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Amendamentul 407
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea serviciului de schimbare a 
conturilor

Furnizarea și eșalonarea punerii în 
aplicare a serviciului de schimbare a 
conturilor

Or. en

Amendamentul 408
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată furnizează un serviciu 
de schimbare a conturilor în conformitate 
cu articolul 10 oricărui consumator care 
deține un cont de plăți la un prestator de 
servicii de plată din Uniune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 409
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Normele privind schimbarea 
conturilor se aplică doar schimbării 
conturilor de plăți în cadrul unui stat 
membru.
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Or. en

Amendamentul 410
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din Uniune.

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată care efectuează transferul 
și cei destinatari din Uniune furnizează un 
serviciu de schimbare a conturilor din 
același stat membru în conformitate cu 
articolul 10,sau cu alte dispoziții 
echivalente, oricărui consumator care 
deține un cont de plăți.

Or. en

Justificare

Serviciul de schimbare a conturilor ar trebui să se limiteze la schimbarea conturilor în 
interiorul unui stat membru. Acesta nu ar trebui să schimbe contractele sau obligațiile 
(precum restituirea unei plăți) prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul. Ar 
trebui să existe un singur transfer și ca însuși consumatorul să încheie un contract privind 
contul cu prestatorul de servicii de plată destinatar.

Amendamentul 411
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din Uniune.

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din statul membru în care își are 
reședința consumatorul.
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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 260/2012.

Amendamentul 412
Werner Langen, Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din Uniune.

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor.

Or. de

Amendamentul 413
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din Uniune.

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din statul membru.

Or. en
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Justificare

Nu există niciun motiv pentru a oferi acest serviciu transfrontalier.

Amendamentul 414
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din Uniune.

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată dintr-un stat membru.

Or. en

Amendamentul 415
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din Uniune.

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care deține 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din Uniune. Dispozițiile 
articolelor 10 și 11 se aplică și unui cont 
bancar cu funcționalități de bază.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează asigurarea faptului că clienții care utilizează un cont bancar cu 
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funcționalități de bază pot beneficia și de un serviciu de schimbare a conturilor. Se bazează 
pe o contribuție a Asociației distribuitorilor germani și a BEUC.

Amendamentul 416
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10 oricărui consumator care 
deține un cont de plăți la un prestator de 
servicii de plată din Uniune.

Statele membre se asigură că prestatorii
serviciului de plată respectiv furnizează la 
cererea consumatorului un serviciu de 
schimbare a conturilor în conformitate cu 
articolul 10, sau alte dispoziții echivalente, 
unui consumator care deține un cont de 
plăți la un prestator de servicii de plată din 
Uniune și care a solicitat deschiderea unui 
cont de plăți nou la prestatorul de servicii 
de plată destinatar.

Or. en

Amendamentul 417
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Cererea privind serviciul de schimbare 
a conturilor nu implică schimbarea 
contractului prestatorului de servicii de 
plată care efectuează transferul cu cel al 
prestatorului de servicii de plată 
destinatar.

Or. en
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Amendamentul 418
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Cererea privind serviciul de schimbare 
a conturilor nu implică schimbarea 
contractului prestatorului de servicii de 
plată care efectuează transferul cu cel al 
prestatorului de servicii de plată 
destinatar.

Or. en

Amendamentul 419
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește schimbarea conturilor 
între prestatorii de servicii de plată locali, 
statele membre pot să susțină sau să 
stabilească norme care se abat ușor de la 
cele prevăzute la articolul 10, dacă acest 
lucru implică beneficii care sunt clar în 
interesul consumatorului.

Or. en

Justificare

Unele state membre au deja sisteme locale de servicii de schimbare a conturilor care sunt 
mai eficace, de exemplu, în ceea ce privește gradul de automatizare și termenele-limită, decât 
sistemul stabilit la articolul 10. Atât timp cât consumatorul beneficiază de el, statele membre 
ar trebui să aibă posibilitatea de a păstra sau introduce aceste beneficii.

Amendamentul 420
Olle Ludvigsson
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ABE elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a specifica 
faptul că tipurile de abateri indicate la 
alineatul (1a) sunt permise.
ABE înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare până 
la …
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare menționate la primul 
paragraf din prezentul articol în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendamentul 421
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, cu doi ani 
înainte de intrarea în vigoare a prezentei 
directive, prestatorii de servicii de plată 
furnizează un serviciu de schimbare a 
conturilor astfel cum este descris la 
articolul 10 sau furnizează un serviciu 
echivalent de schimbare a conturilor în 
(cel mult) aceleași intervale globale 
precum cele descrise la articolul 19, 
oricărui consumator care deține un cont 
de plăți la prestatorul de servicii de plată 
din statul membru respectiv.

Or. en
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Amendamentul 422
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă Comisia Europeană nu decide altfel 
printr-o evaluare a impactului de 
reglementare, statele membre se asigură 
că, cu șase ani înainte de intrarea în 
vigoare a prezentei directive, prestatorii de 
servicii de plată furnizează un serviciu de 
schimbare a conturilor astfel cum este 
descris la articolul 10 sau furnizează un 
serviciu echivalent de schimbare a 
conturilor în (cel mult) aceleași intervale 
globale precum cele descrise la 
articolul 19, oricărui consumator care 
deține un cont de plăți la prestatorul de 
servicii de plată din Uniune. În același 
timp, statele membre se asigură, de 
asemenea, că există un sistem de 
redirecționare automată a ordinelor de 
plată programată și a debitărilor directe 
către contul deținut de consumator la 
prestatorul de servicii de plată 
implementat.

Or. en

Amendamentul 423
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atât timp 
cât nu este implementat niciun sistem 
transfrontalier de schimbare a conturilor, 
închiderea unui cont de plăți într-un stat 
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membru și transferul bilanțului către un 
cont de plăți nou dint-un alt stat membru 
nu este excesiv de dificilă sau 
împovărătoare pentru consumator.

Or. en

Amendamentul 424
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că serviciul 
de schimbare a conturilor este inițiat de 
către prestatorul de servicii de plată 
destinatar și că este furnizat în 
conformitate cu normele stabilite la 
alineatele (2)-(7).

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
de plată asociate cu contul de plăți actual 
sau viitor al consumatorului sunt 
disponibile pe parcursul întregului proces 
de schimbare, statele membre se asigură, 
de asemenea, că serviciul de schimbare a 
conturilor este inițiat de către prestatorul de 
servicii de plată destinatar și că este 
furnizat în conformitate cu normele 
stabilite la alineatele (2)-(7).

Or. en

Justificare

Acest amendament are la bază o contribuție a Asociației germane a organizațiilor pentru 
protecția consumatorilor (VZBV).

Amendamentul 425
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că serviciul 
de schimbare a conturilor este inițiat de 

(1) Statele membre se asigură că serviciul 
de schimbare a conturilor este inițiat de 
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către prestatorul de servicii de plată 
destinatar și că este furnizat în 
conformitate cu normele stabilite la 
alineatele (2)-(7).

către prestatorul de servicii de plată 
destinatar și că este furnizat în 
conformitate cu normele stabilite la 
alineatele (2)-(7), precum și că sunt luate 
în considerare relațiile contractuale 
relevante ale consumatorilor cu actorii 
economici implicați.

Or. de

Amendamentul 426
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că serviciul 
de schimbare a conturilor este inițiat de 
către prestatorul de servicii de plată 
destinatar și că este furnizat în 
conformitate cu normele stabilite la 
alineatele (2)-(7).

(1) Statele membre se asigură că serviciul 
de schimbare a conturilor este automat sau
inițiat de către prestatorul de servicii de 
plată destinatar și că este furnizat în 
conformitate cu normele stabilite la 
alineatele (2)-(7). Statele membre pot 
stabili servicii de schimbare a conturilor 
mai extensive.

Or. en

Amendamentul 427
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că serviciul 
de schimbare a conturilor este inițiat de 
către prestatorul de servicii de plată 
destinatar și că este furnizat în 
conformitate cu normele stabilite la 
alineatele (2)-(7).

(1) Statele membre se asigură că serviciul 
de schimbare a conturilor este inițiat de 
către prestatorul de servicii de plată 
destinatar și că este furnizat în 
conformitate cu normele stabilite la 
alineatele (2)-(7) și suportat de toate țările 
terțe implicate.
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Amendamentul 428
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Serviciul de schimbare a conturilor este 
inițiat de către prestatorul de servicii de 
plată destinatar. Prestatorul de servicii de 
plată destinatar solicită autorizarea scrisă a 
consumatorului pentru furnizarea 
serviciului de schimbare a conturilor.
Autorizarea îi permite consumatorului să 
prezinte prestatorului de servicii de plată 
acordul specific în ceea ce privește 
efectuarea fiecăreia dintre sarcinile 
menționate la alineatul (3) litera (e) și la 
alineatul (3) litera (f) și să prezinte 
prestatorului de servicii de plată destinatar 
acordul specific în ceea ce privește 
efectuarea fiecăreia dintre sarcinile 
menționate la alineatul (4) litera (c), 
alineatul 4 litera (d) și la alineatul (5).
Autorizarea îi permite consumatorului să 
solicite în mod specific prestatorului de 
servicii de plată care efectuează transferul 
să transmită informațiile menționate la 
alineatul (3) litera (a) și la alineatul (3) 
litera (b). Autorizarea indică, de asemenea, 
data de la care plățile recurente vor fi 
operate din contul deschis la prestatorul de 
servicii de plată destinatar.

(2) Serviciul de schimbare a conturilor este 
inițiat de către prestatorul de servicii de 
plată destinatar la cererea consumatorului.
Prestatorul de servicii de plată destinatar 
solicită autorizarea scrisă a consumatorului 
pentru furnizarea serviciului de schimbare 
a conturilor. În cazul conturilor comune, 
autorizația trebuie prezentată de toți 
deținătorii care dețin semnătura comună 
a contului. Autorizația este redactată într-
o limbă oficială a statului membru în care 
este inițiat serviciul de schimbare a 
conturilor sau în orice altă limbă 
convenită între părți. Autorizația îi
permite consumatorului să prezinte 
prestatorului de servicii de plată acordul 
specific în ceea ce privește efectuarea 
fiecăreia dintre sarcinile menționate la 
alineatul (3) litera (e) și la alineatul (3) 
litera (f) și să prezinte prestatorului de 
servicii de plată destinatar acordul specific 
în ceea ce privește efectuarea fiecăreia 
dintre sarcinile menționate la alineatul (4) 
litera (c), alineatul 4 litera (d) și la alineatul
(5). Autorizația îi permite consumatorului 
să solicite în mod specific prestatorului de 
servicii de plată care efectuează transferul 
să transmită informațiile menționate la 
alineatul (3) litera (a) și la alineatul (3) 
litera (b). Autorizația indică, de asemenea, 
data de la care plățile recurente vor fi 
operate din contul deschis la prestatorul de 
servicii de plată destinatar. Această dată 
este de cel puțin șapte zile lucrătoare de la 
data la care prestatorul de servicii de plată 
care efectuează transferul primește 
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cererea de a efectua schimbarea din 
partea prestatorului de servicii de plată 
destinatar în temeiul articolului 10 
alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 429
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Serviciul de schimbare a conturilor este 
inițiat de către prestatorul de servicii de 
plată destinatar. Prestatorul de servicii de 
plată destinatar solicită autorizarea scrisă a 
consumatorului pentru furnizarea 
serviciului de schimbare a conturilor. 
Autorizarea îi permite consumatorului să 
prezinte prestatorului de servicii de plată 
acordul specific în ceea ce privește 
efectuarea fiecăreia dintre sarcinile 
menționate la alineatul (3) litera (e) și la 
alineatul (3) litera (f) și să prezinte 
prestatorului de servicii de plată destinatar 
acordul specific în ceea ce privește 
efectuarea fiecăreia dintre sarcinile 
menționate la alineatul (4) litera (c), 
alineatul 4 litera (d) și la alineatul (5). 
Autorizarea îi permite consumatorului să 
solicite în mod specific prestatorului de 
servicii de plată care efectuează transferul 
să transmită informațiile menționate la 
alineatul (3) litera (a) și la alineatul (3) 
litera (b). Autorizarea indică, de asemenea, 
data de la care plățile recurente vor fi 
operate din contul deschis la prestatorul de 
servicii de plată destinatar.

(2) Serviciul de schimbare a conturilor este 
inițiat de către prestatorul de servicii de 
plată destinatar. Prestatorul de servicii de 
plată destinatar solicită autorizarea scrisă a 
consumatorului pentru furnizarea 
serviciului de schimbare a conturilor. 
Autorizația îi permite consumatorului să 
prezinte prestatorului de servicii de plată 
acordul specific în ceea ce privește 
efectuarea fiecăreia dintre sarcinile 
menționate la alineatul (3) litera (f), la 
alineatul (3) litera (e) și la alineatul (3) 
litera (f) și să prezinte prestatorului de 
servicii de plată destinatar acordul specific 
în ceea ce privește efectuarea fiecăreia 
dintre sarcinile menționate la alineatul (4) 
litera (c), alineatul 4 litera (d) și la alineatul 
(5). Autorizația îi permite consumatorului 
să solicite în mod specific prestatorului de 
servicii de plată care efectuează transferul 
să transmită informațiile menționate la 
alineatul (3) litera (a) și la alineatul (3) 
litera (b). Autorizația indică, de asemenea, 
ordinele de plată menționate la alineatul 
(4) literele (a) și (b), precum și data de la 
care plățile recurente vor fi operate din 
contul deschis la prestatorul de servicii de 
plată destinatar

Or. de
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Amendamentul 430
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de o zi lucrătoare de la 
primirea autorizării menționate la alineatul
(2), prestatorul de servicii de plată 
destinatar solicită prestatorului de servicii 
de plată care efectuează transferul să 
îndeplinească următoarele sarcini:

(3) Într-un termen rezonabil de la primirea 
autorizației menționate la alineatul (2), 
prestatorul de servicii de plată destinatar 
solicită prestatorului de servicii de plată 
care efectuează transferul să îndeplinească 
următoarele sarcini:

Or. en

Justificare

Termenul de o zi este prea scurt pentru procedurile interne de urmat.

Amendamentul 431
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de o zi lucrătoare de la 
primirea autorizării menționate la alineatul
(2), prestatorul de servicii de plată 
destinatar solicită prestatorului de servicii 
de plată care efectuează transferul să 
îndeplinească următoarele sarcini:

(3) Într-un termen rezonabil de la primirea 
autorizației menționate la alineatul (2), 
prestatorul de servicii de plată destinatar 
solicită prestatorului de servicii de plată 
care efectuează transferul să îndeplinească 
următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 432
Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de o zi lucrătoare de la 
primirea autorizării menționate la alineatul 
(2), prestatorul de servicii de plată 
destinatar solicită prestatorului de servicii 
de plată care efectuează transferul să 
îndeplinească următoarele sarcini:

(3) În termen de cel mult două zile
lucrătoare de la primirea autorizației
menționate la alineatul (2), prestatorul de 
servicii de plată destinatar solicită 
prestatorului de servicii de plată care 
efectuează transferul să îndeplinească 
următoarele sarcini:

Or. de

Amendamentul 433
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de o zi lucrătoare de la 
primirea autorizării menționate la alineatul
(2), prestatorul de servicii de plată 
destinatar solicită prestatorului de servicii 
de plată care efectuează transferul să 
îndeplinească următoarele sarcini:

(3) În termen de trei zile lucrătoare de la 
primirea autorizației menționate la 
alineatul (2), prestatorul de servicii de plată 
destinatar solicită prestatorului de servicii 
de plată care efectuează transferul să 
îndeplinească următoarele sarcini:

Or. en

Justificare

O zi este un termen prea scurt. O bancă ar putea fi nevoită să se concentreze asupra acestor 
sarcini la nivelul grupului de bănci.

Amendamentul 434
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera -a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) să asigure o redirecționare automată 
a ordinelor de plată programată și a 
debitărilor directe către contul deținut de 
consumator la prestatorul de servicii de 
plată destinatar pe o perioadă de 13 luni;

Or. en

Justificare

Una dintre metodele de a demotiva schimbarea conturilor este transferul ordinelor de plată 
programată și al debitărilor directe. Solicitând unui prestator de servicii de plată de la care 
consumatorul se schimbă să redirecționeze aceste plăți automate pentru 1 an + 1 lună, 
consumatorul dispune de suficient timp pentru a le stabili cu prestatorul de servicii de plată 
destinatar.

Amendamentul 435
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să transmită prestatorului de servicii 
de plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2),
consumatorului o listă cu toate ordinele de 
plată programată existente pentru 
transferurile de credit și mandatele de 
debitare directă generate de către debitor;

(a) să prezinte consumatorului o listă
sumară cuprinzătoare a tuturor ordinelor
de plată programată existente pentru 
transferurile de credit și mandatele de 
debitare directă și să solicite confirmarea 
transmiterii acestora către prestatorul de 
servicii de plată destinatar;

Or. en

Amendamentul 436
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului o listă cu toate ordinele de 
plată programată existente pentru 
transferurile de credit și mandatele de 
debitare directă generate de către debitor;

(a) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului o listă cu toate ordinele de 
plată programată existente pentru 
transferurile de credit și mandatele de 
debitare directă disponibile și transferurile 
de credit cu dată de executare începând 
cu data specificată în autorizație;

Or. en

Amendamentul 437
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului o listă cu toate ordinele de 
plată programată existente pentru 
transferurile de credit și mandatele de 
debitare directă generate de către debitor;

(a) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului o listă cu toate ordinele de 
plată programată existente pentru 
transferurile de credit și mandatele de 
debitare directă disponibile și transferurile 
de credit cu dată de executare începând 
cu data specificată în autorizație;

Or. en

Amendamentul 438
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar și, în cazul în care
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului o listă cu toate ordinele de 
plată programată existente pentru 
transferurile de credit și mandatele de 
debitare directă generate de către debitor;

(a) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului o listă cu toate ordinele de 
plată programată existente pentru 
transferurile de credit;

Or. en

Justificare

Propunerea trebuie să ia în considerare noul program SEPA.

