membre.

Amendamentul 348
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Titlul „situația comisioanelor” apare 
în mod proeminent în partea de sus a 
primei pagini a situației, lângă simbolul 
comun, pentru a distinge documentul de 
alte elemente ale documentației.

eliminat

Or. en

Amendamentul 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 3 alineatul (5).

(4) Statele membre definesc formatul 
situației comisioanelor menționate la 
articolul 3 alineatul (1).

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să aibă permisiunea de a defini modul în care declarația privind 
comisioanele ar trebui prezentată clientului, deoarece în acest mod se pot lua în considerare 
specificitățile naționale.

Amendamentul 350
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 3 alineatul (5).

(4) Statele membre definesc formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 3 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Acest nivel de detaliere a documentului de informare cu privire la comisioane nu este necesar 
în sensul unei directive.

Amendamentul 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 3 alineatul (5).

(4) Statele membre definesc formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 1 alineatul (5).
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Or. en

Amendamentul 352
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 3 alineatul (5).

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 3 alineatul (5) și toate celelalte 
servicii.

Or. en

Amendamentul 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propunere de directivă 
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 3 alineatul (5).

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 25 pentru a defini formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 3 alineatul (5).

Or. fr

Amendamentul 354
Werner Langen
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 3 alineatul (5).

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
situației comisioanelor, simbolul comun al 
acesteia, precum și ordinea în care sunt 
prezentate în situație serviciile menționate 
la articolul 3 alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 355
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Testarea consumatorilor din 
declarațiile comisioanelor este realizată 
de toate statele membre înainte de 
punerea lor în aplicare în vederea 
garantării că acestea sunt favorabile 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 356
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utlizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 

(1)Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utilizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 
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contractuale și comerciale, termenii și
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3 
alineatul (5).

contractuale și comerciale, definițiile din 
lista celor mai reprezentative servicii de 
plată menționată la articolul 3 alineatul (5).
Prestatorii de servicii de plată îndeplinesc 
această obligație în termen de 12 luni de 
la publicarea listei standardizate la nivelul 
UE.

Or. en

Amendamentul 357
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utlizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 
contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3 
alineatul (5).

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utilizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 
contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3 
alineatul (5). Prestatorii de servicii de 
plată îndeplinesc această obligație în 
termen de 12 luni de la publicarea listei 
standardizate a termenilor și definițiilor la 
nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 358
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utlizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utilizează în 
informațiile lor contractuale și comerciale, 
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contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3 
alineatul (5).

termenii și definițiile din lista serviciilor 
asociate contului de plăți menționată la 
articolul 3 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 359
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utlizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 
contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3 
alineatul (5).

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utilizează în 
informațiile lor contractuale și comerciale, 
termenii și definițiile din lista serviciilor
menționată la articolul 3 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 360
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utlizează, atunci când
este oportun, în informațiile lor 
contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3 
alineatul (5).

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utilizează, atunci când
se aplică, în informațiile lor contractuale și 
comerciale, termenii și definițiile din lista 
celor mai reprezentative servicii de plată 
menționată la articolul 3 alineatul (5).

Or. en
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Amendamentul 361
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utlizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 
contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3 
alineatul (5).

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utilizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 
contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3 
alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 362
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utlizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 
contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3 
alineatul (5).

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utilizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 
contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Ca urmare a eliminării propuse a articolului 3 alineatul (5).

Amendamentul 363
Sari Essayah, Sampo Terho
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci 
pentru a-și desemna serviciile în cuprinsul 
informațiilor lor contractuale și comerciale, 
cu condiția să identifice termenul 
corespondent din lista menționată la 
articolul 3 alineatul (5), dacă este cazul.
Prestatorii de servicii de plată nu fac 
referire la mărci în cuprinsul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane sau al situației comisioanelor.

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci 
pentru a-și desemna serviciile în cuprinsul 
informațiilor lor contractuale și comerciale, 
cu condiția să identifice termenul 
corespondent din lista menționată la 
articolul 3 alineatul (1), dacă este cazul.

