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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0550),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0241/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din … 20131,

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din... 20132,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Este important să se asigure că (23) Este important să se asigure că 

                                               
1 JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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dispozițiile privind comisioanele 
interbancare ce urmează să fie plătite sau 
încasate de către prestatorii de servicii de 
plată nu sunt eludate prin fluxuri 
alternative de comisioane către prestatorii 
de servicii de plată emitenți. Pentru a 
împiedica acest lucru, „compensarea netă” 
a comisioanelor plătite și încasate de către 
prestatorul de servicii de plată emitent de la 
un sistem de plată cu cardul ar trebui să fie 
considerată drept comision interbancar. La 
calcularea comisionului interbancar, pentru 
a verifica dacă există sau nu o eludare, ar 
trebui să se ia în considerare suma totală a 
plăților sau a stimulentelor primite de către 
un prestator de servicii de plată emitent de 
la un sistem de plată cu cardul în ceea ce 
privește operațiunile reglementate, din care 
să se scadă comisioanele plătite sistemului 
de către prestatorul de servicii de plată 
emitent. Plățile, stimulentele și 
comisioanele luate în considerare ar 
putea fi directe (și anume în funcție de 
volum sau în funcție de operațiune) sau 
indirecte (inclusiv stimulentele de piață, 
bonusurile, rabaturile pentru atingerea 
anumitor volume ale operațiunilor).

dispozițiile privind comisioanele 
interbancare ce urmează să fie plătite sau 
încasate de către prestatorii de servicii de 
plată nu sunt eludate prin fluxuri 
alternative de comisioane către prestatorii 
de servicii de plată emitenți. Pentru a 
împiedica acest lucru, „compensarea netă” 
a comisioanelor plătite și încasate de către
prestatorul de servicii de plată emitent de la 
un sistem de plată cu cardul ar trebui să fie 
considerată drept comision interbancar. La 
calcularea comisionului interbancar, pentru 
a verifica dacă există sau nu o eludare, ar 
trebui să se ia în considerare suma totală a 
plăților sau a stimulentelor primite de către 
un prestator de servicii de plată emitent de 
la un sistem de plată cu cardul în relație 
directă cu operațiunile de plată, din care să 
se scadă comisioanele plătite sistemului de 
către prestatorul de servicii de plată 
emitent.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Separarea sistemului și a 
infrastructurii ar trebui să permită tuturor 
entităților de procesare să fie în concurență 
pentru clienții sistemelor. Întrucât costurile 
de procesare reprezintă o parte 
semnificativă din costul total de acceptare 
a cardurilor, este important ca această parte 
a lanțului valoric să fie deschisă 
concurenței efective. Pe baza separării 

(25) Separarea sistemului și a 
infrastructurii ar trebui să permită tuturor 
entităților de procesare să fie în concurență 
pentru clienții sistemelor. Întrucât costurile 
de procesare reprezintă o parte 
semnificativă din costul total de acceptare 
a cardurilor, este important ca această parte 
a lanțului valoric să fie deschisă 
concurenței efective. Pe baza separării 
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sistemului și a infrastructurii, sistemele de 
carduri și entitățile de procesare ar trebui 
să fie independente în ceea ce privește 
forma juridică, organizarea și procesul
decizional. Acestea nu ar trebui să facă 
discriminări, de exemplu prin acordarea 
reciprocă a unui tratament preferențial sau 
prin furnizarea reciprocă de informații 
privilegiate care nu sunt disponibile 
concurenților lor de pe respectivul segment 
de piață, prin impunerea respectării unor 
cerințe excesive privind informațiile de 
către concurenții lor de pe respectivul 
segment de piață, prin subvenționarea 
încrucișată a activităților lor în cauză sau 
prin mecanisme de guvernanță comune. 
Astfel de practici discriminatorii contribuie 
la fragmentarea pieței, au un impact 
negativ asupra intrării pe piață a unor noi 
actori și împiedică apariția unor actori la 
nivelul întregii Uniuni, obstrucționând, 
prin urmare, finalizarea pieței interne în 
domeniul plăților cu cardul, pe internet și 
de pe dispozitive mobile, în detrimentul 
comercianților cu amănuntul, al 
întreprinderilor și al consumatorilor.