Amendamentul 439
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului o listă cu toate ordinele de 
plată programată existente pentru 
transferurile de credit și mandatele de 
debitare directă generate de către debitor;

(a) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului o listă cu toate ordinele de 
plată programată existente pentru 
transferurile de credit și mandatele de 
debitare directă generate de către debitor 
care sunt cunoscute prestatorului de 
servicii de plată;

Or. de

Amendamentul 440
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să transmită prestatorului de servicii 
de plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului, informațiile disponibile 
privind transferurile de credit intrate și 
debitele directe generate de către creditor, 
executate în contul consumatorului în 
ultimele 13 luni;

(b) în cazul în care consumatorul solicită în 
mod specific aceasta în baza alineatului 
(2), să transmită prestatorului de servicii 
de plată destinatar și consumatorului 
informațiile disponibile privind 
transferurile de credit intrate și debitările
directe generate de către creditor, executate 
în contul consumatorului în ultimele 
13 luni;

Or. de

Amendamentul 441
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului, informațiile disponibile 
privind transferurile de credit intrate și 
debitele directe generate de către creditor, 
executate în contul consumatorului în 
ultimele 13 luni;

(b) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2), 
consumatorului, informațiile disponibile 
privind transferurile de credit intrate și 
debitările directe generate de către 
creditor, executate în contul 
consumatorului în ultimele 13 luni;
informațiile sunt furnizate de prestatorul 
de servicii de plată care efectuează 
transferul, consumatorului doar dacă 
informațiile nu au fost furnizate deja 
consumatorului de către prestatorul de 
servicii de plată care efectuează 
transferul, conform legii;

Or. en

Amendamentul 442
Werner Langen
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar orice informații
suplimentare considerate necesare de către 
prestatorul de servicii de plată destinatar 
pentru a efectua schimbarea;

(c) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile suplimentare 
considerate necesare de către prestatorul de 
servicii de plată destinatar pentru a efectua 
schimbarea, sub rezerva respectării 
normelor de protecție a datelor cu 
caracter personal în vigoare;

Or. de

Amendamentul 443
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar orice informații
suplimentare considerate necesare de către 
prestatorul de servicii de plată destinatar 
pentru a efectua schimbarea;

(c) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile relevante
considerate necesare de către prestatorul de 
servicii de plată destinatar pentru a efectua 
schimbarea;

Or. en

Amendamentul 444
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar orice informații
suplimentare considerate necesare de către 
prestatorul de servicii de plată destinatar 

(c) să transmită prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile relevante
considerate necesare de către prestatorul de 
servicii de plată destinatar pentru a efectua 
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pentru a efectua schimbarea; schimbarea;

Or. en

Amendamentul 445
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu 
pune la dispoziție un sistem pentru 
redirecționarea automată a ordinelor de 
plată programată și a debitelor directe în 
contul deținut de consumator la 
prestatorul de servicii de plată destinatar, 
să anuleze ordinele de plată programată și 
să nu mai accepte debite directe la data 
specificată în autorizație;

eliminat

Or. en

Justificare

Prestatorul de servicii de plată sunt stimulați să facă schimbarea de conturi de la ei mai 
facilă. Neasigurarea unei redirecționări automate a plăților automate este o metodă de a 
realiza acest lucru. A se vedea, de asemenea, amendamentul Green privind articolul 10 
alineatul (3) litera (a).

Amendamentul 446
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu 
pune la dispoziție un sistem pentru 

eliminat
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redirecționarea automată a ordinelor de 
plată programată și a debitelor directe în 
contul deținut de consumator la 
prestatorul de servicii de plată destinatar, 
să anuleze ordinele de plată programată și 
să nu mai accepte debite directe la data 
specificată în autorizație;

Or. en

Amendamentul 447
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu pune 
la dispoziție un sistem pentru 
redirecționarea automată a ordinelor de 
plată programată și a debitelor directe în 
contul deținut de consumator la prestatorul 
de servicii de plată destinatar, să anuleze 
ordinele de plată programată și să nu mai 
accepte debite directe la data specificată în 
autorizație;

(d) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu pune 
la dispoziție un sistem pentru 
redirecționarea automată a ordinelor de 
plată programată și a debitărilor directe în 
contul deținut de consumator la prestatorul 
de servicii de plată destinatar, să anuleze 
ordinele de plată programată și să nu mai 
accepte debitări directe la data specificată 
în autorizație sau cel mai devreme 
începând cu ziua executării, ceea ce 
permite un termen de amortizare de cinci 
zile lucrătoare din momentul în care 
prestatorul de servicii de plată primește 
solicitarea;

Or. de

Amendamentul 448
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu pune 
la dispoziție un sistem pentru 
redirecționarea automată a ordinelor de 
plată programată și a debitelor directe în 
contul deținut de consumator la prestatorul 
de servicii de plată destinatar, să anuleze 
ordinele de plată programată și să nu mai 
accepte debite directe la data specificată în 
autorizație;

(d) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu pune 
la dispoziție un sistem pentru 
redirecționarea automată a transferului de 
credit intrat și a debitărilor directe în 
contul deținut de consumator la prestatorul 
de servicii de plată destinatar, să oprească 
transferurile de credit intrate și să nu mai 
accepte debitări directe începând cu data 
specificată în autorizație;

Or. en

Amendamentul 449
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu pune 
la dispoziție un sistem pentru 
redirecționarea automată a ordinelor de 
plată programată și a debitelor directe în 
contul deținut de consumator la prestatorul 
de servicii de plată destinatar, să anuleze 
ordinele de plată programată și să nu mai 
accepte debite directe la data specificată în 
autorizație;

(d) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu pune 
la dispoziție un sistem pentru 
redirecționarea automată a transferului de 
credit intrat și a debitărilor directe în 
contul deținut de consumator la prestatorul 
de servicii de plată destinatar, să oprească 
transferurile de credit intrate și să nu mai 
accepte debitări directe începând cu data 
specificată în autorizație;

Or. en

Amendamentul 450
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), să transfere orice sold pozitiv 
rămas în contul deschis sau deținut la 
prestatorul de servicii de plată destinatar, la 
data specificată de către consumator;

(e) cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), să transfere orice sold pozitiv 
rămas în contul deschis sau deținut la 
prestatorul de servicii de plată destinatar, la 
data specificată de către consumator sau să 
colecteze valoarea unui sold negativ din 
contul deschis sau deținut la prestatorul 
de servicii de plată destinatar, în cazul în 
care consumatorul și-a dat acordul în 
acest sens și nu intenționează să transfere 
valoarea respectivă sub o altă formă la 
prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul;

Or. de

Amendamentul 451
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), să închidă contul deținut la 
furnizorul de servicii de plată care 
efectuează transferul, la data indicată de 
consumator.

(f) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), să închidă contul deținut la 
furnizorul de servicii de plată care 
efectuează transferul, la data indicată de 
consumator sau – dacă închiderea la data 
specificată nu este posibilă – la 
următoarea dată posibilă după ce 
sarcinile de la alineatul (3) literele (d) și 
(e) au fost realizate, cu excepția cazului în 
care apar situații care necesită clarificare 
sau reglementare (de exemplu, bilanțul 
negativ) cu privire la care prestatorul de 
servicii destinatar va contacta 
consumatorul.

Or. en
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Amendamentul 452
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), să închidă contul deținut la 
furnizorul de servicii de plată care 
efectuează transferul, la data indicată de 
consumator.

(f) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), să închidă contul deținut la 
furnizorul de servicii de plată care 
efectuează transferul, la data indicată de 
consumator sau – dacă închiderea la data 
specificată nu este posibilă – la 
următoarea dată posibilă după ce 
sarcinile de la alineatul (3) literele (d) și 
(e) au fost realizate, cu excepția cazului în 
care apar situații care necesită clarificare 
sau reglementare (de exemplu, bilanț
negativ sau carduri care nu au fost 
returnate) cu privire la care prestatorul de 
servicii destinatar va contacta 
consumatorul;

Or. en

Amendamentul 453
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să anuleze ordinele de plată 
programată și transferurile de credit cu 
data de executare începând cu data 
specificată în autorizație;

Or. en
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Amendamentul 454
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) să anuleze ordinele de plată 
programată și transferurile de credit cu 
data de executare începând cu data 
specificată în autorizație;

Or. en

Amendamentul 455
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește, în termen de șapte zile
calendaristice, ordinele de plată 
programată pentru transferurile de credit
solicitate de consumator și le execută 
începând cu data menționată în autorizație;

(a) stabilește, în termen de șapte zile
lucrătoare, ordinele de plată programată 
pentru transferurile de credit mandatate de 
consumator și le execută începând cu data 
menționată în autorizație și transferurile 
de credit cu data de executare începând 
cu data specificată în autorizație; cele 
șapte zile lucrătoare ar trebui să înceapă 
doar după ce contul de plăți deschis la 
prestatorul de servicii de plată destinatar 
a fost creat sau deschis și consumatorul a 
furnizat toate informațiile necesare 
prestatorului de servicii de plată care 
efectuează transferul pentru a începe 
procesul de schimbare a conturilor;

Or. en

Amendamentul 456
Philippe De Backer



PE516.959v02-00 28/165 AM\1002485RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește, în termen de șapte zile
calendaristice, ordinele de plată 
programată pentru transferurile de credit
solicitate de consumator și le execută 
începând cu data menționată în autorizație;

(a) stabilește, în termen de șapte zile
lucrătoare, ordinele de plată programată 
pentru transferurile de credit mandatate de 
consumator și le execută începând cu data 
menționată în autorizație și stabilesc 
transferuri de credit cu dată de executare 
începând cu data specificată în 
autorizație; cele șapte zile lucrătoare ar 
trebui să înceapă doar după ce contul de 
plăți deschis la prestatorul de servicii de 
plată destinatar a fost creat sau deschis și 
consumatorul a furnizat toate informațiile 
necesare prestatorului de servicii de plată 
care efectuează transferul pentru a începe 
procesul de schimbare a conturilor;

Or. en

Amendamentul 457
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește, în termen de șapte zile
calendaristice, ordinele de plată 
programată pentru transferurile de credit 
solicitate de consumator și le execută 
începând cu data menționată în autorizație;

(a) stabilește, în termen de șapte zile
lucrătoare, ordinele de plată programată 
pentru transferurile de credit solicitate de 
consumator și le execută începând cu data 
menționată în autorizație;

Or. en

Justificare

În sensul programelor naționale de schimbare a conturilor, cerința ar trebui stabilită pentru 
zilele lucrătoare, și nu zilele calendaristice, având în vedere că băncile nu sunt deschise în 
weekend.
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Amendamentul 458
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește, în termen de șapte zile
calendaristice, ordinele de plată 
programată pentru transferurile de credit 
solicitate de consumator și le execută 
începând cu data menționată în autorizație;

(a) stabilește, în termen de șapte zile
lucrătoare, ordinele de plată programată 
pentru transferurile de credit solicitate de 
consumator și le execută începând cu data 
menționată în autorizație;

Or. en

Amendamentul 459
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește, în termen de șapte zile
calendaristice, ordinele de plată 
programată pentru transferurile de credit 
solicitate de consumator și le execută 
începând cu data menționată în autorizație;

(a) stabilește, în termen de șapte zile
lucrătoare, ordinele de plată programată 
pentru transferurile de credit solicitate de 
consumator și le execută începând cu data 
menționată în autorizație;

Or. en

Justificare

Doar zilele lucrătoare sunt relevante din punctul de vedere al procesării datelor.

Amendamentul 460
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește, în termen de șapte zile
calendaristice, ordinele de plată 
programată pentru transferurile de credit 
solicitate de consumator și le execută 
începând cu data menționată în autorizație;

(a) stabilește, în termen de șapte zile
lucrătoare, ordinele de plată programată 
pentru transferurile de credit solicitate de 
consumator și le execută începând cu data 
menționată în autorizație;

Or. en

Amendamentul 461
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acceptă debitele directe începând cu 
data menționată în autorizație;

(b) după deschiderea contului de plăți la 
prestatorul de servicii de plată destinatar,
acceptă debitările directe începând cu data 
menționată în autorizație cu condiția 
compatibilității cu sistemele de plată ale 
prestatorului de servicii de plată 
destinatar;

Or. en

Amendamentul 462
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acceptă debitele directe începând cu 
data menționată în autorizație;

(b) după deschiderea contului de plăți la 
prestatorul de servicii de plată destinatar,
acceptă debitările directe începând cu data 
menționată în autorizație;

Or. en
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Amendamentul 463
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă se aplică, informează 
consumatorul cu privire la drepturile sale 
în legătură cu debitările directe SEPA 
prevăzute la articolul 5 alineatul (3) litera 
(d) din Regulamentul 260/2012/CE;

Or. en

Justificare

Pentru a susține amendamentul 77 al raportorului (recomandat, de asemenea, de BEUC) – se 
asigură că consumatorii cunosc faptul că ei pot oferi propriile instrucțiuni bancare privind 
debitările directe.

Amendamentul 464
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate 
cu alineatul (2), informează plătitorii care 
efectuează transferuri de credit recurente 
în contul de plăți al consumatorului în 
legătură cu detaliile contului 
consumatorului deschis la prestatorul de 
servicii de plată destinatar. În cazul în 
care prestatorul de servicii de plată 
destinatar nu deține toate informațiile de 
care are nevoie pentru a-l informa pe 
plătitor, solicită consumatorului sau 
prestatorului de servicii de plată care 

eliminat
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efectuează transferul să furnizeze 
informațiile lipsă;

Or. de

Amendamentul 465
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), informează plătitorii care 
efectuează transferuri de credit recurente 
în contul de plăți al consumatorului în 
legătură cu detaliile contului 
consumatorului deschis la prestatorul de 
servicii de plată destinatar. În cazul în 
care prestatorul de servicii de plată 
destinatar nu deține toate informațiile de 
care are nevoie pentru a-l informa pe 
plătitor, solicită consumatorului sau 
prestatorului de servicii de plată care 
efectuează transferul să furnizeze 
informațiile lipsă;

(c) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), informează plătitorii;

Or. en

Amendamentul 466
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), informează plătitorii care 
efectuează transferuri de credit recurente în 
contul de plăți al consumatorului în 

(c) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), informează plătitorii care 
efectuează transferuri de credit recurente în 
contul de plăți al consumatorului în 
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legătură cu detaliile contului 
consumatorului deschis la prestatorul de 
servicii de plată destinatar. În cazul în care 
prestatorul de servicii de plată destinatar nu 
deține toate informațiile de care are nevoie 
pentru a-l informa pe plătitor, solicită
consumatorului sau prestatorului de 
servicii de plată care efectuează transferul
să furnizeze informațiile lipsă;

legătură cu detaliile contului 
consumatorului deschis la prestatorul de 
servicii de plată destinatar. În cazul în care 
prestatorul de servicii de plată destinatar nu 
deține toate informațiile de care are nevoie 
pentru a-l informa pe plătitor, poate 
solicita consumatorului să furnizeze 
informațiile lipsă;

Or. de

Amendamentul 467
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate 
cu alineatul (2), informează beneficiarii 
plăților care folosesc o facilitate de 
debitare directă pentru a colecta fonduri 
din contul consumatorului în legătură cu 
detaliile aferente contului deschis de 
consumator la prestatorul de servicii de 
plată destinatar și în legătură cu data de 
la care debitele directe sunt colectate din 
contul respectiv. În cazul în care 
prestatorul de servicii de plată destinatar 
nu dispune de toate informațiile de care 
are nevoie pentru a-l informa pe 
beneficiarul plăților, solicită 
consumatorului sau prestatorului de 
servicii de plată care efectuează transferul 
să furnizeze informațiile lipsă;

eliminat

Or. de

Amendamentul 468
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate 
cu alineatul (2), informează beneficiarii 
plăților care folosesc o facilitate de 
debitare directă pentru a colecta fonduri 
din contul consumatorului în legătură cu 
detaliile aferente contului deschis de 
consumator la prestatorul de servicii de 
plată destinatar și în legătură cu data de 
la care debitele directe sunt colectate din 
contul respectiv. În cazul în care 
prestatorul de servicii de plată destinatar 
nu dispune de toate informațiile de care 
are nevoie pentru a-l informa pe 
beneficiarul plăților, solicită 
consumatorului sau prestatorului de 
servicii de plată care efectuează transferul 
să furnizeze informațiile lipsă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 469
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), informează beneficiarii 
plăților care folosesc o facilitate de 
debitare directă pentru a colecta fonduri 
din contul consumatorului în legătură cu 
detaliile aferente contului deschis de 
consumator la prestatorul de servicii de 
plată destinatar și în legătură cu data de la 
care debitele directe sunt colectate din 
contul respectiv. În cazul în care 
prestatorul de servicii de plată destinatar nu 

(d) în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în mod specific în conformitate cu 
alineatul (2), informează beneficiarii 
plăților care folosesc o facilitate de 
debitare directă pentru a colecta fonduri 
din contul consumatorului în legătură cu 
detaliile aferente contului deschis de 
consumator la prestatorul de servicii de 
plată destinatar și în legătură cu data de la 
care debitările directe sunt colectate din 
contul respectiv. În cazul în care 
prestatorul de servicii de plată destinatar nu 
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dispune de toate informațiile de care are 
nevoie pentru a-l informa pe beneficiarul 
plăților, solicită consumatorului sau 
prestatorului de servicii de plată care 
efectuează transferul să furnizeze 
informațiile lipsă;

dispune de toate informațiile de care are 
nevoie pentru a-l informa pe beneficiarul 
plăților, poate solicita consumatorului să 
furnizeze informațiile lipsă;

Or. de

Amendamentul 470
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul în care consumatorul alege să 
furnizeze personal informațiile 
menționate la literele (c) și (d), transmite 
consumatorului scrisori standard în care 
sunt incluse detalii privind contul nou și 
data de inițiere indicată în autorizație.

(e) pune la dispoziția consumatorului 
scrisori standard prin care acesta 
informează plătitorii care efectuează 
transferuri de credit recurente în contul 
de plăți al consumatorului, precum și 
beneficiarii plăților care folosesc o 
facilitate de debitare directă pentru a 
colecta fonduri din contul 
consumatorului în legătură cu detaliile 
contului deschis de consumator la 
prestatorul de servicii de plată destinatar 
și în legătură cu data de la care debitările 
directe pot fi colectate din contul 
respectiv.

Or. de

Amendamentul 471
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul în care consumatorul alege să 
furnizeze personal informațiile 

(e) transmite consumatorului scrisori 
standard în care sunt incluse detalii privind 
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menționate la literele (c) și (d), transmite 
consumatorului scrisori standard în care 
sunt incluse detalii privind contul nou și 
data de inițiere indicată în autorizație.

contul nou și data de inițiere indicată în 
autorizație.