Or. en

Justificare

Informarea anterioară sau ulterioară a cheltuielilor cu serviciile este o parte esențială a 
informațiilor comerciale și a contractului cu clientul. Cum poate consumatorul să facă 
legătura între cheltuielile cu plata și declarația comisioanelor și lista standardizată a 
prețurilor dacă nu există nicio legătură cu marca și contractul său? Ultima teză a articolului 
6 alineatul (2) pare să contravină Directivei privind serviciile de plată și cerințelor obișnuite 
privind informarea clientului, precum și  articolului 4 alineatul (2) din prezenta directivă.

Amendamentul 364
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci 
pentru a-și desemna serviciile în cuprinsul 
informațiilor lor contractuale și comerciale, 
cu condiția să identifice termenul 
corespondent din lista menționată la 
articolul 3 alineatul (5), dacă este cazul.
Prestatorii de servicii de plată nu fac 
referire la mărci în cuprinsul 
documentului de informare cu privire la 

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci 
pentru a-și desemna serviciile în cuprinsul 
informațiilor lor contractuale și comerciale,
în documentul de informare cu privire la 
comisioane, cu condiția să identifice
definiția corespondentă din lista 
menționată la articolul 3 alineatul (5), dacă 
este cazul.



PE516.948v02-00 154/175 AM\1002483RO.doc

RO

comisioane sau al situației comisioanelor.

Or. en

Amendamentul 365
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci 
pentru a-și desemna serviciile în cuprinsul 
informațiilor lor contractuale și comerciale, 
cu condiția să identifice termenul 
corespondent din lista menționată la 
articolul 3 alineatul (5), dacă este cazul. 
Prestatorii de servicii de plată nu fac 
referire la mărci în cuprinsul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane sau al situației comisioanelor.

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci 
pentru a-și desemna serviciile în cuprinsul 
informațiilor lor contractuale și comerciale, 
cu condiția să identifice termenul 
corespondent din lista menționată la 
articolul 3 alineatul (1), dacă este cazul.

Or. de

Amendamentul 366
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci 
pentru a-și desemna serviciile în cuprinsul 
informațiilor lor contractuale și comerciale, 
cu condiția să identifice termenul 
corespondent din lista menționată la 
articolul 3 alineatul (5), dacă este cazul.
Prestatorii de servicii de plată nu fac 
referire la mărci în cuprinsul 

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci 
pentru a-și desemna serviciile în cuprinsul 
informațiilor lor contractuale și comerciale, 
cu condiția să identifice termenul 
corespondent din lista menționată la 
articolul 3 alineatul (5), dacă este cazul. În 
documentul de informare cu privire la 
comisioane al prestatorii de servicii de 
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documentului de informare cu privire la 
comisioane sau al situației comisioanelor.

plată utilizează doar mărci pe lângă 
termenul corespondent din lista 
menționată la articolul 3 alineatul (5) și 
pun în paranteze aceste denumiri.

Or. en

Justificare

Această modificare vizează creșterea nivelului de înțelegere a documentelor de informare 
asociate cu un cont de plăți. Acest amendament are la bază o contribuție a Asociației 
sectorului bancar german (Deutsche Kreditwirtschaft) și a băncilor de economii austriece.

Amendamentul 367
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci 
pentru a-și desemna serviciile în cuprinsul 
informațiilor lor contractuale și
comerciale, cu condiția să identifice 
termenul corespondent din lista menționată 
la articolul 3 alineatul (5), dacă este cazul.
Prestatorii de servicii de plată nu fac 
referire la mărci în cuprinsul documentului 
de informare cu privire la comisioane sau
al situației comisioanelor.

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci 
pentru a-și desemna serviciile în cuprinsul 
informațiilor lor comerciale, cu condiția să 
identifice termenul corespondent din lista 
menționată la articolul 3 alineatul (5), dacă
se aplică. Prestatorii de servicii de plată nu 
fac referire la mărci în cuprinsul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, al situației comisioanelor sau 
al informațiilor contractuale.