sistemului și a infrastructurii, sistemele de 
carduri și activitățile de procesare ar trebui 
să fie separate în ceea ce privește 
organizarea și procesul decizional. Acestea 
nu ar trebui să facă discriminări, de 
exemplu prin acordarea reciprocă a unui 
tratament preferențial sau prin furnizarea 
reciprocă de informații privilegiate care nu 
sunt disponibile concurenților lor de pe 
respectivul segment de piață, prin 
impunerea respectării unor cerințe excesive 
privind informațiile de către concurenții lor 
de pe respectivul segment de piață, prin 
subvenționarea încrucișată a activităților 
lor în cauză sau prin mecanisme de 
guvernanță comune. Astfel de practici 
discriminatorii contribuie la fragmentarea 
pieței, au un impact negativ asupra intrării 
pe piață a unor noi actori și împiedică 
apariția unor actori la nivelul întregii 
Uniuni, obstrucționând, prin urmare, 
finalizarea pieței interne în domeniul 
plăților cu cardul, pe internet și de pe 
dispozitive mobile, în detrimentul 
comercianților cu amănuntul, al 
întreprinderilor și al consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Regula privind acceptarea tuturor 
cardurilor este o dublă obligație impusă 
beneficiarilor plăților de către prestatorii 
de servicii de plată emitenți și sistemele de 
plată cu cardul, astfel încât aceștia să 
accepte, pe de o parte, toate cardurile 
aceleiași mărci (componenta „acceptarea 
tuturor produselor”), oricare ar fi 
diferențele de costuri dintre aceste 
carduri, și, pe de altă parte, toate 

eliminat
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cardurile, oricare ar fi banca emitentă a 
acestora (componenta „acceptarea tuturor 
emitenților”). Este în interesul 
consumatorului ca, pentru aceeași
categorie de carduri, beneficiarii plăților 
să nu poată face nicio discriminare între 
emitenți sau titularii cardurilor și ca 
sistemele de plată și prestatorii de servicii 
de plată să poată impune beneficiarilor 
plăților o astfel de obligație. Prin urmare, 
deși componenta „acceptarea tuturor 
emitenților” a regulii privind acceptarea 
tuturor cardurilor este justificată în 
cadrul unui sistem de plată cu cardul, 
întrucât îi împiedică pe beneficiarii 
plăților să facă discriminări între băncile 
individuale care au emis un card, 
componenta „acceptarea tuturor 
produselor” este, în esență, o practică de 
legare având ca efect legarea acceptării 
cardurilor cu costuri reduse de acceptarea 
celor cu costuri ridicate. Eliminarea 
componentei „acceptarea tuturor 
produselor” a regulii privind acceptarea 
tuturor cardurilor ar permite 
comercianților să limiteze posibilitatea de 
alegere a cardurilor de plată pe care le 
oferă doar la cele cu costuri (mai) reduse, 
demers care ar fi, de asemenea, în 
beneficiul consumatorilor prin reducerea 
costurilor comercianților. În această 
situație, comercianții care acceptă carduri 
de debit nu ar fi obligați să accepte și 
carduri de credit, iar cei care acceptă 
carduri de credit nu ar fi constrânși să 
accepte carduri comerciale. Cu toate 
acestea, pentru protejarea consumatorilor 
și a capacității acestora de a utiliza 
carduri de plată cât mai des posibil, 
comercianții ar trebui să aibă obligația de 
a accepta toate cardurile care fac obiectul 
aceluiași comision interbancar 
reglementat. O astfel de limitare ar avea 
drept rezultat, de asemenea, creșterea 
competitivității pentru cardurile cu 
comisioane interbancare care nu sunt 
reglementate în temeiul prezentului 
regulament, întrucât comercianții ar avea 
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o mai mare putere de negociere în ceea ce 
privește condițiile de acceptare a 
cardurilor respective.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru ca limitările regulii privind 
acceptarea tuturor cardurilor să fie 
eficace, anumite informații sunt 
indispensabile. În primul rând,
beneficiarii plăților ar trebui să dispună de 
mijloace pentru identificarea diferitelor 
categorii de carduri. Prin urmare, diferitele 
categorii ar trebui să fie identificabile în 
mod vizibil și în format electronic pe 
dispozitiv. În al doilea rând, plătitorul ar 
trebui, de asemenea, să fie informat cu 
privire la acceptarea instrumentului său 
(instrumentelor sale) de plată la un anumit 
punct de vânzare. Este necesar ca orice 
limitare privind utilizarea unei anumite 
mărci să fie anunțată plătitorului de către 
beneficiarul plății în același timp și în 
aceleași condiții ca și informația 
referitoare la acceptarea unei anumite 
mărci.