Or. en

Amendamentul 472
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul în care consumatorul alege să 
furnizeze personal informațiile menționate 
la literele (c) și (d), transmite 
consumatorului scrisori standard în care 
sunt incluse detalii privind contul nou și 
data de inițiere indicată în autorizație.

(e) în cazul în care consumatorul alege să
furnizeze personal informațiile menționate 
la literele (c) și (d), transmite 
consumatorului scrisori standard în care 
sunt incluse detalii privind contul nou și 
data de inițiere indicată în autorizație.
Scrisoarea standard este redactată într-o 
limbă oficială a statului membru în care 
este inițiat serviciul de schimbare a 
conturilor sau în orice altă limbă 
convenită între părți.

Or. en

Amendamentul 473
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că sunt 
stabilite termene-limită la nivel național, 
atât pentru plătitori, cât și pentru 
beneficiarii plății, pentru a lua în 
considerare detaliile contului nou al 
consumatorului transmis de prestatorul 
de servicii de plată destinatar;
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Or. en

Amendamentul 474
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile calendaristice de la 
primirea cererii;

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile lucrătoare de la 
primirea cererii, data-limită începând de la 
momentul ulterior primirii de către 
prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul a verificării 
consumatorului;

Or. en

Amendamentul 475
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile calendaristice de la 
primirea cererii;

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile lucrătoare de la 
primirea cererii;

Or. en

Justificare

În sensul programelor naționale de schimbare a conturilor, cerința ar trebui stabilită pentru 
zilele lucrătoare, și nu pentru zilele calendaristice, având în vedere că băncile nu sunt 
deschise în weekend.
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Amendamentul 476
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile calendaristice de la 
primirea cererii;

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile lucrătoare de la 
primirea cererii;

Or. en

Amendamentul 477
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile calendaristice de la 
primirea cererii;

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile lucrătoare de la 
primirea cererii;

Or. en

Amendamentul 478
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
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alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile calendaristice de la 
primirea cererii;

alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile lucrătoare de la 
primirea cererii;

Or. en

Amendamentul 479
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu pune 
la dispoziție un sistem de redirecționare 
automată a ordinelor de plată programată
și a debitelor directe în contul deținut de 
consumator la prestatorul de servicii de 
plată destinatar, anulează orice ordine de 
plată programată și nu mai acceptă debite 
directe din contul de plăți la data solicitată 
de către prestatorul de servicii de plată 
destinatar;

(b) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu pune 
la dispoziție un sistem de redirecționare 
automată a transferurilor de credit intrate
și a debitărilor directe în contul deținut de 
consumator la prestatorul de servicii de 
plată destinatar, oprește transferurile de 
credit intrate și nu mai acceptă debitări
directe din contul de plăți începând cu data 
solicitată de către prestatorul de servicii de 
plată destinatar;

Or. en

Amendamentul 480
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu pune 
la dispoziție un sistem de redirecționare 
automată a ordinelor de plată programată
și a debitelor directe în contul deținut de 
consumator la prestatorul de servicii de 
plată destinatar, anulează orice ordine de 
plată programată și nu mai acceptă debite 

(b) în cazul în care prestatorul de servicii 
de plată care efectuează transferul nu pune 
la dispoziție un sistem de redirecționare 
automată a transferurilor de credit intrate
și a debitărilor directe în contul deținut de 
consumator la prestatorul de servicii de 
plată destinatar, oprește transferurile de 
credit și nu mai acceptă debitări directe din 



PE516.959v02-00 40/165 AM\1002485RO.doc

RO

directe din contul de plăți la data solicitată 
de către prestatorul de servicii de plată 
destinatar;

contul de plăți începând cu data solicitată 
de către prestatorul de servicii de plată 
destinatar;

Or. en

Amendamentul 481
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) transferă soldul pozitiv rămas din 
contul de plăți în contul deținut la 
prestatorul de servicii de plată destinatar;

(c) transferă soldul pozitiv rămas din 
contul de plăți în contul deținut la 
prestatorul de servicii de plată destinatar 
sau colectează valoarea unui sold negativ 
din contul deschis sau deținut la 
prestatorul de servicii de plată destinatar, 
în cazul în care consumatorul și-a dat 
acordul în acest sens;

Or. de

Amendamentul 482
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) închide contul de plăți; (d) închide contul de plăți după finalizarea 
etapelor descrise la literele (a) - (c) și 
după eliminarea soldului;

Or. de

Amendamentul 483
Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) închide contul de plăți; (d) închide contul de plăți după 
îndeplinirea obligațiilor conform 
articolului 10 alineatul (6) literele (b) și 
(c);

Or. en

Amendamentul 484
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) închide contul de plăți; (d) închide contul de plăți care pot fi 
închise doar după îndeplinirea obligațiilor 
conform articolului 10 alineatul (6) 
literele (b) și (c);

Or. en

Amendamentul 485
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sarcinile menționate fac obiectul 
unui bilanț „pozitiv” privind contul de 
plăți.
În măsura în care prestatorii de servicii de 
plată care efectuează transferul consideră 
necesară confirmarea personală (scrisă și 
orală) a cererii primite în temeiul primei 
teze, ei vor solicita consumatorului în 
termen de două zile lucrătoare de la 
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primirea cererii în temeiul primei teze să 
prezinte această confirmare. După 
primirea confirmării personale a 
consumatorului, prestatorul de servicii de
plată care efectuează transferul va realiza 
sarcinile în temeiul alineatului (6) în 
termenele-limită specificate. În măsura în 
care cererea în temeiul primei teze 
precizează un termen-limită și în cazul în 
care prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul solicită confirmarea 
consumatorului, acest termen-limită va 
începe odată cu primirea confirmării 
consumatorului.

Or. en

Amendamentul 486
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sarcinile menționate fac obiectul 
unui bilanț „pozitiv” privind contul de
plăți;

Or. en

Amendamentul 487
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că 
dispozițiile cuprinse la alineatele (1)-(7) se 
aplică și atunci când serviciul de 
schimbare a conturilor este inițiat de un 
prestator de servicii de plată situat într-un 

eliminat
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alt stat membru.

Or. de

Amendamentul 488
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că 
dispozițiile cuprinse la alineatele (1)-(7) se 
aplică și atunci când serviciul de 
schimbare a conturilor este inițiat de un 
prestator de servicii de plată situat într-un 
alt stat membru.

eliminat

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 260/2012.

Amendamentul 489
Astrid Lulling

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că 
dispozițiile cuprinse la alineatele (1)-(7) se 
aplică și atunci când serviciul de 
schimbare a conturilor este inițiat de un 
prestator de servicii de plată situat într-un 
alt stat membru.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 490
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că 
dispozițiile cuprinse la alineatele (1)-(7) se 
aplică și atunci când serviciul de 
schimbare a conturilor este inițiat de un 
prestator de servicii de plată situat într-un 
alt stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 491
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că 
dispozițiile cuprinse la alineatele (1)-(7) se 
aplică și atunci când serviciul de 
schimbare a conturilor este inițiat de un 
prestator de servicii de plată situat într-un 
alt stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 492
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că 
dispozițiile cuprinse la alineatele (1)-(7) se 
aplică și atunci când serviciul de 
schimbare a conturilor este inițiat de un 
prestator de servicii de plată situat într-un 
alt stat membru.

eliminat

Or. en

Justificare

Acesta nu ar trebui să fie reglementat la nivel transfrontalier.

Amendamentul 493
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul indicat la alineatul (8), 
termenele-limită prevăzute la alineatele 
(3), (4) și (6) sunt dublate. Prezenta 
dispoziție face obiectul unei revizuiri în 
temeiul articolului 27.

eliminat

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 260/2012.

Amendamentul 494
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul indicat la alineatul (8), 
termenele-limită prevăzute la alineatele 
(3), (4) și (6) sunt dublate. Prezenta 
dispoziție face obiectul unei revizuiri în 
temeiul articolului 27.

eliminat

Or. en

Amendamentul 495
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul indicat la alineatul (8), 
termenele-limită prevăzute la alineatele 
(3), (4) și (6) sunt dublate. Prezenta 
dispoziție face obiectul unei revizuiri în 
temeiul articolului 27.

eliminat

Or. en

Amendamentul 496
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În cazul indicat la alineatul (8), 
termenele-limită prevăzute la alineatele 
(3), (4) și (6) sunt dublate. Prezenta 
dispoziție face obiectul unei revizuiri în 
temeiul articolului 27.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 497
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
care efectuează transferul percepe 
consumatorului comisioane pentru 
închiderea contului de plăți deschis la 
acesta, comisioanele respective sunt 
stabilite în conformitate cu articolul 45 
alineatul (2) din Directiva 2007/64/CE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 498
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul percepe 
consumatorului comisioane pentru 
închiderea contului de plăți deschis la 
acesta, comisioanele respective sunt 
stabilite în conformitate cu articolul 45
alineatul (2) din Directiva 2007/64/CE.

(3) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul nu percepe 
consumatorului comisioane pentru 
închiderea contului de plăți deschis la 
acesta. Articolul 45 alineatul (2) din
Directiva 2007/64/CE se modifică în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 499
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că niciun 
comision nu este aplicat de către 
prestatorul de servicii de plată atunci 
când consumatorul a deținut contul de 
plăți o perioadă de cel puțin 12 luni 
înainte de primirea solicitării de 
schimbare a serviciului în temeiul 
articolului 10 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Comisioanele pentru schimbarea conturilor ar putea descuraja această formă de disciplină a 
pieței. În timp ce schimbarea conturilor la fiecare câteva luni ar trebui descurajată, în 
cazurile în care un cont a fost deschis pentru o perioadă mai mare de un an, nu există nicio 
justificare pentru perceperea unui comision consumatorului (acesta este un principiu care 
este operațional deja în Regatul Unit, Austria și Italia potrivit BEUC – fără a aduce atingere 
pieței prestatorilor de servicii de plată).

Amendamentul 500
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
care efectuează transferul sau prestatorul 
de servicii de plată destinatar percepe 
consumatorului alte comisioane decât 
cele menționate la alineatele (1)‑ (3), 
pentru orice serviciu furnizat în 
conformitate cu articolul 10, aceste 
comisioane sunt adecvate și în 
concordanță cu costurile efective ale 
prestatorului de servicii de plată respectiv.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 501
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul sau prestatorul de 
servicii de plată destinatar percepe 
consumatorului alte comisioane decât cele 
menționate la alineatele (1)‑ (3), pentru 
orice serviciu furnizat în conformitate cu 
articolul 10, aceste comisioane sunt 
adecvate și în concordanță cu costurile 
efective ale prestatorului de servicii de 
plată respectiv.

(4) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul sau prestatorul de 
servicii de plată destinatar nu percepe 
consumatorului comisioane pentru orice 
serviciu furnizat în conformitate cu 
articolul 10.

Or. en

Amendamentul 502
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
care efectuează transferul sau prestatorul 
de servicii de plată destinatar percepe 
consumatorului alte comisioane decât cele 
menționate la alineatele (1)‑ (3), pentru 
orice serviciu furnizat în conformitate cu 
articolul 10, aceste comisioane sunt 
adecvate și în concordanță cu costurile 
efective ale prestatorului de servicii de 
plată respectiv.

(4) statele membre se asigură că, toate 
serviciile furnizate consumatorului în 
temeiul articolului 10, altele decât cele 
menționate la alineatele (1)-(3), sunt 
oferite gratuit.

Or. en
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Justificare

Costul consumatorului pentru serviciul de schimbare a conturilor ar trebui menținut foarte 
scăzut. În caz contrar, schimbarea conturilor va rămâne rară și potențialul pozitiv al 
dinamicii pieței referitor la schimbări mai frecvente nu va fi realizat.

Amendamentul 503
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul sau prestatorul de 
servicii de plată destinatar percepe 
consumatorului alte comisioane decât cele 
menționate la alineatele (1)‑ (3), pentru 
orice serviciu furnizat în conformitate cu 
articolul 10, aceste comisioane sunt 
adecvate și în concordanță cu costurile 
efective ale prestatorului de servicii de 
plată respectiv.

(4) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul sau prestatorul de 
servicii de plată destinatar percepe 
consumatorului alte comisioane decât cele 
menționate la alineatele (1)-(3), pentru 
orice serviciu furnizat în conformitate cu 
articolul 10, aceste comisioane sunt 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 504
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 
pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 

(1) Statele membre se asigură că
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru
răspunderea pe care o au prestatorii de 
servicii de plată în ceea ce privește 
pierderea financiară suferită în cazul în 
care prestatorul de servicii de plată 
implicat în procesul de schimbare a 
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conformitate cu articolul 10. conturilor nu își respectă obligațiile ce îi 
revin în conformitate cu articolul 10.

Or. en

Amendamentul 505
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 
pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 
conformitate cu articolul 10.

(1) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 
pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 
conformitate cu articolul 10 în termen de o 
zi lucrătoare de la data stabilirii 
neconformității.

Or. en

Justificare

Este esențial să se efectueze rambursarea costurilor consumatorilor imediat ce este detectată 
o eroare, dar fiind faptul că un bilanț insuficient privind contul de plăți ar putea conduce la 
aducerea unor prejudicii ulterioare consumatorului.

Amendamentul 506
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 

(1) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 
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pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 
conformitate cu articolul 10.

pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 
conformitate cu articolul 10 în timp util.
Sarcina dovezii îi revine prestatorului de 
servicii de plată, care demonstrează că 
condițiile prevăzute la articolul 10 au fost 
respectate.

Or. en

Amendamentul 507
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 
pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 
conformitate cu articolul 10.

(1) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 
pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 
conformitate cu articolul 10 în timp util.
Sarcina dovezii îi revine prestatorului de 
servicii de plată, care demonstrează că 
condițiile prevăzute la articolul 10 au fost 
respectate.

Or. en

Amendamentul 508
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că (1) Statele membre se asigură că
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prestatorul de servicii de plată
despăgubește consumatorul pentru orice 
pierdere financiară suferită în cazul în 
care prestatorul de servicii de plată 
implicat în procesul de schimbare a 
conturilor nu își respectă obligațiile ce îi 
revin în conformitate cu articolul 10.

comisioanele și cheltuielile suportate de
prestatorul de servicii de plată rezultate din 
erorile unui prestator de servicii de plată 
implicat în procesul de schimbare a 
conturilor în conformitate cu articolul 10
sunt rambursate de prestatorul de servicii 
de plată.

Or. en

Justificare

Responsabilitatea ar trebui să fie limitată la comisioanele pentru servicii plătite de 
consumator. De exemplu, responsabilitatea pentru daune indirecte este prea largă și foarte 
dificil de anticipat, astfel încât o persoană nu poate acoperi toate pierderile.

Amendamentul 509
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 
pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 
conformitate cu articolul 10.

(1) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 
pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 
conformitate cu articolul 10 cu cea mai 
scurtă întârziere posibilă.

Or. en

Amendamentul 510
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorii nu suportă nicio 
pierdere financiară care rezultă din 
greșelile sau întârzierile legate de 
actualizarea datelor privind contul de 
plăți pentru care este responsabil 
plătitorul sau beneficiarul.

eliminat

Or. en

Justificare

Un prestator de servicii de plată nu ar trebui să fie responsabil pentru daunele cauzate de un 
alt actor.

Amendamentul 511
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumatorii nu suportă nicio pierdere 
financiară care rezultă din greșelile sau 
întârzierile legate de actualizarea datelor 
privind contul de plăți pentru care este 
responsabil plătitorul sau beneficiarul.

(2) Consumatorii nu suportă nicio pierdere 
financiară care rezultă din greșelile sau 
întârzierile legate de actualizarea datelor 
privind contul de plăți pentru care este 
responsabil plătitorul sau beneficiarul.
Statele membre se asigură că plătitorii și 
beneficiarii plăților sunt răspunzători 
atunci când nu respectă termenele-limită 
stabilite de statele membre astfel cum este 
stipulat la articolul 10 alineatul (4a)
(nou).

Or. en

Amendamentul 512
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comisioanele percepute pentru 
procesul de schimbare a conturilor, dacă 
este cazul;

eliminat

Or. en

Justificare

Necesar pentru concordanța cu alte amendamente care impun ca schimbarea conturilor să fie 
gratuită.

Amendamentul 513
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comisioanele percepute pentru 
procesul de schimbare a conturilor, dacă 
este cazul;

eliminat

Or. en

Amendamentul 514
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comisioanele percepute pentru 
procesul de schimbare a conturilor, dacă 
este cazul;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 515
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile sunt oferite gratuit în toate 
sucursalele prestatorilor de servicii de 
plată, pe un suport durabil la care 
consumatorul poate avea acces, și sunt în 
permanență disponibile în format 
electronic pe site-urile internet ale acestora.

(2) Informațiile sunt oferite gratuit în toate 
sucursalele prestatorilor de servicii de 
plată, pe un suport durabil la care 
consumatorul poate avea acces, și sunt în 
permanență disponibile în format 
electronic ușor accesibil și favorabil 
consumatorilor pe site-urile internet ale 
acestora.

Or. en

Amendamentul 516
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile sunt oferite gratuit în toate 
sucursalele prestatorilor de servicii de 
plată, pe un suport durabil la care 
consumatorul poate avea acces, și sunt în 
permanență disponibile în format 
electronic pe site-urile internet ale acestora.

(2) Informațiile sunt oferite gratuit în toate 
sucursalele prestatorilor de servicii de 
plată, pe un suport durabil la care 
consumatorul poate avea acces, și sunt în 
permanență disponibile și ușor de accesat 
în format electronic pe site-urile internet 
ale acestora.

Or. de

Amendamentul 517
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt
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Propunere de directivă
Articolul -14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -14 a
Dreptul de a avea acces la un cont de plăți 

cu funcționalități de bază
Toți rezidenții legali din Uniunea 
Europeană se bucură de dreptul de a avea 
acces la un cont de plăți cu funcționalități 
de bază fără comision sau cu valoare 
maximă simbolică a comisionului.

Or. en

Amendamentul 518
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți 
în mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate 
sau loc de reședință.

Statele membre se asigură că consumatorii 
rezidenți în mod legal sau care locuiesc în 
Uniune au dreptul de a deschide și utiliza 
un cont de plăți cu funcționalități de bază. 
Acest drept se aplică indiferent de locul de 
reședință al consumatorului. Criteriile 
precum nivelul venitului consumatorilor, 
statutul profesional, istoricul creditului, 
nivelul de îndatorare sau cifra de afaceri 
preconizată nu sunt luate în considerare 
la deschiderea unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază.