Or. en

Amendamentul 368
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 7 eliminat
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Site-uri de comparare
(1) Statele membre se asigură că, în ceea 
ce privește serviciile oferite pentru 
conturile de plăți la nivel național, 
consumatorii au acces la cel puțin un site 
unde sunt comparate comisioanele 
percepute de către prestatorii de servicii 
de plată, în conformitate cu alineatele (2) 
și (3).
(2) Statele membre stabilesc un program 
de acreditare voluntară pentru site-urile 
unde sunt comparate comisioanele 
percepute de către prestatorii de servicii 
de plată pentru serviciile oferite pentru 
conturile de plăți operate de operatori 
privați. Pentru a primi acreditare, site-
urile de comparare operate de operatorii 
privați trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții:
(a) sunt independente din punct de vedere 
operațional de orice prestator de servicii 
de plată;
(b) folosesc un limbaj clar și, dacă este 
cazul, termenii menționați la articolul 3 
alineatul (5);
(c) furnizează informații actualizate;
(d) asigură o perspectivă suficient de 
vastă asupra pieței conturilor de plăți;
(e) adoptă o procedură eficientă de 
gestionare a întrebărilor și reclamațiilor.
(3) În cazul în care niciun site nu este 
acreditat conform alineatului (2), statele 
membre se asigură că este instituit un site 
operat de autoritatea competentă 
menționată la articolul 20 sau de altă 
autoritate publică competentă. În cazul în 
care un site a fost acreditat în temeiul 
alineatului (2), statele membre pot decide 
să instituie un site suplimentar operat de 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 20 sau de altă autoritate publică 
competentă. Site-urile operate de o 
autoritate competentă în temeiul 
alineatului (1) respectă dispozițiile
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prevăzute la alineatul (2) literele (a)-(e).
(4) Statele membre își rezervă dreptul de a 
refuza sau de a retrage acreditarea unor 
operatori privați în cazul în care aceștia 
nu respectă obligațiile prevăzute la 
alineatul (2).
(5) Statele membre se asigură că 
informațiile adecvate privind site-urile 
menționate la alineatul (1) sunt 
disponibile consumatorilor. Acestea 
includ, după caz, menținerea unui 
registru accesibil publicului, conținând 
site-urile de comparare acreditate.

Or. en

Justificare

Site-urile de comparare a prețurilor depășesc sfera de aplicare a prezentei directive, care are 
legătură în mod specific cu conturile de plăți.

Amendamentul 369
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea 
ce privește serviciile oferite pentru 
conturile de plăți la nivel național,
consumatorii au acces la cel puțin un site 
unde sunt comparate comisioanele
percepute de către prestatorii de servicii 
de plată, în conformitate cu alineatele (2) 
și (3).

(1) Statele membre se asigură că 
consumatorii au acces la cel puțin un site 
unde sunt comparate comisioanele la nivel 
național și în conformitate cu alineatele (2) 
și (3).

(a) comisioanele percepute de către 
prestatorii de servicii de plată oferite în 
conturile de plăți și
(b) determinanții nivelului serviciului 
furnizat de prestatorul de servicii de plată, 
inclusiv numărul de filiale și numărul de 
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automate pentru numerar. Pentru ambii 
indicatori, numerele pentru prestatorul de 
servicii de plată specific și rețeaua 
respectivă a prestatorilor de servicii de 
plată sunt menționate, dacă se aplică. Mai 
mult, sunt indicate informațiile cu privire 
la cât de departe de utilizatorul site-ului 
de comparare se află cea mai apropiată 
filială a prestatorului de servicii de plată. 

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează asigurarea faptului că filiala și rețelele de ATM-uri sunt luate în 
considerare în mod corespunzător de site-ul de comparare, promovând astfel un concept mai 
eficace al concurenței, întrucât propunerea Comisiei a sugerat doar o concentrare limitată 
asupra prețurilor. Acest amendament se bazează pe o contribuție a Confederației băncilor 
germane cooperative și a Confederației băncilor germane de economii.

Amendamentul 370
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește serviciile oferite pentru conturile 
de plăți la nivel național, consumatorii au 
acces la cel puțin un site unde sunt 
comparate comisioanele percepute de către 
prestatorii de servicii de plată, în 
conformitate cu alineatele (2) și (3).