(30) Beneficiarii plăților ar trebui să 
dispună de mijloace pentru identificarea 
diferitelor categorii de carduri. Prin 
urmare, diferitele categorii ar trebui să fie 
identificabile în format electronic pe 
dispozitiv. Plătitorul ar trebui, de 
asemenea, să fie informat cu privire la 
acceptarea instrumentului său 
(instrumentelor sale) de plată la un anumit 
punct de vânzare.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) retragerilor de numerar de la bancomate (b) retragerilor de numerar sau oricărei 
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și tranzacții, alta decât vânzarea de bunuri 
sau servicii efectuată la bancomate și

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „operațiune cu card de debit” înseamnă 
o operațiune de plată cu cardul, inclusiv cu 
carduri preplătite legate de un cont curent 
sau de depozit, care este debitată în cel 
mult 48 de ore după autorizarea/inițierea
sa;

4. „operațiune cu card de debit” înseamnă 
o operațiune de plată cu cardul, inclusiv cu 
carduri preplătite legate de un cont curent 
sau de depozit, care este debitată în cel 
mult 48 de ore după autorizarea sa;

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „operațiune cu card de credit” înseamnă 
o operațiune de plată cu cardul care este 
executată într-un termen de peste 48 de ore 
după autorizarea/inițierea sa;

5. „operațiune cu card de credit” înseamnă 
o operațiune de plată cu cardul care este 
executată într-un termen de peste 48 de ore 
după autorizarea sa;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „operațiune de plată transfrontalieră” 
înseamnă o operațiune de plată cu cardul 
sau pe bază de card inițiată de un plătitor 
sau un beneficiar al plății, în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată al 
plătitorului și prestatorul de servicii de 
plată al beneficiarului plății au sediul în 
state membre diferite sau în cazul în care 
cardul de plată este emis de un prestator de 
servicii de plată emitent cu sediul în alt stat 
membru decât cel al punctului de vânzare;

8. „operațiune de plată transfrontalieră” 
înseamnă o operațiune de plată cu cardul 
sau pe bază de card inițiată de un plătitor 
sau un beneficiar al plății în cazul în care 
cardul de plată este emis de un prestator de 
servicii de plată emitent cu sediul în alt stat 
membru decât cel al punctului de vânzare;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. „a-și avea sediul” înseamnă a fi 
prezent conform actului de constituire sau 
prin intermediul unui agent;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. „media ponderată” înseamnă 
valoarea totală a comisioanelor 
interbancare plătite pentru operațiunile 
cu cardul de credit sau cu cardul de debit 
împărțită la valoarea totală a tranzacțiilor 
corespunzătoare din aceeași perioadă de 
timp;



PE522.956v01-00 12/25 PR\1009030RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând cu două luni după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
operațiunilor transfrontaliere cu cardul de 
debit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,2 % 
din valoarea operațiunii.

(1) Începând cu două luni după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
operațiunilor transfrontaliere cu cardul de 
debit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,2 % 
din valoarea operațiunii la o medie 
ponderată.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu două luni după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
operațiunilor transfrontaliere cu cardul de 
credit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,3 % 
din valoarea operațiunii.

(2) Începând cu două luni după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
operațiunilor transfrontaliere cu cardul de 
credit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,3 % 
din valoarea operațiunii la o medie 
ponderată.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând cu doi ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
oricărei operațiuni pe bază de card de 
debit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,2 % 
din valoarea operațiunii.

(1) Începând cu doi ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
oricărei operațiuni pe bază de card de 
debit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,2 % 
din valoarea operațiunii la o medie 
ponderată.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu doi ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
oricărei operațiuni pe bază de card de 
credit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,3 % 
din valoarea operațiunii.