Or. en

Amendamentul 519
Werner Langen
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Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate 
sau loc de reședință.

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii aflați în 
situație de ședere legală verificabilă în 
Uniune nu fac obiectul discriminării din 
motive de naționalitate sau loc de 
reședință. Statele membre prevăd faptul că 
acei consumatori care doresc să își 
deschidă un cont pe teritoriul în cauză 
trebuie să dovedească o legătură cu statul 
membru respectiv.

Or. de

Amendamentul 520
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate 
sau loc de reședință.

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate, în 
măsura în care comunicarea și acordurile 
contractuale încheiate între prestatorul de 
servicii de plată și consumator sunt 
realizate într-o limbă oficială a statului 
membru în care este oferit contul sau în 
orice altă limbă convenită de părți, astfel 
cum este prevăzut în Directiva 
2007/64/CE privind serviciile de plată.

Or. en
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Amendamentul 521
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate 
sau loc de reședință.

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal sau care locuiesc în Uniune nu 
fac obiectul discriminării din motive de 
naționalitate, situație financiară și istoric 
al creditelor sau situație socială.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează asigurarea accesului la un cont de plăți de bază pentru grupurile 
vulnerabile amenințate de excluziune financiară, precum persoanele fără adăpost, rezidenții 
din țări terțe care așteaptă reînnoirea permisului de rezidență, așteaptă rezultatul solicitării 
de azil și/sau cererea de imigrare sau studiu într-o țară gazdă. El are la bază contribuțiile 
platformei speciale și ale Asociației germane a organizațiilor independente de asistență 
socială.

Amendamentul 522
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate 
sau loc de reședință.

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate
sau loc de reședință sau orice alt motiv, 
inclusiv sexul, originea etnică sau socială, 
religie sau convingere, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală.



PE516.959v02-00 60/165 AM\1002485RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 523
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți 
în mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate 
sau loc de reședință.

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii aflați în 
situație de ședere legală în Uniune nu fac 
obiectul discriminării, în special din 
motive de naționalitate sau loc de 
reședință.

Or. de

Amendamentul 524
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate
sau loc de reședință.

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate,
loc de reședință sau orice alt motiv.

Or. en

Amendamentul 525
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate
sau loc de reședință.

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate,
loc de reședință sau orice alt motiv.

Or. en

Amendamentul 526
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că toți 
prestatorii de servicii de plată oferă 
consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Statele membre se
asigură că respectivele conturi de plăți cu 
funcționalități de bază nu sunt oferite 
exclusiv de prestatorii de servicii de plată 
care furnizează contul numai împreună cu 
facilități bancare online.

Or. en

Justificare

Dacă unui stat membru i se permite să aibă un singur prestator de conturi de plăți de bază, 
acest lucru este posibil să conducă la stigmatizarea deținătorilor unor astfel de conturi, dat 
fiind faptul că ei vor putea fi identificați ca atare prin intermediul detaliilor bancare. BPA 
stabilită în prezenta directivă reprezintă o serie de servicii acoperite deja de marea 
majoritate a conturilor de plăți pe care le oferă toate băncile. Prin urmare, nu este onorant 
pentru ei să își adapteze conturile existente la „BPA + extra”.

Amendamentul 527
Olle Ludvigsson
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii 
de plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că, pe 
teritoriul lor, un cont de plăți cu 
funcționalități de bază este oferit 
consumatorilor de către toți prestatorii de 
servicii care oferă conturi de plăți, 
acoperind cel puțin serviciile enumerate 
la articolul 16 alineatul (1), ca parte 
integrantă din activitatea lor obișnuită.

Or. en

Justificare

Toți prestatorii de pe piața serviciilor de plată ar trebui să aibă obligația de a oferi conturi 
de bază. În caz contrar, mulți consumatori vor avea probleme practice majore în accesarea 
conturilor de bază. Având un singur prestator sau câțiva prestatori care oferă conturi de 
bază, există, de asemenea, riscul stigmatizării negative a clienților conturilor de bază.

Amendamentul 528
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii 
de plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că, pe 
teritoriul lor, un cont de plăți cu 
funcționalități de bază este oferit 
consumatorilor de către toți prestatorii de 
servicii care oferă conturi de plăți, 
acoperind cel puțin serviciile enumerate 
la articolul 16 alineatul (1), ca parte 
integrantă din activitatea lor obișnuită.

Or. en
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Amendamentul 529
Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că toți 
prestatorii de servicii de plată care au 
filiale sau sedii pe teritoriile respective și 
care oferă conturi de plăți cu 
funcționalități în conformitate cu 
articolul 16 oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

Or. de

Amendamentul 530
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că toți 
prestatorii de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

Or. de
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Amendamentul 531
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că toți 
prestatorii de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

Or. en

Amendamentul 532
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată care au 
filiale sau sedii pe teritoriile respective și 
care oferă conturi de plăți cu 
funcționalități în conformitate cu 
articolul 16 oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

Statele membre pot excepta de la 
obligațiile prevăzute la alineatul (1) 
prestatorii de servicii de plată care nu 
funcționează pe o bază comercială sau 
care condiționează calitatea de membru 
de îndeplinirea unor criterii, cum ar fi 
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profesia.

Or. de

Amendamentul 533
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că toți 
prestatorii de servicii de plată, care au 
filiale sau agenții pe teritoriul lor, oferă 
consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Statele membre se 
asigură că respectivele conturi de plăți cu 
funcționalități de bază nu sunt oferite 
exclusiv de prestatorii de servicii de plată 
care furnizează contul numai împreună cu 
facilități bancare online.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează ca prestatorii de servicii de plată care oferă conturi de plăți de 
bază să nu fie discriminați față de concurenții lor. Mai mult, vizează evitarea stigmatizării 
utilizatorilor acestor conturi. Acest amendament are la bază contribuțiile platformei speciale, 
ale Asociației germane a consilierilor în materie de datorii, ale Asociației germane a 
organizațiilor pentru protecția consumatorilor (VZBV) și ale Asociației germane a 
organizațiilor independente de asistență socială.

Amendamentul 534
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin (1) Statele membre se asigură că cel puțin 



PE516.959v02-00 66/165 AM\1002485RO.doc

RO

un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor sau o regiune definită, cu 
acoperire geografică suficientă pe 
teritoriul statului membru și o rețea de 
operațiuni suficient de mare pentru a 
asigura acces adecvat consumatorilor,
oferă consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Statele membre se 
asigură că respectivele conturi de plăți cu 
funcționalități de bază nu sunt oferite 
exclusiv de prestatorii de servicii de plată 
care furnizează contul numai împreună cu 
facilități bancare online.

Or. en

Amendamentul 535
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură 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. Statele membre se 
asigură că respectivele conturi de plăți cu 
funcționalități de bază nu sunt oferite 
exclusiv de prestatorii de servicii de plată 
care furnizează contul numai împreună cu 
facilități bancare online.

Or. de

Amendamentul 536
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată care 
beneficiază de o bună implantare pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

Or. fr

Amendamentul 537
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul unui stat membru oferă 
consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Statele membre se 
asigură că respectivele conturi de plăți cu 
funcționalități de bază nu sunt oferite 
exclusiv de prestatorii de servicii de plată 
care furnizează contul numai împreună cu 
facilități bancare online.

Or. en

Justificare

Unui prestator de servicii de plată activ în mai multe state membre ar trebui să i se solicite să 
ofere serviciul doar într-un anumit stat membru. Contul ar trebui să poată fi utilizat 
independent de statul membru în care este situat potrivit principiilor SEPA.
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Amendamentul 538
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că atunci când 
unui consumator îi este refuzat accesul la 
un cont de plăți pe piața liberă, scrisoarea 
de respingere a prestatorului de servicii de 
plată conține un aviz obligatoriu cu 
privire la un drept legal la un cont de plăți 
de bază și organismul alternativ de 
soluționare a litigiilor și datele sale de 
contact.

Or. en

Amendamentul 539
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre ar trebui să fie 
abilitate să excepteze prestatorii de servicii 
de plată de la obligația de oferire a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază. 
Toate exceptările trebuie să se întemeieze 
pe criterii obiective și restrictive și pot fi 
acordate doar prestatorilor de servicii de 
plată al căror model de afaceri nu 
urmărește un obiectiv comercial sau care 
nu activează în sectorul serviciilor 
bancare cu amănuntul sau dacă acest 
lucru este justificat din punctul de vedere 
al tipului instituției de credit sau al 
portofoliului serviciilor de plată.

Or. de
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Amendamentul 540
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre ar trebui să poată 
excepta de la obligația de a furniza un 
cont bancar de bază:
- prestatorii de servicii de plată care nu 
funcționează pe o bază comercială sau 
care nu activează în sectorul serviciilor 
bancare cu amănuntul sau care 
condiționează calitatea de membru de 
îndeplinirea unor criterii, cum ar fi 
profesia;
- prestatorii de servicii de plată care au 
realizat tranzacții ce totalizează mai puțin 
de 3 milioane de euro în exercițiul 
anterior.

Or. de

Amendamentul 541
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot excepta de la 
obligațiile prevăzute la alineatul (1) 
prestatorii de servicii de plată care nu 
funcționează pe o bază comercială sau 
care condiționează calitatea de membru 
de îndeplinirea unor criterii, cum ar fi 
profesia.

Or. de
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Amendamentul 542
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot desemna, pe baza 
principiului transparenței, al 
nediscriminării și al proporționalității, 
unul, mai mulți sau toți prestatorii de 
servicii de plată. Măsurile de adoptat de 
statul membru în această privință nu 
creează denaturări ale concurenței între 
prestatorii de servicii de plată și se 
bazează pe principiul transparenței, al 
nediscriminării și al proporționalității.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se asigure condiții de concurență echitabile.

Amendamentul 543
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre asigură că există un 
sistem pe teritoriul lor care oferă 
consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază.
Statele membre se asigură că sistemul 
menționat la primul paragraf îndeplinește 
următoarele condiții:
(a) să se impună o obligație prestatorilor 
de servicii de plată care furnizează 
conturi de plăți, inclusiv toate serviciile 
indicate la articolul 16 de a oferi și 
furniza un cont de plăți cu funcționalități 
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de bază, cu excepția cazurilor menționate 
la alineatul (3);
(b) conturile de plăți cu funcționalități de 
bază să nu fie oferite exclusiv de 
prestatorii de servicii de plată care 
furnizează contul numai împreună cu 
facilități online;
(c) să existe un mecanism care le permite 
consumatorilor fără o adresă fixă, 
solicitanților de azil și consumatorilor 
cărora nu li se acordă un permis de 
rezidență, dar a căror expulzare este 
imposibilă din motive legale, să 
îndeplinească cerințele capitolului II al 
Directivei 2005/60;
(d) să existe un mecanism pentru a 
asigura că consumatorii vulnerabili, care 
nu dețin un cont, precum și consumatorii 
vulnerabili, sunt informați cu privire la 
disponibilitatea conturilor de plăți cu 
funcționalități de bază;
(e) exercitarea dreptului să nu fie excesiv 
de dificilă sau costisitoare pentru 
consumator;
(f) să existe un mecanism care le permite 
furnizorilor de plăți să verifice într-un 
mod transparent, fiabil și rapid dacă 
consumatorul utilizează un alt cont de 
plăți în statul membru respectiv; în cazul 
în care nu se pot utiliza sisteme 
electronice pentru a stabili dacă un 
consumator utilizează sau nu un cont de 
plăți în statul membru, prestatorii de 
servicii de plată acceptă o declarație 
oficială din partea consumatorilor ca 
mijloc fiabil de verificare a faptului dacă 
aceștia nu dețin un alt cont de plăți sau 
dacă au închis un astfel de cont; dacă un 
consumator poate dovedi depunerea sau 
anularea contractului curent sau dacă au 
instruit furnizorul plății să înceapă 
schimbarea serviciului în conformitate cu 
prezenta directivă;
(g) statele membre să se asigure că 
schimbarea serviciului prevăzută la 
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articolele 10 și 11 din prezenta directivă se 
aplică dacă un consumator dorește să 
treacă la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la un alt cont de 
plăți în limita sferei de aplicare a 
serviciului schimbat;
(h) statele membre să aibă dreptul de a 
excepta prestatorii de servicii de plată, 
alții decât cei enumerați la litera (b), de la 
obligația de a furniza un cont de plăți cu 
funcționalități de bază atunci când 
această obiecție este justificată în mod 
obiectiv având în vedere natura instituției 
de plată sau gama de servicii de plată pe 
care le furnizează și nu subminează 
dreptul de acces al consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 544
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat 
(identificați) în conformitate cu alineatul 
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține un cont de plăți pe 
teritoriul lor.

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat 
(identificați) în conformitate cu alineatul 
(1) din statul în care își au reședința 
obișnuită. Acest drept se aplică indiferent 
de locul de reședință al consumatorului. 
Consumatorul trebuie totuși să aibă o 
legătură personală cu statul membru 
respectiv și zona de operare a 
prestatorului de servicii de plată în care 
intenționează să își deschidă un cont de 
plăți, fie că este vorba de centrul 
intereselor sale, de locul de muncă sau de 
studii. Dreptul de acces la un cont de plăți 
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cu funcționalități de bază ar trebui să se 
aplice doar consumatorilor care nu 
dispun încă de un cont de plăți în Uniune 
și care pot 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.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. După 
stabilirea necesității pentru consumator, 
prestatorul de servicii de plată trebuie să 
ofere clientului un cont de plăți cu 
funcționalități de bază.

Or. de

Amendamentul 545
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat 
(identificați) în conformitate cu alineatul 
(1). Acest drept se aplică indiferent de
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține un cont de plăți pe 

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori aflați în situație de ședere 
legală verificabilă în Uniune au dreptul să 
deschidă și să folosească un cont de plăți 
cu funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat 
(identificați) în conformitate cu alineatul 
(1). Acest drept se aplică tuturor 
consumatorilor care demonstrează o 
relație cu statul membru respectiv (de 
exemplu cetățenie, reședință, proprietăți 
imobiliare, loc de muncă, legături 
familiale strânse, loc de studii) și cărora 
le-a fost refuzată deja cererea de 
deschidere a unui cont cu funcționalități 
de bază de către un prestator de servicii de 
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teritoriul lor. plată din același stat membru și care nu 
dețin un cont de plăți pe teritoriul UE.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau
anevoioasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține un cont de plăți pe 
teritoriul UE. Verificarea include și 
informații și declarații ale 
consumatorului.

Or. de

Amendamentul 546
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori care sunt rezidenți sau pot 
dovedi o legătură suficientă cu statul 
membru al prestatorului de servicii de 
plată în care aplică pentru acces la un 
cont de plăți cu funcționalități de bază au 
dreptul să deschidă și să folosească un 
astfel de cont la prestatorul sau prestatorii 
de servicii de plată identificat (identificați) 
în conformitate cu alineatul (1). Statele 
membre se asigură că exercitarea dreptului
este acordată consumatorilor care pot 
oferi informații cu privire la scopul și 
natura propusă a relației de afaceri care 
justifică deschiderea unui cont de plăți pe 
teritoriul prestatorului de servicii de plată 
și că aceasta nu este excesiv de dificilă sau 
anevoioasă pentru consumator. Statele 
membre se asigură că dreptul de a 
deschide un cont de plăți cu funcționalități 
de bază este garantat doar pentru clienții 
cărora li s-a refuzat anterior accesul la un 
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cont de plăți pe teritoriul lor.

Or. en

Justificare

Atunci când un cont de plăți de bază pare a fi un instrument de combatere a excluziunii 
financiare, nu există nicio justificare pentru a obliga un prestator de servicii de plată să 
acorde un cont de plăți cu funcționalități de bază persoanelor care are acces la un cont de 
plăți „obișnuit”. În plus, locul de reședință al consumatorului sau relația cu țara în care este 
depusă cererea pentru un cont de plăți de bază are importanță pentru prestatorul de servicii 
de plată pentru a putea respecta normele privind combaterea spălării banilor.

Amendamentul 547
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune cărora li s-a refuzat anterior 
accesul la un cont de plăți obișnuit și pot 
justifica o legătură reală cu statul 
membru al prestatorului de servicii de 
plată, au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1), cu condiția ca consumatorul:

(a) să nu dețină deja un cont de plăți în 
statul membru respectiv;
(b) să prezinte:
(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 
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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.

Or. en

Amendamentul 548
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune pot justifica o legătură reală cu 
statul membru al prestatorul de servicii de 
plată, au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1), cu condiția ca consumatorul:

(a) să nu dețină deja un cont de plăți;
(i) să prezinte 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 unui test corespunzător 
care ar trebui să demonstreze o nevoie 
clară a unui cont de plăți cu funcționalități 
de bază.
Statele membre se asigură că exercitarea 
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dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
împovărătoare pentru consumator.

Or. en

Amendamentul 549
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului, dar 
depinde, totuși, de faptul dacă 
consumatorul are o legătură reală cu 
statul membru al prestatorului.

O legătură reală poate fi stabilită în avans 
pentru un stat membru în care o persoană 
obține rezidență sau un loc de muncă. Un 
cont poate fi deschis la distanță cu o lună 
înainte, prezentând dovada reședinței sau 
a ofertei de muncă propuse. În astfel de 
circumstanțe, persoana se prezintă 
ulterior personal, în decursul lunii 
următoare, pentru verificarea contului, 
odată aflată în statul membru. Pot fi 
impuse limite în ceea ce privește 
cuantumurile care pot fi transferate 
înainte de verificare.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
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anevoioasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 550
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat 
(identificați) în conformitate cu alineatul 
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține un cont de plăți pe 
teritoriul lor.

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori aflați în situație de ședere 
legală în Uniune și acele persoane care nu 
dețin un permis de ședere, dar care nu pot 
fi expulzate din motive de fapt sau de 
drept, au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat 
(identificați) în conformitate cu alineatul 
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoioasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu pe teritoriul lor
un cont de plăți activ și echivalent cu 
acces la toate funcționalitățile de bază în 
conformitate cu articolul 16. Verificarea 
include informații și declarații ale 
consumatorului. Prestatorul de servicii de 
plată nu se poate limita doar la agențiile 
de credit atâta timp cât consumatorul 
contrazice în mod credibil o înregistrare 
existentă.
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Or. de

Amendamentul 551
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat 
(identificați) în conformitate cu alineatul 
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține un cont de plăți pe 
teritoriul lor.