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește serviciile oferite pentru conturile 
de plăți la nivel național, consumatorii au 
acces la cel puțin un site unde sunt 
comparate comisioanele percepute de către 
prestatorii de servicii de plată, în 
conformitate cu alineatele (2) și (3), 
precum și calitatea și portofoliul 
serviciilor oferite de diferiții furnizori.

Or. de

Amendamentul 371
Sharon Bowles
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește serviciile oferite pentru conturile 
de plăți la nivel național, consumatorii au 
acces la cel puțin un site unde sunt 
comparate comisioanele percepute de 
către prestatorii de servicii de plată, în 
conformitate cu alineatele (2) și (3).

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește serviciile oferite pentru conturile 
de plăți la nivel național, consumatorii au 
acces la cel puțin un site care include o 
comparație a comisioanelor percepute de 
către prestatorii de servicii de plată, în 
conformitate cu alineatul (2) sau (3).

Or. en

Amendamentul 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea 
ce privește serviciile oferite pentru 
conturile de plăți la nivel național, 
consumatorii au acces la cel puțin un site
unde sunt comparate comisioanele 
percepute de către prestatorii de servicii de 
plată, în conformitate cu alineatele (2) și
(3).

(1) Statele membre se asigură că
consumatorii au acces liber la cel puțin un 
site unde sunt comparate comisioanele 
percepute și ratele dobânzii aplicate de 
către prestatorii de servicii de plată în 
conturile de plăți la nivel național, în 
conformitate cu alineatele (2) și (3).

Or. en

Amendamentul 373
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește serviciile oferite pentru conturile

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește serviciile asociate conturilor de 



PE516.948v02-00 160/175 AM\1002483RO.doc

RO

de plăți la nivel național, consumatorii au 
acces la cel puțin un site unde sunt 
comparate comisioanele percepute de către 
prestatorii de servicii de plată, în 
conformitate cu alineatele (2) și (3).

plăți la nivel național, consumatorii au 
acces la cel puțin un site unde sunt 
comparate comisioanele percepute de către 
prestatorii de servicii de plată, în 
conformitate cu alineatele (2) și (3).

Or. en

Amendamentul 374
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc un program de 
acreditare voluntară pentru site-urile unde 
sunt comparate comisioanele percepute de 
către prestatorii de servicii de plată pentru 
serviciile oferite pentru conturile de plăți 
operate de operatori privați. Pentru a primi 
acreditare, site-urile de comparare operate 
de operatorii privați trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții:

(2) Statele membre stabilesc un program
obligatoriu de acreditare voluntară pentru 
site-urile unde sunt comparate elementele 
de comparare, astfel cum sunt descrise la 
articolului 7 alineatul (1), oferite pentru 
conturile de plăți operate de operatori 
privați. Pentru a primi acreditare, site-urile 
de comparare operate de operatorii privați 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții:

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează asigurarea faptului că filiala și rețelele de ATM-uri sunt luate în 
considerare în mod corespunzător pe site-ul de comparare, promovând astfel un concept mai 
eficace al concurenței, întrucât propunerea Comisiei a sugerat doar o concentrare limitată 
asupra prețurilor. Prezentul amendament are la bază o contribuție a Confederației băncilor 
cooperative germane.

Amendamentul 375
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc un program de 
acreditare voluntară pentru site-urile unde 
sunt comparate comisioanele percepute de 
către prestatorii de servicii de plată pentru
serviciile oferite pentru conturile de plăți 
operate de operatori privați. Pentru a primi 
acreditare, site-urile de comparare operate 
de operatorii privați trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții:

(2) Statele membre stabilesc un program de 
acreditare voluntară pentru site-urile unde 
sunt comparate comisioanele percepute și 
ratele dobânzii aplicate de către prestatorii 
de servicii de plată pentru conturile de plăți 
operate de operatori privați. Pentru a primi 
acreditare, site-urile de comparare operate 
de operatorii privați trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 376
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt independente din punct de vedere
operațional de orice prestator de servicii 
de plată;

(a) sunt independente din punct de vedere
legal de orice prestator de servicii de plată;

Or. en

Justificare

Independența operațională nu este suficientă pentru a se asigura că nu există niciun conflict 
de interese. Independențele legale garantează cel mai bine că nu sunt părtinitoare 
comparațiile.