(2) Începând cu doi ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
oricărei operațiuni pe bază de card de 
credit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,3 % 
din valoarea operațiunii la o medie 
ponderată.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru aplicarea plafoanelor menționate la 
articolul 3 și la articolul 4, orice 
compensație netă primită de o bancă 
emitentă de la un sistem de plată cu 
cardul în legătură cu operațiuni de plată 
sau activități conexe este considerată ca 
făcând parte din comisionul interbancar.

Pentru aplicarea plafoanelor menționate la 
articolul 3, orice compensație netă primită 
de un furnizor de servicii de plată emitent 
în legătură cu operațiuni de plată este 
considerată ca făcând parte din comisionul 
interbancar.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemele de plată cu cardul și entitățile
de procesare sunt independente în ceea ce 
privește forma lor juridică, organizarea și 
procesul decizional. Acestea nu fac niciun 
fel de discriminare între filialele lor sau 
între acționari, pe de o parte, și utilizatorii 
acestor sisteme și alți parteneri 
contractuali, pe de altă parte, și, în 
special, nu condiționează în niciun fel
furnizarea vreunui serviciu pe care îl 
oferă de acceptarea de către cealaltă parte 
la contract a oricărui alt serviciu pe care 
îl oferă.

(1) Sistemele de plată cu cardul și 
activitățile de procesare sunt separate.
Sistemele de plată cu cardul care oferă 
servicii de procesare nu condiționează în 
niciun fel furnizarea vreunui serviciu pe 
care îl oferă de acceptarea de către 
cealaltă parte la contract a oricărui alt 
serviciu pe care îl oferă. Acestea nu își 
prezintă grupat prețurile aplicate pentru 
sistemele de plată cu cardul și activitățile 
de procesare și nu folosesc subvenții 
încrucișate între aceste activități.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sistemele de plată cu cardul oferă (2) Entitățile de procesare oferă 



PR\1009030RO.doc 15/25 PE522.956v01-00

RO

posibilitatea ca mesajele de autorizare și de 
compensare a fiecăreia dintre operațiunile 
cu cardul să fie separate și procesate de 
entități de procesare diferite.

posibilitatea ca mesajele de autorizare și de 
compensare a fiecăreia dintre operațiunile 
cu cardul să fie separate și procesate de 
entități de procesare diferite.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este interzisă orice discriminare 
teritorială în regulile de procesare operate 
de sistemele de plată cu cardul.

(3) Este interzisă orice discriminare 
teritorială în regulile de procesare operate 
de entitățile de procesare.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Entitățile de procesare din Uniune se 
asigură că sistemul lor este interoperabil 
din punct de vedere tehnic cu alte sisteme 
ale entităților de procesare din Uniune prin 
utilizarea de standarde elaborate de 
organisme de standardizare internaționale 
sau europene. În plus, entitățile de 
procesare nu adoptă și nici nu aplică reguli 
comerciale care să limiteze 
interoperabilitatea cu alte entități de 
procesare din Uniune.

(4) Până la ... * [în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a prezentului
regulament], entitățile de procesare din 
Uniune se asigură că sistemul lor este 
interoperabil din punct de vedere tehnic cu 
alte sisteme ale entităților de procesare din 
Uniune prin utilizarea de standarde 
elaborate de organisme de standardizare 
internaționale sau europene. În plus, 
entitățile de procesare nu adoptă și nici nu 
aplică reguli comerciale care să limiteze 
interoperabilitatea cu alte entități de 
procesare din Uniune.

ABE, în strânsă cooperare cu Consiliul 
SEPA, stabilește cerințele care trebuie 
respectate de către sistemele de plăți și de 
entitățile de procesare pentru a garanta 
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existența unei piețe a plăților cu cardul 
complet transparentă și competitivă. 
Orientările respective se emit [în termen 
de doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament] și se actualizează 
periodic, după caz.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Cuplarea mărcilor și alegerea aplicației
(1) Se interzice orice regulă a unui sistem 
și orice regulă din acordurile pentru 
acordarea licenței care constituie un 
obstacol pentru un emitent sau care îl 
împiedică pe acesta să cupleze două sau 
mai multe mărci diferite de instrumente 
de plată pe un card sau pe un dispozitiv de 
telecomunicații, digital sau informatic.
(2) Orice diferență de tratament a 
emitenților sau a acceptanților în regulile 
sistemelor și în regulile din acordurile 
pentru acordarea licenței în ceea ce 
privește cuplarea mărcilor pe un card sau 
pe un dispozitiv de telecomunicații, digital 
sau informatic trebuie să fie justificată în 
mod obiectiv și să fie nediscriminatorie.
(3) Sistemele de plată cu cardul nu impun
cerințe de raportare, obligații de plată a 
unor comisioane sau alte obligații cu 
același obiect sau efect prestatorilor de 
servicii de plată emitenți și acceptanți 
pentru operațiunile efectuate cu orice 
dispozitiv pe care marca lor este prezentă 
în ceea ce privește operațiunile pentru 
care sistemul lor nu este utilizat.