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori aflați în situație de ședere 
legală în Uniune și acele persoane care nu 
dețin un permis de ședere, dar care nu pot 
fi expulzate din motive de fapt sau de 
drept, au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat 
(identificați) în conformitate cu alineatul 
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoioasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține un cont de plăți pe 
teritoriul lor.

Or. de

Amendamentul 552
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
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folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau
prestatorii de servicii de plată identificat 
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorii de 
servicii de plată identificați în conformitate 
cu alineatul (1). Acest drept se aplică 
indiferent de circumstanțele financiare și 
de locul de reședință al consumatorului.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau
anevoioasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 553
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau
anevoioasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică, solicitându-i 
consumatorului să semneze o declarație 
de onoare, dacă respectivul consumator 
deține sau nu un cont de plăți pe teritoriul 
lor.

Or. en
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Amendamentul 554
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Statele membre se asigură că 
exercitarea dreptului nu este excesiv de 
dificilă sau anevoioasă pentru consumator.
Anterior deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor. Statele membre se asigură 
că prestatorul de servicii de plată se poate 
baza pe declarația consumatorului pentru 
a stabili dacă el/ea deține deja un cont de 
plăți pe teritoriul său.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibilă respectarea legislației privind combaterea spălării banilor, 
obligațiile de cunoaștere a clientelei și îndrumarea autorității competente și în această 
privință. Obligația de verificare poate fi problematică în ceea ce privește un secret bancar 
sau alte obligații de confidențialitate, precum și legislația privind protecția datelor. Prin 
urmare, ar trebui să se poată baza pe informațiile oferite de consumator.

Amendamentul 555
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2



PE516.959v02-00 82/165 AM\1002485RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal sau 
care locuiesc în Uniune și persoanele a 
căror expulzare este imposibilă din motive 
factuale sau legale sau cărora nu li s-a 
acordat un permis de rezidență, au dreptul 
să deschidă și să folosească un cont de plăți 
cu funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoioasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți
activ sau echivalent pe teritoriul lor cu 
acces la toate funcțiile menționate la 
articolul 16. Pentru verificare, prestatorul 
de servicii de plată trebuie să ia în 
considerare informațiile personale 
furnizate de consumatori. Prestatorii de 
servicii de plată nu trebuie să își 
fundamenteze verificarea pe bazele de 
date oficiale în situațiile în care 
consumatorul contestă în mod plauzibil o 
înregistrate existentă într-o bază de date.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează asigurarea accesului eficace la contul de plăți de bază. El are la 
bază o contribuție a platformei speciale și a Asociației germane a organizațiilor independente 
de asistență socială.

Amendamentul 556
Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul de a deschide un cont de plăți cu 
funcționalități de bază se aplică indiferent 
de locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
împovărătoare pentru consumator.
Consumatorilor ar trebui să li se solicite, 
de asemenea, să se prezinte personal la un 
birou al unui prestator de servicii de plată 
din statul membru al opțiunii lor.

Or. en

Amendamentul 557
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 determină criteriile naționale 
de îndreptățire a unui consumator să 
deschidă un cont de plăți cu 
funcționalități de bază.
ABE elaborează orientări în temeiul 
articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010 pentru a asista autoritățile 
competente.

Or. en

Amendamentul 558
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 17 alineatul (1);

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, și a utilizat 
unul sau mai multe dintre serviciile de 
plată enumerate la articolul 16 în decursul 
a 12 luni anterioare. Mai mult, 
consumatorii nu sunt deținătorii unui 
cont de plăți, dacă ei pot dovedi 
prezentarea unei anulări a contractului 
curent sau dacă au solicitat băncii să 
furnizeze un serviciu de schimbare a 
conturilor conform capitolului III;

Or. en

Justificare

Consumers, working in an EU country may have to have a payment account in their home 
country and in the country where they work and often live as well. The account in the home 
country would be a rather dormant one, mostly for used specific payments. This should not be 
a reason to refuse the opening of a new account in another EU country. Moreover, in practice 
it takes some time until a payment service provider has made a bank account completely 
inoperative. Thus, it should be sufficient that a consumer only proves the cancellation of the 
previous bank account or a switching. AM based on contributions by the Social Platform and 
the German Association of Independent Organisations of Welfare Work.

Amendamentul 559
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 17 alineatul (1);

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din Uniune, care îi permite să 
folosească serviciile de plată enumerate la 
articolul 17 alineatul (1). Consumatorul 
nu este considerat titular al unui cont de 
plăți dacă poate face dovada notificării 
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rezilierii contractului existent;

Or. de

Amendamentul 560
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 17 alineatul (1);

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată din Uniune, care îi permite să 
folosească serviciile de plată enumerate la 
articolul 17 alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 561
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 17 alineatul (1);

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 16 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 562
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 17 alineatul (1);

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 16 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 563
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 17 alineatul (1);

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 16;

Or. fr

Amendamentul 564
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 17 alineatul (1);

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 16 alineatul (1);

Or. en
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Amendamentul 565
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) atunci când este îndeplinită cel puțin 
una dintre condițiile menționate la 
articolul 18 literele (a), (c) și (d);

Or. de

Amendamentul 566
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) atunci când condițiile stabilite la 
capitolul II din Directiva 2005/60 nu sunt 
îndeplinite.

(b) atunci când măsurile de precauție 
privind clientela în conformitate du 
articolul 8 din Directiva 2005/60 identifică 
un risc semnificativ că acel cont va fi 
utilizat încălcând dreptul Uniunii.

Or. en

Justificare

Motivele de respingere trebuie să fie mai specifice. Articolul 8 din Directiva 2005/60 
stabilește componentele măsurilor de precauție privind clientela (identificând beneficiarul 
real, scopul contului, verificarea inexistenței unui risc de spălare a banilor sau de finanțare a 
terorismului etc.).

Amendamentul 567
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) atunci când condițiile stabilite la 
capitolul II din Directiva 2005/60 nu sunt 
îndeplinite.

(b) atunci când condițiile stabilite la 
capitolul II din Directiva 2005/60 nu sunt 
îndeplinite și, în special, obligația 
consumatorului de a oferi informații 
privind scopul și natura propusă a relației 
care justifică deschiderea unui cont de 
plăți în statul membru al prestatorului de 
servicii de plată unde este făcută cererea.

Or. en

Amendamentul 568
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) atunci când condițiile stabilite la 
capitolul II din Directiva 2005/60 nu sunt 
îndeplinite.

(b) atunci când condițiile stabilite la 
capitolul II din Directiva 2005/60 sau altă 
legislație relevantă națională și a Uniunii
nu este îndeplinită.

Or. en

Justificare

Legislația privind combaterea spălării banilor ar trebui să fie respectată în totalitate.

Amendamentul 569
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când contul de plăți deținut de 
un consumator la un alt prestator de 
servicii de plată cu funcționalități de bază 
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a fost închis în decursul ultimelor șase 
luni din motivele menționate la articolul 
18 alineatul (2);

Or. de

Amendamentul 570
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) atunci când consumatorul nu poate 
dovedi că i-a fost refuzată deschiderea 
unui cont de plăți.

Or. de

Amendamentul 571
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când consumatorul nu poate 
dovedi că i-a fost refuzat anterior accesul 
la un cont de plăți „obișnuit”;

Or. en

Amendamentul 572
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – literele ba și bb (noi)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când consumatorul furnizează 
cu bună știință informații incorecte 
pentru a obține contul de plăți cu 
funcționalități de bază, atunci când 
furnizarea informațiilor corecte nu ar fi 
permis obținerea acestui drept;
(bb) atunci când prestatorul de servicii de 
plată a terminat un contract de conturi de 
plăți cu consumatorul pentru că a utilizat 
în mod deliberat contul în scopuri ilegale; 

Or. en

Amendamentul 573
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când consumatorul nu poate 
dovedi că i-a fost refuzat anterior accesul 
la un cont de plăți „obișnuit”;

Or. en

Amendamentul 574
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când consumatorul nu poate 
oferi prestatorului de servicii de plată 
motive clare referitoare la motivul pentru 
care necesită un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în temeiul 
condițiilor stabilite de autoritățile 
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competente;

Or. en

Amendamentul 575
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când instituția financiară nu 
își respectă obligațiile în legătură cu 
prevenirea spălării banilor și combaterea 
finanțării terorismului;

Or. en

Amendamentul 576
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – literele ba și bb (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când există motive serioase de 
refuz;
(bb) motivele serioase au legătură cu 
comportamentul consumatorului sau cu 
comportamentul său anterior. Astfel de 
motive pot avea legătură, de exemplu, cu:
(a) infracțiuni penale precum frauda 
comisă de consumator;
(b) informații false și înșelătoare furnizate 
de consumator care au dat naștere unui 
acces nejustificat la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază;
(c) un risc ca prestatorul de servicii de 
plată să sprijine activități penale;
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(d) încălcări esențiale și persistente ale 
contractului; sau
(e) orice alt motiv similar cu cele 
enumerate la alineatul (2) literele (a)-(d).

Or. en

Amendamentul 577
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) atunci când consumatorul nu poate 
dovedi nicio legătură cu statul membru în 
cauză;

Or. de

Amendamentul 578
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) atunci când motivele de terminare 
menționate la articolul 18 alineatul (2) 
din directivă nu au fost respectate la 
momentul aplicării pentru contul de plăți.

Or. en

Amendamentul 579
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera bb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) atunci când consumatorul nu 
justifică legătura reală astfel cum este 
stipulat la articolul 15 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 580
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) furnizarea unui cont ar fi, altfel, 
contrară legislației naționale; și

Or. en

Amendamentul 581
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) atunci când prestatorii de servicii de 
plată suspectează că un consumator va 
utiliza contul în scopuri neautorizate sau 
frauduloase;

Or. en

Amendamentul 582
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera bc (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) atunci când consumatorul furnizează 
informații false considerabile;

Or. en

Amendamentul 583
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) atunci când prestatorii de servicii de 
plată au un motiv justificat în mod 
obiectiv de a suspecta faptul că un 
consumator va utiliza contul în scopuri 
neautorizate sau frauduloase;

Or. en

Amendamentul 584
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera be (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(be) atunci când deschiderea unui cont ar 
determina încălcarea de către prestatorul 
de servicii de plată a regimurilor de 
sancțiuni ale UE, ale ONU sau pe cele 
internaționale.

Or. en

Amendamentul 585
Werner Langen
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
refuzul, în scris și gratuit, cu excepția 
cazului în care acestă informare contravine 
obiectivelor de siguranță națională sau de 
ordine publică.

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
refuzul, în scris și gratuit, cu excepția 
cazului în care această informare 
contravine obiectivelor de siguranță 
națională sau de ordine publică. 
Notificarea scrisă menționează concret 
motivele refuzului. De asemenea, 
consumatorul este informat cu privire la 
cel puțin o cale de recurs sau la un 
serviciu de consultanță gratuit sau 
accesibil, disponibil în statul de membru 
respectiv. Detaliile necesare se stabilesc 
de către statele membre.

Or. de

Amendamentul 586
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
refuzul, în scris și gratuit, cu excepția 
cazului în care acestă informare 
contravine obiectivelor de siguranță 
națională sau de ordine publică.

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
refuzul, în scris și gratuit, această 
informare contravine obiectivelor de 
siguranță națională sau de ordine publică.
Argumentele concrete ale refuzului 
trebuie menționate explicit în acest 
document. Mai mult, statele membre se 
asigură că consumatorii trebuie să fie 
informați cu privire la cel puțin un 
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serviciu gratuit sau la preț redus de 
consiliere juridică sau la serviciul de 
consiliere respectiv și cu privire la 
organismul alternativ de soluționare a 
litigiilor, care este disponibil în statul 
membru respectiv. Aceste dispoziții nu se 
aplică dacă această informare contravine 
obiectivelor de siguranță națională sau de 
ordine publică.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează reducerea asimetriei informațiilor existente între prestatorii de 
servicii de plată și consumatori, care solicită un cont de plată de bază, promovând astfel 
eficacitatea contului de plăți de bază. Acest amendament are la bază o contribuție a 
platformei speciale, a Asociației germane a consilierilor în materie de datorii, a Asociației 
germane a organizațiilor pentru protecția consumatorilor (VZBV) și a Asociației germane a 
organizațiilor independente de asistență socială.

Amendamentul 587
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
refuzul, în scris și gratuit, cu excepția 
cazului în care acestă informare contravine 
obiectivelor de siguranță națională sau de 
ordine publică.

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
motivele concrete ale refuzului, în scris și 
gratuit, cu excepția cazului în care această
informare contravine obiectivelor de 
siguranță națională sau de ordine publică.

În cadrul notificării refuzului, 
consumatorul este informat în scris cu 
privire la căile de recurs sau serviciile de 
consultanță la care poate recurge pentru 
a contesta refuzul. În cazul în care într-
un stat membru sunt disponibile mai 
multe căi de atac sau servicii de 
consultanță, notificarea menționează cel 
puțin o cale de atac sau serviciu de 
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consultanță gratuit sau accesibil.

Or. de

Amendamentul 588
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
refuzul, în scris și gratuit, cu excepția 
cazului în care acestă informare contravine 
obiectivelor de siguranță națională sau de 
ordine publică.

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu refuzul
și motivul acestuia, în scris și gratuit, cu 
excepția cazului în care această informare 
contravine obiectivelor de siguranță 
națională sau de ordine publică.

Or. en

Amendamentul 589
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
refuzul, în scris și gratuit, cu excepția 
cazului în care acestă informare contravine 
obiectivelor de siguranță națională sau de 
ordine publică.

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
refuzul, în scris și gratuit, cu excepția 
cazului în care această informare 
contravine obiectivelor de siguranță 
națională sau de ordine publică sau 
legislația relevantă națională sau a 
Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 590
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Consumatorii care dețin deja un cont 
de plăți în statul membru corespunzător 
pot să treacă, de asemenea, la un cont de 
plăți de bază utilizând serviciul de 
schimbare a conturilor prevăzut la 
articolul 10.

Or. en

Amendamentul 591
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3) litera 
(b), prestatorul de servicii de plată adoptă 
măsurile corespunzătoare în conformitate 
cu capitolul III din Directiva 2005/60.

eliminat

Or. en

Amendamentul 592
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că accesul la 
un cont de plăți cu funcționalități de bază 
nu este condiționat de achiziționarea unor 
servicii suplimentare.

(6) Statele membre se asigură că accesul la 
un cont de plăți cu funcționalități de bază 
nu este condiționat de achiziționarea unor 
servicii suplimentare sau a unor cote ale 
prestatorului de servicii de plată.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează extinderea accesului la contul de plăți de bază. El are la bază o 
contribuție a platformei speciale și a Asociației germane a organizațiilor independente de 
asigurare socială.

Amendamentul 593
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că accesul la 
un cont de plăți cu funcționalități de bază 
nu este condiționat de achiziționarea unor 
servicii suplimentare.

(6) Statele membre se asigură că accesul la 
un cont de plăți cu funcționalități de bază 
nu este condiționat de achiziționarea unor 
servicii suplimentare sau a unor acțiuni
ale prestatorului de servicii de plată.

Or. de

Amendamentul 594
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază cuprinde 

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază cuprinde 
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următoarele servicii de plăți: următoarele servicii:

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează creșterea eficacității contului de plăți de bază prin extinderea 
sferei de aplicare a serviciilor pe care le furnizează. Amendamentul se bazează pe o 
contribuție a BEUC.

Amendamentul 595
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază cuprinde 
următoarele servicii de plăți:

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază cuprinde 
următoarele servicii:

Or. en

Amendamentul 596
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază cuprinde 
următoarele servicii de plăți:

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază în moneda 
statului membru în care este situat 
prestatorul de servicii de plată cuprinde 
următoarele servicii:

Or. en

Amendamentul 597
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază cuprinde 
următoarele servicii de plăți:

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază în moneda 
statului membru în care este situat 
prestatorul de servicii de plată cuprinde 
următoarele servicii:

Or. en

Amendamentul 598
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază cuprinde
următoarele servicii de plăți:

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază cuprinde 
servicii de plată esențiale: Statele membre 
iau în considerare Recomandarea 
2011/442/UE la stabilirea serviciilor de 
plată care sunt esențiale.

Or. en

Justificare

Acest aspect ar trebui reglementat cu un nivel mai redus de strictețe, însă statele membre ar 
trebui să ia în considerare recomandarea privind conturile de plată de bază atunci când 
decid care servicii sunt incluse în pachet. În acest mod, ar putea lua în considerare 
diferențele naționale în utilizarea serviciilor de plată. În Finlanda, serviciile bancare de bază 
sunt furnizate, de asemenea, de bănci care nu au nicio rețea de sucursale fizice sau asistență 
în materie de numerar în sucursalele lor.

Amendamentul 599
Sari Essayah
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) servicii ce permit toate operațiunile 
necesare pentru deschiderea, operarea și 
închiderea unui cont de plăți;

eliminat

Or. en

Amendamentul 600
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) servicii ce permit toate operațiunile 
necesare pentru deschiderea, operarea și 
închiderea unui cont de plăți;

(a) servicii ce permit toate operațiunile 
necesare pentru deschiderea, operarea și 
închiderea unui cont curent;

Or. en

Amendamentul 601
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) servicii ce permit depunerea de 
numerar într-un cont de plăți;

eliminat

Or. en

Amendamentul 602
Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) servicii ce permit depunerea de 
numerar într-un cont de plăți;

(b) servicii ce permit depunerea de 
numerar într-un cont curent;

Or. en

Amendamentul 603
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) servicii ce permit depunerea de 
numerar într-un cont de plăți;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 604
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) servicii ce permit retrageri de numerar 
pe teritoriul Uniunii, dintr-un cont de 
plăți;

eliminat

Or. en

Amendamentul 605
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) servicii ce permit retrageri de numerar 
pe teritoriul Uniunii, dintr-un cont de plăți;

(c) servicii ce permit retrageri de numerar 
de la ghișeele filialelor, precum și de la 
automatele bancare, inclusiv în afara 
orelor de lucru, pe teritoriul Uniunii, dintr-
un cont de plăți;

Or. de

Amendamentul 606
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) servicii ce permit retrageri de numerar 
pe teritoriul Uniunii, dintr-un cont de plăți;

(c) servicii ce permit retrageri de numerar
dintr-un cont curent, la ghișeu și la 
automatele de numerar în afara 
programului de lucru al băncii, pe 
teritoriul Uniunii, dintr-un cont de plăți;

Or. en

Amendamentul 607
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) servicii ce permit retrageri de numerar 
pe teritoriul Uniunii, dintr-un cont de plăți;

(c) servicii ce permit retrageri de numerar 
pe teritoriul Uniunii, dintr-un cont de plăți 
la ghișeele și distribuitoarele automate, 
inclusiv în afara orelor de funcționare a 
agențiilor;

Or. fr
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Amendamentul 608
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) servicii ce permit retrageri de numerar
pe teritoriul Uniunii, dintr-un cont de 
plăți;

(c) servicii ce permit retrageri de numerar 
dintr-un cont de plăți;

Or. en

Amendamentul 609
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) servicii care permit utilizarea ATM-
urilor sau a terminalelor bancare în afara 
programelor de lucru obișnuite ale 
prestatorului de servicii de plată;

Or. en

Justificare

Băncile pot limita accesul la ATM-urile și terminalele lor la programele lor de lucru, care ar 
putea crea probleme consumatorilor, în special celor care nu au un acces regulat la 
facilitățile bancare online. Acest amendament are la bază o contribuție a BEUC, a Asociației 
germane a consilierilor în materie de datorii, a Asociației germane a organizațiilor pentru 
asistență socială, a platformei sociale și a grupului de utilizatori ai serviciilor financiare.