Amendamentul 377
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt independente din punct de vedere 
operațional de orice prestator de servicii de 
plată;

(a) sunt independente din punct de vedere
financiar și operațional de orice prestator 
de servicii de plată;

Or. en

Amendamentul 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt independente din punct de vedere 
operațional de orice prestator de servicii 
de plată;

(a) sunt independente de orice prestator de 
servicii de plată;

Or. en

Amendamentul 379
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt independente din punct de vedere 
operațional de orice prestator de servicii de 
plată;

(a) sunt independente din punct de vedere 
operațional de orice prestator de servicii de 
plată; informațiile privind deținătorul și 
furnizorul site-ului ar trebui să fie ușor 
accesibile și vizibile; 

Or. en

Amendamentul 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) oferă informații clare cu privire la 
deținătorii lor și la finanțare;

Or. en

Amendamentul 381
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) folosesc un limbaj clar și, dacă este 
cazul, termenii menționați la articolul 3 
alineatul (5);

(b) folosesc un limbaj clar și, dacă este 
cazul, termenii menționați la articolul 3 
alineatul (1);

Or. de

Amendamentul 382
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) folosesc un limbaj clar și, dacă este 
cazul, termenii menționați la articolul 3 
alineatul (5);

(b) folosesc un limbaj clar și, dacă se 
aplică, termenii menționați la articolul 3 
alineatul (5);

Or. en

Amendamentul 383
Sven Giegold
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează informații actualizate; (c) furnizează informații actualizate, 
cuprinzătoare și accesibile 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează informații actualizate; (c) furnizează informații actualizate, clare, 
fiabile și accesibile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 385
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigură o perspectivă suficient de vastă 
asupra pieței conturilor de plăți;

(d) asigură o perspectivă suficient de vastă 
asupra pieței conturilor de plăți, acceptând 
cereri pentru includerea pe site din partea 
oricărui prestator de servicii din statul 
membru în cauză;

Or. en
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Amendamentul 386
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigură o perspectivă suficient de vastă 
asupra pieței conturilor de plăți;

(d) asigură o perspectivă suficient de vastă 
asupra pieței conturilor de plăți și 
furnizează informații privind modul în 
care o mare parte din cota de piață este 
acoperită de site-ul lor;

Or. en

Amendamentul 387
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) furnizează informații, însă niciun tip 
de recomandare;

Or. en

Amendamentul 388
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) furnizează informații, însă niciun tip 
de recomandare;

Or. en
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Amendamentul 389
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când prestatorilor de servicii 
li se percepe o taxă pentru listarea pe 
aceste site-uri, taxele sunt 
nediscriminatorii și publicate pe site.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează evitarea părtinirilor din partea prestatorilor de servicii de plată 
enumerați pe un site în funcție de cei care plătesc mai mult.

Amendamentul 390
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată nu sunt 
responsabili pentru informațiile incluse 
pe site-urile acreditate sau neacreditate, 
având în vedere că aceștia nu sunt 
responsabili pentru operarea acestora.

Or. en

Amendamentul 391
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Autoritatea europeană de 
supraveghere este împuternicită să adopte 
proiecte de standarde tehnice pentru a 
defini standardele privind condițiile unui 
site de comparare, astfel cum este 
prevăzut la alineatul (2), în special pentru 
determinanții nivelului de servicii 
furnizate de prestatorul de servicii de 
plată, inclusiv numărul filialelor; 
numărul de automate pentru numerar ale 
unui anumit prestator de servicii de plată 
și ale grupului respectiv de prestatori de 
servicii de plată, dacă se aplică; precum și 
informațiile cu privire la cât de departe de 
utilizatorul site-ului de comparare se află 
cea mai apropiată sucursală a 
prestatorului de servicii de plată.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează asigurarea unor standarde eficace pentru promovarea 
concurenței. Se bazează pe contribuțiile Confederației băncilor germane cooperative și ale 
Confederației băncilor germane de economii.