PR\1009030RO.doc 17/25 PE522.956v01-00

RO

(4) Orice principiu de rutare care are 
drept obiectiv direcționarea operațiunilor 
printr-un anumit canal sau proces și alte 
standarde și cerințe tehnice și de 
siguranță referitoare la gestionarea mai 
multor mărci de card de plată pe un card 
sau pe un dispozitiv de telecomunicații, 
digital sau informatic trebuie să fie 
nediscriminatoriu și să se aplice în mod 
nediscriminatoriu.
(5) În cazul în care un dispozitiv de plată 
oferă posibilitatea de a alege între 
diferitele mărci de instrumente de plată, 
marca utilizată pentru operațiunea de 
plată în cauză este stabilită de plătitor la 
punctul de vânzare.
(6) Sistemele de plată cu cardul, emitenții, 
acceptanții și furnizorii de infrastructură 
de gestionare a cardurilor de plată nu 
introduc mecanisme automate, softuri sau 
dispozitive în instrumentul de plată sau 
echipamentul instalat la punctul de 
vânzare care limitează posibilitatea de 
alegere a aplicației de către plătitor atunci 
când utilizează un instrument de plată 
care cuplează mărci.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acceptanții oferă și percep în mod 
individual beneficiarilor plății comisioane 
specifice de servicii plătite de comercianți 
pentru diferite categorii și diferite mărci de 
carduri de plată, cu excepția cazului în 
care comercianții solicită în scris 
prestatorilor de servicii de plată acceptanți 
să le perceapă comisioane combinate.

(1) Acceptanții se oferă să perceapă în 
mod individual beneficiarilor plății 
comisioane specifice de servicii plătite de 
comercianți pentru diferite categorii și 
diferite mărci de carduri de plată.
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Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regula privind acceptarea tuturor 
cardurilor

Identificarea electronică

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemele de plată și prestatorii de 
servicii de plată nu aplică nicio regulă 
care îi poate obliga pe beneficiarii plății 
care acceptă carduri și alte instrumente 
de plată emise de un singur furnizor de 
servicii de plată emitent în cadrul unui 
sistem de instrumente de plată să accepte, 
de asemenea, alte instrumente de plată ale 
aceleiași mărci și/sau din aceeași 
categorie emise de alți prestatori de 
servicii de plată emitenți în cadrul 
aceluiași sistem, cu excepția cazului în 
care acestea fac obiectul aceluiași 
comision interbancar reglementat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Restricția regulii privind acceptarea 
tuturor cardurilor menționată la alineatul 
(1) nu aduce atingere posibilității pe care 
o au sistemele de plată și prestatorii de 
servicii de plată de a prevedea că anumite 
carduri nu pot fi refuzate pe baza 
identității prestatorului de servicii de plată 
emitent sau a titularului cardului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comercianții care decid să nu accepte 
toate cardurile sau alte instrumente de 
plată ale unui sistem de plată cu cardul îi 
informează cu privire la aceasta pe 
consumatori în mod clar și neechivoc, în 
același timp în care le comunică 
informații cu privire la acceptarea altor 
carduri și instrumente de plată ale 
sistemului. Informațiile respective sunt 
afișate în mod vizibil la intrarea în 
magazin, la casă sau pe site-ul internet ori 
pe orice alt suport electronic sau mobil 
utilizat și sunt furnizate plătitorului în 
timp util înainte ca acesta să încheie un 
contract de cumpărare cu beneficiarul 
plății.

eliminat

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prestatorii de servicii de plată emitenți 
se asigură că instrumentele lor de plată sunt 
identificabile în mod vizibil și din punct de
vedere electronic, astfel încât beneficiarii 
plății să identifice în mod neechivoc ce 
mărci și categorii de carduri preplătite, de 
debit, de credit sau comerciale sau ce plăți 
pe bază de card sunt alese de către plătitor.