Amendamentul 610
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) declarații lunare privind contul.

Or. en

Justificare

Declarațiile lunare privind contul ar trebui să facă parte, de asemenea, din serviciile incluse 
în contul de plăți de bază, pentru a asigura că consumatorul este informat cu privire la 
costurile contului. Prezentul amendament se bazează pe o contribuție a BEUC.

Amendamentul 611
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectuarea următoarelor operațiuni de 
plată pe teritoriul Uniunii:

eliminat

(1) debitare directă;
(2) operațiuni de plată printr-un card de 
plată, inclusiv plăți online;
(3) transferuri de credit.

Or. en

Amendamentul 612
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) debitare directă; (1) debitare directă SEPA și non-euro;
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Or. en

Justificare

Regulamentul SEPA vizează dezvoltarea unor servicii de plată comune la nivelul UE. 
Prezenta directivă are un rol-cheie în atingerea acestui obiectiv și, prin urmare, trebuie să fie
aliniat la SEPA. De asemenea, atât tranzacțiile în euro (tranzacțiile SEPA), cât și în alte 
monede ale statelor membre, ar trebui să fie posibile cu un cont de plăți de bază în cadrul 
UE. Prezentul amendament se bazează pe o contribuție a BEUC.

Amendamentul 613
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) debitare directă; (1) debitare directă SEPA și non-euro;

Or. en

Amendamentul 614
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) operațiuni de plată printr-un card de
plată, inclusiv plăți online;

(2) operațiuni de plată printr-un card de
debitare directă, inclusiv plăți online;

Or. en

Amendamentul 615
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) operațiuni de plată printr-un card de (2) operațiuni de plată printr-un card de
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plată, inclusiv plăți online; debit, inclusiv plăți online;

Or. en

Amendamentul 616
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) operațiuni de plată printr-un card de 
plată, inclusiv plăți online;

(2) operațiuni de plată SEPA și non-euro
printr-un card de plată, inclusiv plăți 
online;

Or. en

Justificare

Regulamentul SEPA vizează dezvoltarea unor servicii de plată comune la nivelul UE. 
Prezenta directivă are un rol-cheie în atingerea acestui obiectiv și, prin urmare, trebuie să fie 
aliniat la SEPA. De asemenea, atât tranzacțiile în euro (tranzacțiile SEPA), cât și în alte 
monede ale statelor membre ar trebui să fie posibile cu un cont de plăți de bază în cadrul UE. 
Prezentul amendament se bazează pe o contribuție a BEUC.

Amendamentul 617
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) operațiuni de plată printr-un card de 
plată, inclusiv plăți online;

(2) operațiuni de plată SEPA și non-euro
printr-un card de plată, inclusiv plăți 
online;

Or. en
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Amendamentul 618
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) operațiuni de plată printr-un card de 
plată, inclusiv plăți online;

(2) operațiuni de plată printr-un card de 
plată și plăți online;

Or. en

Justificare

În mod specific, în ceea ce privește comerțul electronic, plățile cu cardul reprezintă doar o 
parte a proceselor de plată aplicate în prezent. Pentru a-i facilita deținătorului unui cont de 
plăți de bază participarea în mod eficace la plățile online, el ar trebui să poată utiliza 
procesele de plată care se bazează pe o debitare directă precum un sistem cu valoare-limită 
de emisie. Prezentul amendament are la bază o contribuție a Asociației asiguratorilor 
germani.

Amendamentul 619
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) transferuri de credit. (3) transferuri de credit SEPA și non-euro.

Or. en

Justificare

Regulamentul SEPA vizează dezvoltarea unor servicii de plată comune la nivelul UE. 
Prezenta directivă are un rol-cheie în atingerea acestui obiectiv și, prin urmare, trebuie să fie 
aliniat la SEPA. De asemenea, atât tranzacțiile în euro (tranzacțiile SEPA), cât și în alte 
monede ale statelor membre, ar trebui să fie posibile cu un cont de plăți de bază în cadrul 
UE. Prezentul amendament se bazează pe o contribuție a BEUC.
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Amendamentul 620
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) transferuri de credit. (3) transferuri de credit SEPA și non-euro.

Or. en

Amendamentul 621
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) transferuri de credit. (3) transferuri de credit și ordine de plată 
programată la terminalele din filialele 
băncii, la ghișee, precum și prin sistemul 
de servicii bancare online al băncii 
respective.

Or. de

Amendamentul 622
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) transferuri de credit. (3) transferuri de credit și ordine de plată 
programată la terminale bancare, la 
ghișee și prin sistemul bancar online 
curent al prestatorului de servicii de plată 
respectiv.

Or. en
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Amendamentul 623
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) autorizații pentru ordine de plată 
programată și debitate directă SEPA și 
non-euro;

Or. en

Amendamentul 624
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) ordine de plată programată SEPA și 
non-euro;

Or. en

Justificare

Regulamentul SEPA vizează dezvoltarea unor servicii de plată comune la nivelul UE. 
Prezenta directivă are un rol-cheie în atingerea acestui obiectiv și, prin urmare, trebuie să fie 
aliniat la SEPA. De asemenea, atât tranzacțiile în euro (tranzacțiile SEPA), cât și în alte 
monede ale statelor membre, ar trebui să fie posibile cu un cont de plăți de bază în cadrul 
UE. Prezentul amendament se bazează pe o contribuție a BEUC.

Amendamentul 625
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili condiții 
speciale pentru utilizarea sistemelor de 
servicii bancare online.

Or. de

Amendamentul 626
Sylvie Goulard

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) ordinele de plată programată.

Or. fr

Amendamentul 627
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru toate serviciile menționate la 
alineatul (1), statele membre stabilesc 
numărul minim de operațiuni, prevăzute 
la articolul 17, ce vor fi asigurate 
consumatorului în schimbul unui 
comision, dacă este cazul. Numărul 
minim de operațiuni este rezonabil și în 
conformitate cu practica comercială 
comună din statul membru în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Comisionul trebuie să fie rezonabil în conformitate cu articolul 17, prin urmare este necesară 
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repetarea sa aici. Reglementarea prețurilor conduce la denaturarea prețurilor și probleme de 
concurență.

Amendamentul 628
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru toate serviciile menționate la 
alineatul (1), statele membre stabilesc
numărul minim de operațiuni, prevăzute la 
articolul 17, ce vor fi asigurate 
consumatorului în schimbul unui 
comision, dacă este cazul. Numărul 
minim de operațiuni este rezonabil și în 
conformitate cu practica comercială 
comună din statul membru în cauză.

(2) Statele membre se asigură că atât timp 
cât un cont de plăți cu funcționalități de 
bază este operat de consumator pentru uz 
personal, nu există limite în ceea ce 
privește numărul operațiunilor de furnizat 
consumatorului în temeiul normelor 
privind prețurile specifice stabilite la 
articolul 17.

Or. en

Justificare

Dacă numărul operațiunilor este limitat la cel care ar trebui considerat pentru uz personal, 
costul efectiv pentru consumator pentru un cont de plăți ar putea ajunge să fie foarte mare în 
final. Aceasta ar fi împotriva scopului de reducere a excluziunii financiare.

Amendamentul 629
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru toate serviciile menționate la 
alineatul (1), statele membre stabilesc 
numărul minim de operațiuni, prevăzute la 
articolul 17, ce vor fi asigurate 
consumatorului în schimbul unui comision, 
dacă este cazul. Numărul minim de 
operațiuni este rezonabil și în conformitate 

(2) Pentru toate serviciile menționate la 
alineatul (1), statele membre stabilesc 
numărul minim de operațiuni, prevăzute la 
articolul 17, ce vor fi asigurate 
consumatorului în schimbul unui comision,
dacă este cazul. Numărul minim de 
operațiuni este rezonabil și în conformitate 
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cu practica comercială comună din statul 
membru în cauză.

cu practica comercială comună din statul 
membru în cauză și este de cel puțin 15 pe 
lună.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează asigurarea faptului că contul bancar servește efectiv interesului 
utilizatorilor săi. El are la bază contribuțiile Asociației germane a consilierilor în materie de 
datorii, ale platformei sociale și ale Asociației germane a organizațiilor independente de 
asistență socială.

Amendamentul 630
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru toate serviciile menționate la 
alineatul (1), statele membre stabilesc 
numărul minim de operațiuni, prevăzute la 
articolul 17, ce vor fi asigurate 
consumatorului în schimbul unui comision, 
dacă este cazul. Numărul minim de 
operațiuni este rezonabil și în conformitate 
cu practica comercială comună din statul 
membru în cauză.

(2) Pentru toate serviciile menționate la 
alineatul (1), Comisia Europeană
stabilește numărul minim de operațiuni, 
prevăzute la articolul 17, ce vor fi asigurate 
consumatorului în schimbul unui comision, 
dacă este cazul. Numărul minim de 
operațiuni este rezonabil și în conformitate 
cu practica comercială comună din 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 631
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru toate serviciile menționate la 
alineatul (1), statele membre stabilesc
numărul minim de operațiuni, prevăzute la 

(2) Pentru toate serviciile menționate la 
alineatul (1), Comisia stabilește numărul 
minim de operațiuni, prevăzute la articolul 
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articolul 17, ce vor fi asigurate 
consumatorului în schimbul unui comision, 
dacă este cazul. Numărul minim de 
operațiuni este rezonabil și în conformitate 
cu practica comercială comună din statul 
membru în cauză.

17, ce vor fi asigurate consumatorului în 
schimbul unui comision, dacă este cazul. 
Numărul minim de operațiuni este 
rezonabil și în conformitate cu practica 
comercială comună din Uniunea 
Europeană.

Or. fr

Amendamentul 632
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, acolo 
unde este cazul, consumatorul poate să 
gestioneze și să inițieze tranzacții de plată 
din contul de plăți cu funcționalități de 
bază al acestuia, prin intermediul 
facilităților bancare online ale prestatorului 
de servicii de plată.

(3) Statele membre se asigură că, acolo 
unde este cazul, consumatorul poate să 
gestioneze și să inițieze tranzacții de plată 
din contul de plăți cu funcționalități de 
bază al acestuia, prin intermediul ghișeului 
sau al facilităților bancare online ale 
prestatorului de servicii de plată. Prin 
urmare, prestatorul de servicii de plată 
furnizează un instrument de plată 
consumatorului, care permite inițierea 
unor plăți care nu este efectuată cu 
numerar prin utilizarea IBAN și un cod 
bancar cu scriere clară și în format 
electronic lizibil, dacă se aplică.

Or. en

Justificare

As argued by the Social Platform, it should be ensured that consumers can manage their 
payment transaction the payment providers´ branch network. Furthermore, it is crucial to 
allow users of basic payment accounts to participate in current payment technologies, such as 
the ELV debit system and its future evolutions. Therefore, it should be ensured that these 
customers receive a payment instrument (such as a card), which fulfils the necessary 
technical standards, especially providing the IBAN. Thus, the second part of this amendment 
also aims at promoting the effective implementation of SEPA. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.
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Amendamentul 633
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, acolo 
unde este cazul, consumatorul poate să 
gestioneze și să inițieze tranzacții de plată 
din contul de plăți cu funcționalități de 
bază al acestuia, prin intermediul 
facilităților bancare online ale prestatorului 
de servicii de plată.

(3) Statele membre se asigură că, acolo 
unde este cazul, consumatorul poate să 
gestioneze și să inițieze tranzacții de plată 
din contul de plăți cu funcționalități de 
bază al acestuia, prin intermediul ghișeului 
și al facilităților bancare online ale 
prestatorului de servicii de plată.

Or. en

Amendamentul 634
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că nicio 
facilitate de descoperit de cont nu este 
oferită consumatorului pentru contul de 
plăți cu funcționalități de bază.

(4) Statele membre se asigură că
consumatorul poate avea acces la 
facilitățile de descoperire de cont în 
legătură cu contul de plăți cu 
funcționalități de bază. Condițiile pentru 
accesarea acestei facilități sunt complet 
transparente și convenite cu prestatorul 
de servicii de plată și consumatorul. 
Dreptul de accesare a facilității de 
descoperire de cont depinde de evaluarea 
prestatorului de servicii de plată a 
bonității consumatorului. Cuantumul 
facilității de descoperire de cont este 
limitat la un venit brut lunar al 
deținătorului contului.

Or. en
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Justificare

Acest amendament vizează facilitarea unei descoperiri de credit limitate pentru utilizatorii 
unui cont de plăți cu condiția unei bonități financiare suficiente, care urmează să fie evaluată 
de prestatorul de servicii de plată. De asemenea, consumatorii cu resurse financiare limitate, 
dar adecvate, ar trebui să aibă permisiunea de a utiliza descoperiri de credit. Acest 
amendament are la bază contribuții ale Asociației germane a organizațiilor pentru protecția 
consumatorilor (VZBV) și ale Rețelei europene de uniuni de credit.

Amendamentul 635
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că nicio 
facilitate de descoperit de cont nu este 
oferită consumatorului pentru contul de 
plăți cu funcționalități de bază.

(4) Statele membre se asigură că nicio 
facilitate de descoperire de cont nu este 
oferită consumatorului pentru contul de 
plăți cu funcționalități de bază. Cu toate 
acestea, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, după caz, de a permite 
prestatorilor de servicii de plată să acorde 
mici descoperiri ca tampon pentru 
acoperirea soldurilor temporar negative. 
Comisioanele percepute pentru astfel de 
descoperiri de cont sau produse de credit 
separate ar trebui să fie transparente și 
cel puțin la fel de favorabile ca cele 
prevăzute de politica de prețuri obișnuită 
a prestatorului.

Or. en

Amendamentul 636
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că nicio (4) Statele membre se asigură că nicio 
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facilitate de descoperit de cont nu este 
oferită consumatorului pentru contul de 
plăți cu funcționalități de bază.

facilitate de descoperire de cont nu este 
oferită consumatorului pentru contul de 
plăți cu funcționalități de bază, în afară de 
o amortizare temporară pentru sumă 
foarte mică.

Or. fr

Justificare

Este important accesul la o amortizare pentru a compensa faptul că datele de debit și de 
credit ale operațiunilor în cont nu sunt controlate de consumator. Nu este vorba despre un 
credit, ci despre un sistem-tampon care permite evitarea refuzării unor tranzacții din lipsă de 
fonduri.

Amendamentul 637
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată furnizează 
tuturor consumatorilor informații 
accesibile, ATM-uri și facilități online și 
le oferă alternative la serviciile digitale.

Or. en

Amendamentul 638
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia are competența de adopta 
acte de punere în aplicare conform 
articolului 25, pentru a stabili numărul 
operațiunilor prevăzute la alineatul (2).
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Or. fr

Amendamentul 639
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite 
gratuit sau în schimbul unui comision 
rezonabil de către prestatorii de servicii de 
plată.

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite 
gratuit sau în schimbul unui comision 
rezonabil de către prestatorii de servicii de 
plată care, în orice caz, ar trebui să nu fie 
mai mare decât comisioanele aplicate 
pentru serviciile de plată asociate cu 
serviciul model de cont de plăți pe care 
prestatorul de servicii de plată l-a vândut 
majorității clienților săi.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează asigurarea faptului că sunt percepute comisioane rezonabile 
pentru contul de plăți de bază. Acest amendament are la bază contribuția Asociației germane 
a organizațiilor pentru protecția consumatorilor (VZBV), a Asociației germane a consilierilor 
în materie de datorii, a platformei sociale și a Asociației germane a organizațiilor 
independente de asistență socială.

Amendamentul 640
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite
gratuit sau în schimbul unui comision 
rezonabil de către prestatorii de servicii de 
plată.

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite în 
schimbul unui comision rezonabil de către 
prestatorii de servicii de plată.



PE516.959v02-00 120/165 AM\1002485RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Nu există servicii de plată gratuite.

Amendamentul 641
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite
gratuit sau în schimbul unui comision 
rezonabil de către prestatorii de servicii de 
plată.

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite la un 
cost redus pentru consumator de către 
prestatorii de servicii de plată.

Or. en

Amendamentul 642
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite 
gratuit sau în schimbul unui comision 
rezonabil de către prestatorii de servicii de 
plată.

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite 
gratuit, în special pentru persoanele cu un 
venit redus care primesc prestații sociale,
sau în schimbul unui comision rezonabil de 
către prestatorii de servicii de plată.

Or. en

Amendamentul 643
Evelyne Gebhardt, Peter Simon
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite 
gratuit sau în schimbul unui comision
rezonabil de către prestatorii de servicii de 
plată.

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite 
gratuit sau în schimbul unui comision
nominal de către prestatorii de servicii de 
plată.

Or. en

Amendamentul 644
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că nivelul 
comisioanelor percepute consumatorului 
pentru nerespectarea de către acesta a 
angajamentelor ce îi revin prin contractul-
cadru este rezonabil.

(2) Statele membre se asigură că nivelul 
comisioanelor percepute consumatorului 
pentru nerespectarea de către acesta a 
angajamentelor ce îi revin prin contractul-
cadru este rezonabil. Consumatorului nu îi 
este perceput niciun comision în situațiile 
independente de voința sa, precum plata 
recurentă respinsă ca urmare a plăților 
intrate cu întârziere.