Amendamentul 392
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a facilita o supraveghere a 
comisioanelor percepute de prestatorii de 
servicii de plată din Uniunea Europeană, 
Uniunea Europeană creează un portal 
actualizat, independent, corect, fiabil și 
accesibil consumatorilor care să furnizeze 
toate linkurile către site-urile de 
comparare din statele membre respective. 
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Or. en

Amendamentul 393
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia stabilește și actualizează în 
permanență un portal web al Uniunii 
accesibil publicului, conținând linkurile 
către toate site-urile de comparare rulate 
de autoritățile competente și operatorii 
privați acreditați la nivel național.

Or. en

Amendamentul 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Până la finalul anului 2018 sunt 
dezvoltate, de asemenea, site-uri internet 
europene care să compare comisioanele 
percepute de prestatorii de servicii de 
plată pentru servicii oferite conturilor de 
plăți în state membre diferite.
Până la acea dată, Comisia Europeană 
creează un site internet european public 
de comparare, operat în colaborare cu 
ABE.
Până la data respectivă, Comisia 
Europeană elaborează, de asemenea, 
printr-un act delegat, în conformitate cu 
articolul 24, un program voluntar de 
acreditare pentru site-urile de comparare 
europene. Pentru a primi acreditare, site-
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urile de comparare europene operate de 
operatorii privați îndeplinesc toate 
condițiile enumerate la alineatul (2). 
Comisia Europeană își rezervă dreptul de 
a refuza sau de a retrage acreditarea unor 
operatori privați în cazul în care aceștia 
nu respectă obligațiile enumerate la 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Comisia Europeană stabilește și 
actualizează în permanență un portal 
unic, care pune la dispoziție linkuri către 
site-urile internet de comparare 
acreditate, pentru fiecare stat membru și 
la nivel european.
Acest portal furnizează clienților și un 
glosar al terminologiei standardizate la 
nivelul Uniunii, adoptat în conformitate 
cu articolul 3, și orientări cu privire la 
schimbarea transfrontalieră a conturilor 
de plăți.
De asemenea, portalul face publică și 
ușor accesibilă lista și datele de contact 
ale diferitelor autorități naționale 
competente, menționate la articolul 20.

Or. en

Amendamentul 396
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Portalul Uniunii pentru site-uri de 

comparare
(1) Statele membre notifică Comisiei și 
ABE site-urile de comparare care 
operează în conformitate cu articolul 7 
alineatele (1) și (2).
(2) Comisia, în colaborare cu ABE, 
stabilește un portal al Uniunii accesibil 
publicului pentru site-urile de comparare 
la nivel național, inclusiv abilitatea de a 
compara parte cu parte conturile de plăți 
oferite în diferite state membre. Pentru a 
completa aceste informații, portalul 
Uniunii furnizează consumatorilor un 
glosar care conține terminologia 
standardizată a Uniunii, adoptată în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (4), 
și orientările practice cu privire la 
schimbarea transfrontalieră a conturilor 
de plăți.

Or. en

Justificare

Susține amendamentul 57 al raportorului. Este necesar pentru a lua în considerare creșterea 
mobilității cetățenilor din UE și pentru a promova o piață unică în cadrul serviciilor asociate 
cu contul de plăți.

Amendamentul 397
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 

(1) Fără a se aduce atingere articolului 4 
alineatul (2), statele membre se asigură că, 
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cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa separat contul 
de plăți și oferă informații separate privind
costurile și comisioanele asociate fiecărui 
produs și serviciu oferit în cadrul 
pachetului.

atunci când un cont de plăți este oferit 
împreună cu un alt serviciu sau produs
financiar ca parte a unui pachet, 
prestatorul de servicii de plată informează 
consumatorul cu privire la posibilitatea de 
a achiziționa separat contul de plăți și, 
dacă este cazul, oferă informații separate 
privind comisioanele asociate fiecăruia 
dintre celelalte produse financiare și
servicii oferite în cadrul pachetului, atunci 
când este posibil să se achiziționeze 
separat fiecare dintre aceste produse sau 
servicii financiare.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că există o diferență între conturile care oferă o serie de servicii și 
conturi care sunt incluse într-un pachet împreună cu alte servicii financiare, precum 
asigurarea. În cazul din urmă, nu este posibil să se separe serviciile. Ar trebui introdusă o 
cerință, dacă este cazul, pentru a se asigura că prestatorul de servicii de plată avertizează 
consumatorul cu privire la costurile implicate la deschiderea unui cont de plăți parte dintr-un 
pachet și că a verificat dacă clientul este eligibil pentru produsul inclus în pachet.