Până la ...* [un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament ],
prestatorii de servicii de plată emitenți se 
asigură că instrumentele lor de plată sunt 
identificabile din punct de vedere 
electronic, astfel încât beneficiarii plății să 
identifice în mod neechivoc ce mărci și 
categorii de carduri preplătite, de debit, de 
credit sau comerciale sau ce plăți pe bază 
de card sunt alese de către plătitor.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre transmit Comisiei o 
notificare cu privire la organismele 
respective în termen de doi ani după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Acestea transmit fără 
întârziere Comisiei o notificare cu privire 
la orice modificare ulterioară care are 
legătură cu organismele respective.

(2) Statele membre transmit Comisiei o 
notificare cu privire la organismele 
respective în termen de doi ani ... *[două 
luni după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament]. Acestea transmit fără 
întârziere Comisiei o notificare cu privire 
la orice modificare ulterioară care are 
legătură cu organismele respective.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În termen de patru ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 

În termen de patru ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
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Consiliului un raport privind aplicarea 
acestuia. Raportul Comisiei analizează, în 
special, caracterul adecvat al nivelurilor 
comisioanelor interbancare și mecanismele 
de orientare, cum ar fi comisioanele, ținând 
seama de gradul de utilizare și de costurile 
aferente diferitelor mijloace de plată și de 
măsura în care au intrat pe piață noi actori 
și noi tehnologii.

Consiliului un raport privind aplicarea 
acestuia. Raportul Comisiei analizează, în 
special, caracterul adecvat al nivelurilor 
comisioanelor interbancare și mecanismele 
de orientare, cum ar fi comisioanele, ținând 
seama de gradul de utilizare și de costurile 
aferente diferitelor mijloace de plată și de 
măsura în care au intrat pe piață noi actori 
și noi tehnologii, precum și impactul 
asupra consumatorilor și comercianților.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul sprijină obiectivul propunerii de regulament, acela de a contribui la dezvoltarea 
unei piețe europene a plăților, care va permite consumatorilor, comercianților cu amănuntul și 
altor întreprinderi să valorifice pe deplin beneficiile oferite de piața internă a UE, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020 și cu agenda digitală. 

Raportorul regretă faptul că propunerile Comisiei nu se bazează pe un studiu solid de evaluare 
a impactului, care să demonstreze că propunerile făcute vor aduce beneficiile sperate pentru 
toate părțile interesate. Din acest motiv, consideră că trebuie să se evalueze foarte atent 
efectele pe care le-ar putea avea o parte dintre propunerile prezentate de Comisie, pentru e 
evita consecințele care contravin obiectivului urmărit și care ar putea cauza noi probleme 
pentru utilizatorii mijloacelor de plată.

Domeniul de aplicare al regulamentului

Comisia propune ca în domeniul de aplicare să rămână toate sistemele cvadripartite și 
tripartite. Totuși, sistemele tripartite sunt excluse din domeniul de aplicare al dispozițiilor 
referitoare la plafoanele comisioanelor interbancare și al dispozițiilor de la articolul 7 
referitoare la separarea sistemului de plată cu cardul și a entităților de procesare.

Aceste excepții nu se aplică sistemelor cvadripartite de plată cu cardul care autorizează alți 
prestatori de servicii de plată să emită și/sau să accepte carduri de plată. În aceste 
circumstanțe, se consideră că toate efectele sunt sisteme de plată cvadripartite.

Raportorul este de părere că această propunere trebuie să garanteze condiții echitabile de 
concurență, asigurându-se că sistemele de plată cvadripartite și cele tripartite, noii actori de pe 
piață și noile tehnologii pot concura în condiții de egalitate.