Or. en

Justificare

Consumatorul nu ar trebui să suporte niciun comision sau penalitate rezultată din 
circumstanțe independente de voința sa, precum fonduri insuficiente în contul său ca urmare 
a plății cu întârziere a salariilor sau a prestațiilor sociale (de exemplu, debitările directe 
recurente debitate întotdeauna la aceeași dată). În astfel de situații, prestatorul de servicii de 
plată nu ar trebui să perceapă consumatorului comisioanele plății respinse. Prezentul 
amendament se bazează pe o contribuție a BEUC.
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Amendamentul 645
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că nivelul 
comisioanelor percepute consumatorului 
pentru nerespectarea de către acesta a 
angajamentelor ce îi revin prin contractul-
cadru este rezonabil.

(2) Statele membre se asigură că nivelul 
comisioanelor percepute consumatorului 
pentru nerespectarea de către acesta a 
angajamentelor ce îi revin prin contractul-
cadru este rezonabil. În situațiile 
independente de voința sa, 
consumatorului nu îi este perceput niciun 
comision precum în cazurile plăților 
recurente respinse ca urmare a plăților 
intrate cu întârziere.

Or. en

Amendamentul 646
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că nivelul 
comisioanelor percepute consumatorului 
pentru nerespectarea de către acesta a 
angajamentelor ce îi revin prin contractul-
cadru este rezonabil.

(2) Statele membre se asigură că nivelul 
comisioanelor percepute consumatorului 
pentru nerespectarea de către acesta a 
angajamentelor ce îi revin prin contractul-
cadru este rezonabil și niciodată mai mare 
decât comisioanele unei politici obișnuite 
a prestatorului de stabilire a prețurilor.

Or. en

Amendamentul 647
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre solicită prestatorilor 
de servicii de plată să se asigure că, 
printre produsele pe care le oferă, contul 
de plăți cu funcționalități de bază este 
întotdeauna cel mai accesibil cont pentru 
utilizarea serviciilor enumerate la 
articolul 16 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Nu ar avea niciun sens dacă prestatorii ar avea libertatea de a face conturile de bază mai 
costisitoare decât alte conturi.

Amendamentul 648
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazurile în care serviciile indicate 
la articolul 16 nu sunt oferite gratuit, 
statele membre se asigură, de asemenea, 
că autoritățile competente stabilesc o 
limită superioară pentru cuantumul total 
al comisioanelor nominale percepute pe 
parcursul unui an de prestatorul de 
servicii de plată consumatorului.

Or. en

Amendamentul 649
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre stabilesc o limită 
superioară rezonabilă pentru valoarea 
cuantumului total al comisioanelor 
percepute pe parcursul unui an de 
prestatorul de servicii de plată pentru 
serviciile enumerate la articolul 16 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 650
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente stabilesc nivelul 
rezonabil al comisionului în conformitate 
cu unul sau mai multe dintre criteriile de 
mai jos:

eliminat

(a) nivelul venitului național;
(b) taxele medii aferente conturilor de 
plăți deținute în statul membru respectiv;
(c) costurile totale aferente furnizării unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază;
(d) prețurile de consum la nivel național.

Or. en

Amendamentul 651
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente stabilesc nivelul 
rezonabil al comisionului în conformitate 
cu unul sau mai multe dintre criteriile de 
mai jos:

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente stabilesc nivelul 
rezonabil al comisionului în conformitate 
cu unul sau mai multe dintre criteriile de 
mai jos, sau cu alte criterii suplimentare:

Or. de

Amendamentul 652
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente stabilesc nivelul 
rezonabil al comisionului în conformitate 
cu unul sau mai multe dintre criteriile de 
mai jos:

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente stabilesc nivelul 
rezonabil al comisionului, precum și o 
limită superioară a cuantumului total al 
comisioanelor percepute pe durata unui 
an, în conformitate cu unul sau mai multe 
dintre criteriile de mai jos:

Or. en

Amendamentul 653
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nivelul venitului național (a) nivelul venitului național, în special cu 
privire la venitul mediu al persoanelor 
care trăiesc fiind expuse riscului de 
sărăcie și excluziune socială;

Or. en
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Justificare

Pentru ca furnizarea conturilor de plată de bază să fie pe deplin semnificativă, acestea 
trebuie să fie accesibile pentru persoanele cu toate categoriile de venituri. În caz contrar, 
excluziunea financiară doar va fi consolidată.

Amendamentul 654
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile totale aferente furnizării unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază;

(c) profilul costurilor/veniturilor de 
oferire a contului de plăți cu 
funcționalități de bază ca și completare la 
linia de produse obișnuite;

Or. en

Amendamentul 655
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent de baza de comparație, 
comisioanele percepute pentru un cont de 
plăți cu funcționalități de bază trebuie să 
se orienteze mereu în funcție de cel mai 
avantajos cont pentru efectuarea plăților 
în raport cu ansamblul produselor oferite, 
sau nu pot fi mai mari decât comisioanele 
percepute de prestatorul de servicii de 
plată respectiv pentru modelul de cont cel 
mai frecvent furnizat consumatorilor. 

Or. de
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Amendamentul 656
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) ABE elaborează orientări în 
conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 pentru 
a oferi asistență autorităților competente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 657
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) ABE elaborează orientări în 
conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 pentru 
a oferi asistență autorităților competente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 658
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că un 
prestator de servicii de plată poate 
termina unilateral un contract-cadru în 
termeni și condiții nediscriminatorii și 
rezonabili în temeiul legislației relevante a 
Uniunii sau naționale.
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Or. en

Amendamentul 659
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorul de servicii de plată poate să 
denunțe unilateral un contract-cadru în 
cazul în care este îndeplinită cel puțin una 
dintre condițiile de mai jos:

(2) Prestatorul de servicii de plată poate să 
înceteze unilateral un contract-cadru numai 
în cazul în care este îndeplinită cel puțin 
una dintre condițiile de mai jos:

Or. de

Amendamentul 660
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorul de servicii de plată poate să 
denunțe unilateral un contract-cadru în 
cazul în care este îndeplinită cel puțin una 
dintre condițiile de mai jos:

(2) Prestatorul de servicii de plată poate să 
înceteze unilateral un contract-cadru, de 
exemplu, atunci când:

Or. en

Justificare

One needs to take account other legislation on contractual relationships. "Criminal activities" 
may often not be proved. Criminal law is national and all breaches of a contract may not 
have been criminalized, but according to consumer protection legislation they are valid 
grounds. Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää välitöntä tilin sulke-mista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujär-jestelmien lainvastainen (<> rikollinen) käyttö? Pitäisikö tilin käytön antaa jatkua 
vähintään 2 kuukautta ennen kuin sopimuksen saa yksipuolisesti päätettyä tai tilin käytön saa 
estettyä? Entä kuluttajan toistuvat olennaiset sopi-musrikkomukset?Miten esimerkiksi EU:n 
finanssipakotelistat ja varojen jäädyttäminen, EAPO, kansallinen turvaamistoimia koske-va 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
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erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvol-lisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopi-mus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansal-lisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.

Amendamentul 661
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorul de servicii de plată poate să 
denunțe unilateral un contract-cadru în 
cazul în care este îndeplinită cel puțin una 
dintre condițiile de mai jos:

(2) Prestatorul de servicii de plată poate să 
înceteze unilateral un contract-cadru din 
motive obligatorii de determinat de statele 
membre și care includ următoarele 
condiții:

Or. en

Amendamentul 662
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumatorul a utilizat în mod deliberat 
contul în scopul comiterii de activități 
infracționale;

(a) consumatorul a utilizat în mod deliberat
sau abuziv contul în scopuri ilegale;

Or. en

Amendamentul 663
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumatorul a utilizat în mod deliberat
contul în scopul comiterii de activități 
infracționale;

(a) consumatorul a abuzat în mod deliberat
de serviciile contului, inclusiv în scopul 
comiterii de activități infracționale;

Or. en

Amendamentul 664
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consumatorul a utilizat în mod 
deliberat contul în scopul comiterii de 
activități infracționale;

(a) consumatorul a utilizat sau a abuzat de 
cont în scopuri ilegale;

Or. en

Amendamentul 665
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu a fost efectuată nicio tranzacție în 
cont de peste 12 luni consecutive;

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este neobișnuit ca un cont să nu fie utilizat de o perioadă de timp. În Finlanda, un 
prestator de servicii de plată nu trebuie să plătească dobândă după 10 ani de neutilizare. 
Deținătorul contului are încă dreptul de a-și colecta depunerile. Nu este clar dacă este posibil 
din punct de vedere legal ca o bancă să închidă unilateral un cont.
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Amendamentul 666
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu a fost efectuată nicio tranzacție în 
cont de peste 12 luni consecutive;

(b) nu a fost efectuată nicio tranzacție în 
cont de peste 12 luni consecutive și nu au 
fost achitate cheltuielile datorate 
prestatorului de servicii de plată;

Or. de

Amendamentul 667
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu a fost efectuată nicio tranzacție în 
cont de peste 12 luni consecutive;

(b) nu a fost efectuată nicio tranzacție în 
cont de peste 24 de luni consecutive, cu 
condiția consimțământului 
consumatorului;

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează atingerea unei dispoziții adecvate a contului de plăți de bază, 
sporind astfel eficacitatea sa. El se bazează pe o contribuție a BEUC.

Amendamentul 668
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu a fost efectuată nicio tranzacție în 
cont de peste 12 luni consecutive;

(b) nu a fost efectuată nicio tranzacție în 
cont de peste 24 de luni consecutive;

Or. de

Amendamentul 669
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consumatorul a furnizat cu bună știință 
informații incorecte pentru a obține contul 
de plăți cu funcționalități de bază, în cazul 
în care furnizarea informațiilor corecte nu
ar fi permis obținerea acestui drept;

(c) consumatorul a furnizat cu bună știință 
informații incorecte pentru a obține contul 
de plăți cu funcționalități de bază, în cazul 
în care furnizarea informațiilor corecte ar 
fi determinat refuzarea cererii;

Or. en

Amendamentul 670
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consumatorul nu mai este rezident legal 
în Uniune sau și-a deschis ulterior un al 
doilea cont de plăți în statul membru în 
care deține deja un cont de plăți cu 
funcționalități de bază.

(d) consumatorul nu mai este rezident legal 
în Uniune sau și-a deschis ulterior un al 
doilea cont de plăți cu funcționalități de 
bază în Uniune.

Or. de

Amendamentul 671
Sven Giegold
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consumatorul nu mai este rezident legal 
în Uniune sau și-a deschis ulterior un al 
doilea cont de plăți în statul membru în 
care deține deja un cont de plăți cu 
funcționalități de bază.

(d) consumatorul nu mai este rezident legal 
în sau locuiește în Uniune și nu 
îndeplinește criteriile articolului sau și-a 
deschis ulterior un al doilea cont de plăți în 
statul membru în care deține deja un cont 
de plăți cu funcționalități de bază.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează atingerea unei furnizări adecvate a contului de plăți de bază, 
sporind astfel eficacitatea sa. El are la bază contribuțiile platformei sociale, ale Asociației 
germane a consilierilor în materie de datorii și ale Asociației germane a organizațiilor 
independente de asistență socială.

Amendamentul 672
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consumatorul nu mai este rezident legal
în Uniune sau și-a deschis ulterior un al 
doilea cont de plăți în statul membru în 
care deține deja un cont de plăți cu 
funcționalități de bază.

(d) consumatorul nu mai este în situație de 
ședere legală în Uniune sau și-a deschis 
ulterior un al doilea cont de plăți cu 
funcționalități de bază în UE.

Or. de

Amendamentul 673
Udo Bullmann, Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) consumatorul nu mai este rezident legal
în Uniune sau și-a deschis ulterior un al 
doilea cont de plăți în statul membru în 
care deține deja un cont de plăți cu 
funcționalități de bază.

(d) consumatorul nu mai este în situație de 
ședere legală în Uniune sau și-a deschis 
ulterior un al doilea cont de plăți în statul 
membru în care deține deja un cont de plăți 
cu funcționalități de bază.

Or. de

Amendamentul 674
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consumatorul se face vinovat de 
jignirea gravă sau punerea în pericol a 
lucrătorilor sau a clienților prestatorului 
de servicii de plată.

Or. de

Amendamentul 675
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) prin comportamentul său, 
consumatorul pune în pericol sau jignește 
grav și inacceptabil lucrătorii sau alți 
clienți ai instituției de credit.

Or. de
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Amendamentul 676
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consumatorul hărțuiește sau pune în 
pericol în mod aspru alți clienți sau 
angajați ai băncii;

Or. en

Amendamentul 677
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) atunci când consumatorul încalcă în 
mod grav și persistent orice termen al 
acordului;

Or. en

Amendamentul 678
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) consumatorul încalcă alte dispoziții 
ale contractului.

Or. en
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Amendamentul 679
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consumatorul a furnizat informații 
false sau înșelătoare care sunt esențiale 
pentru relația contractuală;

Or. en

Amendamentul 680
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) atunci când nu se asigură că banca 
va primi comisioanele obișnuite convenite 
pentru operarea și utilizarea contului;

Or. en

Amendamentul 681
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) consumatorul a încălcat în mod 
esențial contractul;

Or. en



AM\1002485RO.doc 137/165 PE516.959v02-00

RO

Amendamentul 682
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) atunci când consumatorul nu se 
conformează acordurilor.

Or. en

Amendamentul 683
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) consumatorul a respins o ofertă cu 
termeni și condiții modificate a 
prestatorului de servicii de plată în 
temeiul Directivei 2007/64/CE.

Or. en

Amendamentul 684
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În aceste cazuri sau altele similare, 
prestatorul de servicii de plată are dreptul 
de a termina contractul imediat sau cât 
mai repede posibil.

Or. en
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Justificare

Comportamentul clienților poate necesita închiderea imediată a contului. Trebuie să se țină 
seama de obligația prestatorului de servicii de plată de a combate utilizarea ilegală a 
sistemelor de plată. Cum rămâne cu legislația privind combaterea spălării banilor și 
înghețarea activelor, EAPO etc.? Considerentul 8 remarcă acest lucru, de exemplu, în cazul 
terorismului sau al legislației privind combaterea spălării banilor.

Amendamentul 685
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Dreptul prestatorului de servicii de
plată de a termina un contract-cadru este 
fără a aduce atingere obligațiilor de a 
termina contractul sau de a suspenda 
furnizarea serviciului în temeiul 
legislației relevante a Uniunii sau 
naționale.

Or. en

Amendamentul 686
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
reziliează contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele.

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată
reziliază contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele.
Sarcina dovezii îi revine prestatorului de 
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servicii de plată. Mai mult, statele membre 
se asigură că consumatorii trebuie să fie 
informați cu privire la cel puțin un 
serviciu gratuit sau la preț redus 
consiliere juridică sau la serviciul de 
consiliere și cu privire la organismul 
alternativ de soluționare a litigiilor, care 
este disponibil în statul membru respectiv.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează atingerea unei furnizări adecvate a contului de plăți de bază, 
sporind astfel eficacitatea sa. El are la bază contribuțiile BEUC, ale platformei sociale, ale 
Asociației germane a consilierilor în materie de datorii și ale Asociației germane a 
organizațiilor independente de asistență socială.

Amendamentul 687
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
reziliează contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele.

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
reziliază contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii și la mecanismele alternative 
disponibile de soluționare a litigiilor, cu 
cel puțin două luni înainte de data la care 
rezilierea își produce efectele.

Or. en

Amendamentul 688
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată
reziliează contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele.

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată
reziliază contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele. 
Consumatorul este informat în notificarea 
scrisă cu privire la cel puțin o cale de atac 
sau la un serviciu de consultanță gratuit 
sau accesibil, disponibil în statul de 
membru respectiv. Detaliile necesare se 
stabilesc de către statele membre.

Or. de

Amendamentul 689
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
reziliează contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele.

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
reziliază contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele, 
dacă această dezvăluire ar fi contrară 
obiectivelor privind securitatea națională 
sau politica publică.

Or. en

Amendamentul 690
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
reziliează contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele.

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
reziliază contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele, 
cu excepția cazului în care consumatorul 
este suspectat că utilizează contul de plăți 
pentru activități infracționale sau 
frauduloase, caz în care contractul poate 
fi terminat imediat.

Or. en

Amendamentul 691
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
reziliează contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele.

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
reziliază contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris și 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
rezilierii, înainte de data la care rezilierea 
își produce efectele, dacă nu este altfel 
prevăzut de legislația relevantă a Uniunii 
sau națională.

Or. en

Justificare

Informarea clientului poate fi interzisă în altă legislație (legislația privind combaterea 
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spălării banilor, legislația polițienească etc.) Deoarece articolul 18 alineatul (1) face referire 
la data-limită a prestatorului de servicii de plată (cel puțin două luni), nu este necesar să se 
facă referire la aceasta aici. Orice exceptare de la data terminării ar fi fost definită la 
articolul 18 alineatul (2).

Amendamentul 692
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Informații generale privind conturile de 
plăți cu funcționalități de bază 1.

Cerințe în materie de transparență și 
informare

Or. en

Amendamentul 693
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor informații privind 
funcționalitățile specifice ale contului de 
plăți cu funcționalități de bază oferit, 
comisioanele conexe și condițiile de 
utilizare. De asemenea, statele membre se 
asigură că toți consumatorii sunt informați 
că, pentru a avea acces la un cont de plăți 
cu funcționalități de bază, nu este 
obligatorie achiziționarea unor servicii 
suplimentare.

(2) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor în mod activ, în scris și 
într-un loc ușor identificabil pe site-ul lor 
informații privind funcționalitățile 
specifice ale contului de plăți cu 
funcționalități de bază oferit, comisioanele 
conexe și condițiile de utilizare. De 
asemenea, statele membre se asigură că toți 
consumatorii sunt informați că, pentru a 
avea acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază, nu este obligatorie 
achiziționarea unor servicii suplimentare.

Or. de
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Amendamentul 694
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor informații privind 
funcționalitățile specifice ale contului de 
plăți cu funcționalități de bază oferit, 
comisioanele conexe și condițiile de 
utilizare. De asemenea, statele membre se 
asigură că toți consumatorii sunt informați 
că, pentru a avea acces la un cont de plăți 
cu funcționalități de bază, nu este 
obligatorie achiziționarea unor servicii 
suplimentare.