Amendamentul 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa separat contul 
de plăți și oferă informații separate privind 
costurile și comisioanele asociate fiecărui 
produs și serviciu oferit în cadrul 
pachetului.

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa separat contul 
de plăți și oferă informații separate privind 
costurile și comisioanele asociate.

Or. en
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Amendamentul 399
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa separat contul 
de plăți și oferă informații separate privind 
costurile și comisioanele asociate fiecărui 
produs și serviciu oferit în cadrul 
pachetului.

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa separat contul 
de plăți și oferă informații separate privind 
costurile și comisioanele asociate fiecărui 
produs și serviciu oferit în cadrul 
pachetului, pentru a se asigura 
transparența deplină a plăților 
subvențiilor încrucișate.

Or. en

Amendamentul 400
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa separat contul 
de plăți și oferă informații separate privind 
costurile și comisioanele asociate fiecărui 
produs și serviciu oferit în cadrul 
pachetului.

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când serviciile incluse într-un cont de plăți
cu funcționalități de bază, astfel cum este
definit la articolul 16, sunt oferite
împreună cu alte servicii sau produse ca 
parte a unui pachet, prestatorul de servicii 
de plată informează consumatorul în timp 
util, înainte de încheierea unui contract 
pentru un cont de plăți cu un consumator, 
cu privire la posibilitatea de a achiziționa
serviciile sau produsele respective separat 
și oferă informații separate privind 
costurile și comisioanele asociate fiecărui 
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produs și serviciu oferit în cadrul 
pachetului.

Or. en

Justificare

Legarea (adică forțarea consumatorilor să achiziționeze un pachet în care elementele ar 
putea fi furnizate separat) nu ar trebui să fie permisă. Toate serviciile care depășesc contul 
de plăți trebuie enumerate separat și consumatorul trebuie să aibă posibilitatea de a alege 
dacă să le achiziționeze sau nu. (Pe baza sugestiilor din partea FSUG și BEUC).

Amendamentul 401
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa separat contul 
de plăți și oferă informații separate privind 
costurile și comisioanele asociate fiecărui 
produs și serviciu oferit în cadrul 
pachetului.

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa separat contul 
de plăți și, dacă este cazul, oferă informații 
separate privind costurile și comisioanele 
asociate fiecărui produs și serviciu oferit în 
cadrul pachetului.

Or. en

Amendamentul 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
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unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa separat 
contul de plăți și oferă informații separate 
privind costurile și comisioanele asociate 
fiecărui produs și serviciu oferit în cadrul 
pachetului.

unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul în timp util, 
înainte de încheierea unui contract pentru 
un cont de plăți, că este posibilă 
achiziționarea separată a contului de plăți 
și oferă informații separate privind 
costurile și comisioanele asociate fiecărui 
produs și serviciu oferit în cadrul 
pachetului.

Or. en

Amendamentul 403
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Consumatorul poate achiziționa 
separat serviciile care nu sunt incluse în 
contul de plăți cu funcționalități de bază 
definit la articolul 16.

Or. en

Amendamentul 404
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prestatorii ar trebui, în plus, să fie 
liberi să ofere, după caz, produse de credit 
ca servicii separate consumatorilor cu 
conturi de plăți de bază. Accesul la un 
cont de plăți de bază sau utilizarea 
acestuia nu ar trebui să fie restricționată 
sau condiționată de achiziționarea unor 
astfel de servicii sau produse.
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Or. en

Amendamentul 405
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când, 
împreună cu un cont de plăți, se oferă 
numai serviciile de plată definite la 
articolul 4 alineatul (3) din Directiva 
2007/64/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

Este eliminat deoarece nu este necesar dacă alineatul (1) permite gruparea serviciilor 
acoperite în definiția unui cont de plăți de bază la articolul 16.

Amendamentul 406
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când, 
împreună cu un cont de plăți, se oferă 
numai serviciile de plată definite la 
articolul 4 alineatul (3) din Directiva 
2007/64/CE.

eliminat

Or. en