Comisioanele interbancare 

Comisia Europeană propune introducerea de plafoane la comisioanele interbancare pentru 
tranzacțiile transfrontaliere și naționale. Comisia a propus plafoane de 0,2 % pentru 
operațiunile efectuate cu carduri de debit și de 0,3 % pentru operațiunile efectuate cu carduri 
de credit. Aceste plafoane par cu totul arbitrare deoarece, până în acest moment, nu s-a 
prezentat nicio evaluare de impact care să justifice și care să analizeze efectele pe diverse 
piețe naționale.

Raportorul amintește faptul că există diferențe structurale importante între diversele piețe 
naționale ale plății cu cardul. Printre aceste diferențe se află factori cum ar fi nivelul de 
penetrare a cardurilor, volumul operațiunilor, nivelurile de fraudă, natura și caracteristicile 
specifice ale fiecărei piețe (procentul cardurilor de debit și de credit, procentul operațiunilor 
efectuate la distanță față de procentul operațiunilor care presupun prezența în persoană, 
numărul de bancomate pe cap de locuitor etc.).
Aceste diferențe, pe care Comisia însăși le recunoaște chiar în textul propunerii și care îi 
servește drept justificare pentru a propune perioade distincte de intrare în vigoare a nivelurilor 
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comisioanelor interbancare pentru operațiunile transfrontaliere și naționale, impun un 
important exercițiu de analiză și de evaluare cu privire la impactul pe care aceste propuneri îl 
pot avea asupra diferitelor piețe naționale. Această analiză nu a fost efectuată.

În această fază a procesului legislativ, raportorul păstrează propunerile Comisiei dar, cu toate 
acestea, consideră că trebuie să aibă loc dezbateri intense cu privire la caracterul adecvat al 
acestor plafoane, sprijinind ideea unei evaluări în profunzime. Prin urmare, raportorul își 
rezervă dreptul de a prezenta propuneri diferite cu privire la acest aspect în etapele ulterioare 
ale procesului legislativ dacă va considera că este cazul.

Trebuie să se evite ca în statele membre ale căror piețe sunt mai puțin dezvoltate aceste 
comisioane interbancare să presupună o lovitură dură pentru stimularea utilizării cardurilor. 
Plafonarea comisioanelor interbancare nu trebuie să presupună un impediment pentru 
realizarea investițiilor necesare pentru dezvoltarea rețelelor de plăți în statele membre sau 
realizarea unor investiții mai puține în inovare și combaterea fraudelor.

Pe de altă parte, raportorul susține introducerea unei anumite flexibilități la plafoanele 
comisioanelor interbancare, pentru ca acestea să reprezinte o medie ponderată pentru toate 
operațiunile, și nu limite absolute pentru toate operațiunile. Aceasta ar permite diferențierea 
între sectoarele care prezintă diferite grade de inactivitate sau de risc sau stimularea 
introducerii de noi tehnologii sau metode de plată mai sigure. 

Acordarea de licențe 

Raportorul este de acord cu propunerea Comisiei de a garanta că licențele pentru emisiunea 
sau acceptarea de instrumente de plată trebuie validate fără restricții geografice în interiorul 
Uniunii. Măsurile propuse de Comisie ar facilita buna funcționare a unei piețe interne a 
plăților cu cardul, pe internet și de pe dispozitive mobile, în beneficiul consumatorilor și al 
comercianților cu amănuntul.

Separarea sistemelor și entităților de procesare și interoperabilitatea

Raportorul consideră că este necesar să se introducă competențe mai mari care să permită 
tuturor entităților de procesare să concureze în condiții egale pentru clienții sistemelor. Cu 
toate acestea, consideră că propunerea Comisiei de a cere separarea sistemelor de plăți și a 
entităților de procesare în ceea ce privește personalitatea juridică, organizarea și luarea 
deciziilor este disproporționată și nu este susținută de niciun studiu de impact.

Raportorul consideră că este suficient să se garanteze separarea funcțională a ambelor 
activități și să se garanteze că nu se va condiționa prestarea niciunui serviciu de acceptarea 
oricărui alt serviciu. Pe de altă parte, este interzisă orice discriminare teritorială în regulile de 
procesare operate de sistemele de plată cu cardul.