(2) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor informații accesibile și 
asistență adecvată privind funcționalitățile 
specifice ale contului de plăți cu 
funcționalități de bază oferit, comisioanele 
conexe și condițiile de utilizare. De 
asemenea, statele membre se asigură că toți 
consumatorii sunt informați că, pentru a 
avea acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază, nu este obligatorie 
achiziționarea unor servicii suplimentare.

Or. en

Amendamentul 695
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre trebuie să sprijine 
inițiativele vizând o mai bună educație 
financiară, inclusiv în școli. Riscul 
excluderii financiare trebuie redus la 
minimum pentru toți consumatorii. De 
asemenea, trebuie promovate inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată care 
vizează corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază cu măsuri 
de educație financiară.

Or. de
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Amendamentul 696
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre ar trebui să 
încurajeze instituțiile de învățământ și 
serviciile de consultanță să elaboreze 
măsuri de consiliere a clienților celor mai 
vulnerabili, cu scopul de a-i ajuta să 
acționeze responsabil și să își gestioneze 
bugetele. Statele membre ar trebui să 
promoveze măsurile corespunzătoare și să 
îmbunătățească educația financiară și în 
sistemul de educație.

Or. de

Amendamentul 697
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că sunt 
adoptate măsuri pentru grupele 
vulnerabile de populație cu privire 
problemele bugetare și de 
supraîndatorare.

Or. fr

Amendamentul 698
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată cărora li s-a 
solicitat să ofere conturi de plăți cu 
funcționalități de bază publică, anual, 
datele privind numărul de conturi de plată 
cu funcționalități de bază pe care le-a 
solicitat, care i-au fost respinse, pe care 
le-a deschis și pe care le-a închis pe 
durata anului relevant. Aceste date ar 
trebui să fie analizate și publicate după 
următoarele categorii: venit, statut 
profesional, etnie, vârstă, gen și stare a 
handicapului. După caz, datele relevante 
ar trebui colectate și publicate pe trei 
niveluri:
(a) nivelul filialei/oficiului băncii;
(b) includerea zonei de evaluare: aceasta 
ar trebui să se bazeze pe zona de evaluare 
adecvată și relevantă aprobată în statele 
membre;
(c) nivelul corporativ: datele ar trebui să 
fie adunate de la nivelul filialei și al zonei 
de evaluare pentru a permite o evaluare 
globală a performanței băncii.

Or. en

Amendamentul 699
Jürgen Klute

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente publică, inclusiv 
pe site-ul lor, un audit al performanței 
unei astfel de bănci în termeni de 
conformitate cu cerința privind dreptul de 
acces. În acest sens, prestatorii de servicii 
de plată sunt cotați independent în funcție 
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de performanța lor în furnizarea de 
conturi de plăți cu funcționalități de bază 
și o clasificare a primelor zece bănci după 
cota de piață este publicată anual. Toate 
datele relevante sunt transmise Comisiei 
Europene și Autorității Bancare 
Europene (ABE).

Or. en

Amendamentul 700
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile menționate la alineatul (1) 
dispun de toate competențele necesare 
pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.
În cazul în care mai multe autorități 
competente sunt împuternicite să asigure și 
să monitorizeze respectarea efectivă a 
prezentei directive, statele membre se 
asigură că aceste autorități colaborează 
îndeaproape pentru a-și putea îndeplini 
eficient atribuțiile respective.

(2) Autoritățile menționate la alineatul (1) 
dispun de toate competențele necesare 
pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.
În cazul în care mai multe autorități 
competente sunt împuternicite să asigure și 
să monitorizeze respectarea efectivă a 
prezentei directive, statele membre se 
asigură că aceste autorități colaborează 
îndeaproape pentru a-și putea îndeplini 
eficient atribuțiile respective. Aceste 
autorități cooperează îndeaproape cu 
autoritățile competente ale statelor 
membre pentru a asigura punerea în 
aplicare corectă și deplină a măsurilor 
stabilite în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 701
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritățile menționate la alineatul 
(1) consultă cu regularitate părțile 
interesate relevante, pentru a asigura și 
monitoriza conformitatea efectivă cu 
prezenta directivă, fără a se aduce 
atingere clauzei de independență 
menționată la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 702
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre asigură 
reprezentarea egală a prestatorilor, a 
consumatorilor și a altor utilizatori în 
cadrul organismelor alternative de 
soluționare a litigiilor.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează stabilirea unei reprezentări echilibrate a părților interesate 
principale în cadrul organismelor SAL. El se bazează pe o contribuție a BEUC.

Amendamentul 703
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
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prestatorii de servicii de plată se obligă 
față de unul sau mai multe organisme 
SAL.

Or. en

Amendamentul 704
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată informează 
consumatorii cu privire la entitățile 
alternative de soluționare a litigiilor sub 
rezerva cărora se află și care sunt 
competente să soluționeze eventualele 
litigii între ele și consumator. Ele 
specifică, de asemenea, dacă se angajează 
sau dacă sunt obligate să recurgă la 
aceste entități în vederea soluționării 
litigiilor cu consumatorii.

Or. en

Amendamentul 705
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Informațiile menționate la 
alineatul (1b) sunt formulate în mod clar, 
inteligibil și ușor accesibil pe site-ul 
internet al prestatorilor, în cazul în care 
acesta există, și în termenii și condițiile 
generale ale contractelor de vânzare sau 
de prestare de servicii dintre prestator și 
consumator.
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Or. en

Amendamentul 706
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre pot să mențină sau să 
introducă proceduri alternative de 
soluționare a litigiilor care tratează în 
comun de litigiile identice sau similare 
dintre  Sistemele alternative de 
soluționare a litigiilor pentru litigiile și 
acțiunile în despăgubire individuale și 
colective sunt proceduri complementare, 
care nu se exclud reciproc.

Or. en

Amendamentul 707
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Penalitățile pecuniare sunt pe cât 
posibil cuantificate la nivel european 
pentru a asigura punerea în aplicare 
eficace a dispozițiilor naționale adoptate 
în temeiul prezentei directive.
Statele membre se asigură că măsurile și 
sancțiunile administrative sunt publicate 
în mod sistematic de autoritățile 
competente.

Or. en
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Amendamentul 708
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Acte delegate
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 24, acte delegate 
cu privire la articolul 3 alineatul (4).

Or. de

Amendamentul 709
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Acte delegate
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 24, acte delegate 
cu privire la articolul 3 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Comparativ cu costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de standardizare 
a terminologiei aduce un beneficiu real.

Amendamentul 710
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Acte delegate
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 24, acte delegate 
cu privire la articolul 3 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 711
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Exercitarea delegării
(1) Competența de a adopta acte delegate 
îi este conferită Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute la prezentul articol.
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 23 este acordată pentru o 
perioadă de timp nedeterminată începând 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
directive.
(3) Parlamentul European sau Consiliul 
pot revoca în orice moment delegarea de 
competențe menționată la articolul 23. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificată în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în 
cuprinsul său. Ea nu aduce atingere 
validității actelor delegate aflate deja în 
vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
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Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 23 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Acest termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 712
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Exercitarea delegării
(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate, cu respectarea condițiilor 
prevăzute la prezentul articol.
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 23 este conferită pe o perioadă 
nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.
(3) Delegarea competențelor menționată 
la articolul 23 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
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actelor delegate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă actul delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acesta.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 23 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Acest termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

Comparativ cu costurile administrative implicate, nu este clar dacă procesul de standardizare 
a terminologiei aduce un beneficiu real.

Amendamentul 713
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Exercitarea delegării
(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate, cu respectarea condițiilor 
prevăzute la prezentul articol.
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 23 este conferită pe o perioadă 
nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.
3. Delegarea competențelor menționată la 
articolul 23 poate fi revocată în orice 
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moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
actelor delegate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă actul delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acesta.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 23 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Acest termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 714
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat
Acte de punere în aplicare
(1) Pentru adoptarea actelor de punere în 
aplicare prevăzute la articolele 4 și 5, 
Comisia este asistată de Comitetul bancar 
european, instituit prin Decizia 
2004/10/CE a Comisiei, Comitetul 
respectiv este un comitet în sensul 
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Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. de

Amendamentul 715
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat
Acte de punere în aplicare
(1) Pentru adoptarea actelor de punere în 
aplicare prevăzute la articolele 4 și 5, 
Comisia este asistată de Comitetul bancar 
european, instituit prin Decizia 
2004/10/CE a Comisiei, Comitetul 
reprezintă un comitet în sensul definiției 
din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 716
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prima dată în termen de trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive și, 
ulterior, la interval de doi ani, statele 
membre furnizează Comisiei informații 

Prima dată în termen de trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive și, 
ulterior, în fiecare an, statele membre 
furnizează Comisiei informații privind 
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privind următoarele aspecte: următoarele aspecte:

Or. de

Amendamentul 717
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prima dată în termen de trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive și, 
ulterior, la interval de doi ani, statele 
membre furnizează Comisiei informații 
privind următoarele aspecte:

Prima dată în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive și, 
ulterior, la interval de doi ani, statele 
membre furnizează Comisiei informații 
privind următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 718
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) numărul de conturi de plăți cu 
funcționalități de bază deschise, numărul 
cazurilor de refuz și motivele refuzului și 
taxele aferente.

(d) numărul de conturi de plăți cu 
funcționalități de bază deschise, perioada 
de deținere a acestui tip de cont, numărul 
cazurilor de refuz și de reziliere și motivele 
refuzului și taxele aferente.

Or. fr

Amendamentul 719
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsurile adoptate pentru grupele 
vulnerabile de populație cu privire la 
problemele bugetare și de 
supraîndatorare.

Or. fr

Amendamentul 720
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a prezentei directive, însoțit, după 
caz, de o propunere.

(1) În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a prezentei directive, însoțit, după 
caz, de o propunere.

Or. en

Justificare

Tehnologiile și modelele de afaceri din sectorul plăților se dezvoltă în prezent cu repeziciune. 
Prin urmare, pentru a menține un cadru de reglementare actualizat, ar fi rezonabil să se 
revizuiască mai devreme decât după cinci ani.

Amendamentul 721
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, Comisia prezintă, dacă este 
cazul, revizuirea prezentei directive în 
mod simultan și într-un singur document 
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cu Directiva privind serviciile de plată și 
Regulamentul privind comisioanele de 
interschimb pentru operațiunile de plată 
cu cardul.
Raportul include:
(a) o listă a procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor prezentată de 
Comisie pentru punerea în aplicare 
corectă sau incorectă a prezentei 
directive;
(b) o evaluare a impactului prezentei 
directive asupra armonizării și integrării 
serviciilor bancare cu amănuntul în 
Uniune și asupra concurenței și a 
nivelurilor medii ale comisioanelor din 
statele membre;
(c) strategiile de creștere a transparenței 
calității pe teritoriul Uniunii și a 
compatibilității pentru prestarea de 
servicii de plată, inclusiv a transparenței 
privind modelele de afaceri și strategiile 
de investiții și responsabilitatea socială a 
întreprinderilor;
(d) o evaluare a costurilor și a beneficiilor 
punerii în aplicare a portabilității depline 
pe teritoriul Uniunii a numerelor 
conturilor de plăți, inclusiv a foii de 
parcurs cu măsurile concrete necesare 
pentru o astfel de punere în aplicare;
(e) o evaluare a caracteristicilor 
consumatorilor care și-au deschis conturi 
de plăți cu funcționalități de bază de la 
data transpunerii directivei;
(f) exemple de cele mai bune practici în 
rândul statelor membre pentru 
diminuarea excluderii consumatorilor de 
la accesul la serviciile de plată;
(g) o evaluare a taxelor percepute pentru 
conturile de plăți de bază, ținând seama 
de criteriile prevăzute la articolul 17 
alineatul (3);
(h) o evaluare a opțiunilor de stabilire a 
unei limite superioare pe teritoriul 
Uniunii pentru cuantumul total anual al 
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comisioanelor pentru a deschide și a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități 
de bază și modul de adaptare a acestei 
limite la circumstanțele naționale;
(i) o evaluare a impactului furnizării 
conturilor de plăți cu funcționalități de 
bază pe piață pentru alte conturi de plăți 
care oferă servicii similare.
(j) o evaluare a opțiunilor disponibile 
pentru introducerea unui indicator 
privind puterea financiară la nivelul 
Uniunii pentru instituțiile de credit, bazat 
pe o evaluare de supraveghere a adecvării 
capitalului, a calității activelor, a 
guvernanței și a gestionării riscurilor, a 
câștigurilor și a lichidităților și prezentat 
într-un format simplu, ușor de înțeles, 
precum un sistem de semaforizare, și 
destinat furnizării către consumatori a 
acestor informații ca și completare la 
transparența privind comisioanele pentru 
conturile de plăți și alte servicii bancare 
cu amănuntul;

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează consolidarea concordanței cu legislația viitoare privind serviciile 
financiare, oferind mai multe orientări pentru conținutul raportului (astfel cum este propus de 
raportor) și încurajând elaborarea unui indicator accesibil consumatorilor privind puterea 
financiară, pentru bănci, pentru a completa alte informații și servicii și, astfel, pentru a 
promova „disciplina pieței”.

Amendamentul 722
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Revizuirea evaluează, pe baza 
comisioanelor percepute efectiv pentru 
serviciile asociate cu conturile de plăți cu 
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funcționalități de bază, dacă reducerile 
ulterioare ale comisioanelor sunt 
necesare pentru a reduce excluziunea 
financiară la niveluri acceptabile. În acest 
context, se consideră posibilitatea de a 
trece la o abordare gratuită consistentă.

Or. en

Amendamentul 723
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Revizuirea evaluează dacă dispozițiile 
privind serviciile de schimbare a 
conturilor de la articolul 19 trebuie 
consolidate printr-o obligație pentru toate 
statele membre de a asigura că există un 
sistem de redirecționare automată a 
ordinelor de plată programată și a 
debitărilor directe în contul deținut de 
consumator la prestatorul de servicii de 
plată destinatar.

Or. en

Amendamentul 724
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, revizuirea va evalua 
dacă termenele-limită prelungite 
prevăzute la articolul 10 alineatul (9) vor 
fi menținute pe o perioadă de timp mai 
îndelungată și dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare față de cele adoptate în 

eliminat
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temeiul articolelor 7 și 8, referitoare la 
site-urile de comparare și la ofertele din 
cadrul unui pachet.

Or. en

Amendamentul 725
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, revizuirea va evalua dacă
termenele-limită prelungite prevăzute la 
articolul 10 alineatul (9) vor fi menținute 
pe o perioadă de timp mai îndelungată și 
dacă sunt necesare măsuri suplimentare 
față de cele adoptate în temeiul articolelor 
7 și 8, referitoare la site-urile de comparare 
și la ofertele din cadrul unui pachet.

(3) De asemenea, revizuirea va evalua dacă 
sunt necesare măsuri suplimentare față de 
cele adoptate în temeiul articolelor 7 și 8, 
referitoare la site-urile de comparare și la 
ofertele din cadrul unui pachet.

Or. en

Amendamentul 726
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, revizuirea va evalua dacă
termenele-limită prelungite prevăzute la 
articolul 10 alineatul (9) vor fi menținute 
pe o perioadă de timp mai îndelungată și 
dacă sunt necesare măsuri suplimentare 
față de cele adoptate în temeiul articolelor 
7 și 8, referitoare la site-urile de comparare 
și la ofertele din cadrul unui pachet.

(3) De asemenea, revizuirea va evalua dacă 
sunt necesare măsuri suplimentare față de 
cele adoptate în temeiul articolelor 7 și 8, 
referitoare la site-urile de comparare și la 
ofertele din cadrul unui pachet.

Or. en
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Amendamentul 727
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la 1 ianuarie 2015, Comisia 
raportează Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la orice obstacol 
legal care face imposibilă schimbarea 
conturilor la nivel transfrontalier și este 
invitată să facă o propunere legislativă, 
dacă este cazul, până la 31 decembrie 
2015 cu privire la obstacolele care ar 
trebui eliminate. 

Or. en

Amendamentul 728
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Revizuirea evaluează, de asemenea, 
dacă sistemul de schimbare a conturilor 
de plăți ar trebui extins la schimbarea 
altor conturi;

Or. en

Amendamentul 729
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului, în termen de trei 
ani de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive, o evaluare a impactului de 
reglementare, dacă există o nevoie 
justificabilă și proporțională în cadrul 
Uniunii de a facilita schimbarea 
transfrontalieră a conturilor de plăți.

Or. en

Amendamentul 730
Syed Kamall

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la [un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul respectivelor 
dispoziții.

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la [doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul respectivelor 
dispoziții.

Or. en

Justificare

Având în vedere dispozițiile detaliate prevăzute în directivă și pentru a asigura că nu există 
consecințe nedorite care ar putea avea un impact negativ asupra consumatorilor, statelor 
membre ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a asigura că dispozițiile directivei sunt 
puse în aplicare. În acest sens, un termen de 24 de luni pare mai realistic decât termenul 
sugerat în prezent de 12 luni pentru punerea în aplicare.

Amendamentul 731
Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la [un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul respectivelor 
dispoziții.

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la [doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul respectivelor 
dispoziții.

Or. en

Amendamentul 732
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la [un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] cel târziu, actele cu
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul respectivelor 
dispoziții.

(1) Statele membre adoptă și publică, până 
la [doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul respectivelor 
dispoziții.

Or. en

Amendamentul 733
Sari Essayah, Sampo Terho

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică, până (1) Statele membre adoptă și publică, până 



AM\1002485RO.doc 165/165 PE516.959v02-00

RO

la [un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul respectivelor
dispoziții.

la [doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive] cel târziu, actele cu 
putere de lege și actele administrative 
necesare pentru a se conforma prezentei 
directive. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul acestor dispoziții.

Or. en

Justificare

Termenul de un an pentru punerea în aplicare este prea scurt. Schimbările TIC necesită de 
obicei 12-18 luni și acestea pot începe după aprobarea legislației naționale finale.

Amendamentul 734
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care documentele care 
însoțesc notificarea măsurilor de 
transpunere furnizate de statele membre 
nu sunt suficiente pentru a evalua pe 
deplin conformitatea măsurilor respective 
cu anumite dispoziții ale prezentei 
directive, Comisia, la cererea ABE, având 
în vedere aplicarea Regulamentului (UE) 
nr. 1093/2010, sau din proprie inițiativă, 
poate solicita statelor membre să furnizeze 
informații mai detaliate referitoare la 
transpunerea prezentei directive și la 
punerea în aplicare a măsurilor 
respective.

Or. en