Entitățile de procesare din Uniune trebuie să garanteze că sistemul lor este interoperabil din 
punct de vedere tehnic cu alte sisteme ale celorlalte entități de procesare din Uniune. De 
aceea, este necesar să se prevadă o perioadă mai mare de timp decât cea prevăzută în 
regulament, care să permită entităților să pună în aplicare aceste cerințe.
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Cuplarea mărcilor și alegerea aplicațiilor

Comisia propune ca emitentul să aibă capacitatea de a integra toate mărcile de carduri pe care 
le consideră de cuviință pe un card sau pe un dispozitiv care se bazează pe un card, fără să fie 
nevoie să se dispună de acordul mărcilor respective. 

Raportorul consideră că această propunere atentează la cele mai elementare principii ale 
concurenței între mărci. Valoarea mărcii și capacitatea de a distribui în mod liber produsele 
reprezintă un element esențial al pieței libere, care trebuie păstrat. Nu este acceptabil ca o 
întreprindere să fie privată de controlul asupra comercializării produsului propriu sau să fie 
obligată ca marca sa să fie asociată cu mărcile concurente sau cu mărci cu o reputație 
îndoielnică fără să își dea în mod expres acordul în acest sens.

Pe de altă parte, se pare că nu există argumente care să justifice existența unor probleme 
legate de cuplarea mărcilor. În prezent, pe piață există un număr mare de cazuri de carduri cu 
mărci cuplate.

Raportorul consideră că măsurile legate de alegerea aplicațiilor poate avea efectul contrar 
celui dorit. De exemplu, imposibilitatea ca utilizatorul să selecționeze un mijloc de plată 
implicit și să fie obligat să aleagă între diferitele mărci de instrumente de plată de fiecare dată 
când trebuie să efectueze o plată creează ineficiențe și complicații importante pentru 
utilizatori, chiar și erori, precum și creșterea timpilor de așteptare în momentul efectuării 
plăților.

Pe de altă parte, aceste măsuri ar putea presupune un regres pentru toate inovațiile care au 
scopul de a accelera realizarea plăților cu cardul, cum ar fi soluțiile contactless sau 
autentificarea biometrică. Inovarea este unul dintre principalele stimulente pentru utilizarea 
cardurilor, de aceea trebuie să se evite efectele negative care ar putea genera obstacole sau 
care ar putea face ca progresele tehnologice să devină mai puțin atrăgătoare.

Regula privind acceptarea tuturor cardurilor

Raportorul consideră că propunerile Comisiei privind acest aspect nu reprezintă un mecanism 
eficace pentru a facilita utilizarea cardurilor ca mijloc de plată. Aceste propuneri vor avea 
drept consecință situații în care consumatorii vor constata că nu le sunt acceptate cardurile de 
plată atunci când efectuează plăți, pierderea încrederii și dezvoltarea unei anumite insecurități 
față de mijloacele de plată electronice în beneficiul plăților în numerar.

Comisia propune ca instrumentele de plată să fie identificabile în mod vizual și electronic, 
astfel încât beneficiarii să identifice în mod neechivoc ce mărci și categorii de carduri 
preplătite, de debit, de credit sau comerciale sau ce plăți pe bază de card sunt alese de către 
plătitor. Raportorul consideră că este oportun ca instrumentele de plată să fie identificabile 
electronic, dar crede că este disproporționat să se ceară și identificarea vizuală.

Impunerea identificării vizuale ar face obligatorie înlocuirea tuturor cardurilor de plată din 
UE, peste 725 de milioane în acest moment, cu costurile antrenate de această înlocuire. Pe de 
altă parte, evoluția inovațiilor și popularizarea utilizării unor noi suporturi pentru efectuarea 
de plăți, cum ar fi telefonul mobil sau alte mijloace, pun la îndoială necesitatea asumării 
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acestor costuri. 

Clauza de revizuire

Raportorul propune Comisiei să prezinte un raport privind aplicarea prezentului regulament. 
Raportul ar trebui să analizeze aspecte precum caracterul adecvat al nivelurilor comisioanelor 
interbancare și mecanismele de orientare, ținând seama de gradul de utilizare și de costurile 
aferente diferitelor mijloace de plată și de măsura în care au intrat pe diferitele piețe naționale 
noi actori și noi tehnologii. Comisia ar trebui, de asemenea, să evalueze impactul asupra 
consumatorilor și întreprinderilor.


