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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandări adresate Comisiei privind accesul la serviciile bancare de bază
(2012/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010 intitulată „Programul de 
lucru al Comisiei pentru anul 2011” (COM(2010)0623), în special „inițiativa legislativă 
privind accesul la serviciile bancare de bază”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața 
unică: Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii” 
(COM(2011)0206),

– având în vedere Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 
noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne1, în special înființarea 
zonei unice de plăți în euro (SEPA),

– având în vedere Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 
octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 
și finanțării terorismului2,

– având în vedere consultările Comisiei privind incluziunea financiară intitulate asigurarea 
accesului la un cont bancar de bază din 2009 și accesul la un cont de plăți de bază din 
2010,

– având în vedere Recomandarea Comisiei 2011/442/UE din 18 iulie 2011 privind accesul 
la un cont de plăți de bază3 și evaluarea de impact care însoțește această recomandare 
(SEC(2011)0906),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Piața unică în ochii 
oamenilor: un instantaneu al principalelor 20 de preocupări ale cetățenilor și 
întreprinderilor” (SEC(2011)1003), în special preocuparea 7, care se referă la dificultățile 
întâmpinate de cetățeni în ceea ce privește deschiderea unui cont bancar în alte state 
membre decât statul de rezidență,

– având în vedere articolele 42 și 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2012),

A. întrucât buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea unei economii moderne și 
favorabile incluziunii sociale depinde de furnizarea universală a serviciilor bancare de 

                                               
1 JO L 319, 5.12.2007, p. 1.
2 JO L 267, 10.10.2009, p. 7.
3 JO L 190, 21.7.2011, p. 87.
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bază și de un sector bancar responsabil;

B. întrucât accesul la serviciile bancare de bază reprezintă o condiție prealabilă pentru ca 
consumatorii să poată beneficia de piața internă, în special de migrarea transfrontalieră, de 
transferul de bani și de achiziționarea de bunuri și servicii la un cost nediscriminatoriu; 
întrucât costul anual de oportunitate al lipsei de acces la un cont de plăți este estimat la 
între 185 EUR și 365 EUR pe consumator; 

C. întrucât în prezent 7% dintre toți consumatorii din Uniune, și anume 30 de milioane de 
persoane, sunt lipsiți de acces la servicii bancare de bază și, conform estimărilor, 7 
milioane dintre aceștia au fost refuzați de prestatorii de servicii de plată; întrucât 
excluziunea financiară este o problemă și mai gravă în majoritatea statelor membre UE 
12; 

D. întrucât trebuie abordate problema calității divergente a produselor și slaba competiție în 
cadrul sectorului bancar destinat persoanelor fizice; întrucât integrarea sectorului bancar 
nu poate fi finalizată fără o mai bună convergență și armonizare în vederea atingerii unor 
standarde de calitate superioară;  

E. întrucât numerarul, pus la dispoziție de băncile centrale, este un bun public, în timp ce 
mijloace electronice de plată sunt puse la dispoziție de furnizori privați și sunt din ce în ce 
mai importante, ceea ce reduce cheltuielile publice necesare pentru furnizarea publică de 
numerar, dar creează un monopol al industriei financiare asupra serviciilor de plată pentru 
persoanele fizice; întrucât, în aceste circumstanțe, utilizatorii plătesc comisioane din ce în 
ce mai mari pentru a-și accesa depozitele și pentru a face plăți;

F. întrucât dezvoltarea economică generală și coeziunea socială contribuie la creșterea ratei 
de penetrare a serviciilor bancare; întrucât în statele membre 33% din variația procentului 
de populație care folosește un cont bancar poate fi explicată prin nivelul dezvoltării 
economice și, prin urmare, 67% depinde de alți factori, precum reglementarea; 

G. întrucât prestatorii de servicii de plată, care acționează în concordanță cu logica pieței, 
tind să se concentreze pe consumatorii atractivi din punct de vedere comercial, privând 
consumatorii vulnerabili de posibilități egale de alegere a produselor; întrucât 
reglementările din acest domeniu, inițiate în Germania, Marea Britanie, Italia, Irlanda, 
Slovenia și Luxemburg, au fost în mare parte rezultatul presiunii publice și al cererilor de 
inițiative legislative; întrucât instrumentele de auto-reglementare au avut rezultate pozitive 
dar, în același timp, nu au reușit să garanteze în mod eficient accesul general la un cont 
bancar de bază; 

H. întrucât inițiativele legislative menite să garanteze accesul universal la servicii bancare de 
bază au avut rezultate satisfăcătoare în Belgia și Franța, țări în care numărul de cetățeni 
lipsiți de acces la serviciile bancare a scăzut cu 75%, respectiv 30%, precum și în Finlanda 
și Danemarca, țări în care 100% din familii beneficiază de servicii bancare; 

I. întrucât statele membre nu au reacționat în mod adecvat la recomandarea sus-menționată a 
Comisiei , iar în 15 state membre nu există încă cerințe legale sau voluntare care să oblige 
băncile să ofere servicii bancare de bază; 
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J. întrucât, pentru ca un cont bancar să fie eficient, el trebuie să fie ușor de deschis, chiar și 
pentru persoanele care nu dețin acte de identitate standard, și să furnizeze o gamă 
specifică de servicii de bază și întrucât trebuie să existe măsuri în vigoare pentru o 
supraveghere eficientă și pentru soluționarea conflictelor; 

K. întrucât, ca parte din strategiile lor corporative de responsabilitate socială, băncile ar 
trebui să împartă responsabilitatea cu autoritățile publice și cu societatea civilă în ceea ce 
privește furnizarea accesului la servicii bancare de bază gratuite; 

L. întrucât orice inițiativă de a asigura acces la servicii bancare de bază trebuie să se refere și 
la protecția împotriva popririi, pentru a câștiga încrederea consumatorilor și pentru a 
preveni costurile generate de conturile neutilizate; 

M. întrucât în regiunile unde serviciile bancare sunt insuficiente trebuie prevenite denaturările 
concurenței iar nevoile consumatorilor trebuie luate în considerare și, din aceste motive, 
aria de acoperire a inițiativei legislative ar trebui să fie cât mai amplă cu putință; întrucât, 
în plus față de instituțiile de credit, accesul la serviciile bancare de bază ar trebui furnizat 
și de alți prestatori de servicii de plată, reglementați prin Directiva 2007/64/CE; 

N. întrucât orice inițiativă privind accesul universal la servicii bancare de bază trebuie 
însoțită de campanii de comunicare concepute într-un mod adecvat, care să informeze 
despre drepturile consumatorilor și despre obligațiile prestatorilor de servicii,

1. solicită Comisiei să prezinte, până la sfârșitul anului 2012, în temeiul articolului 114 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, o propunere legislativă sau mai multe 
propuneri legislative privind asigurarea accesului la serviciile bancare de bază pentru toți 
consumatorii care locuiesc în Uniune, în conformitate cu recomandările detaliate 
prezentate în anexa la prezentul document;

2. confirmă faptul că recomandările respectă drepturile fundamentale și principiile  
subsidiarității și proporționalității;

3. consideră că propunerea solicitată nu are implicații financiare;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Comisiei și Consiliului, precum și 
guvernelor și parlamentelor statelor membre prezenta rezoluție și recomandările detaliate 
în anexă.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUŢIE:
RECOMANDĂRI DETALIATE PRIVIND CONŢINUTUL PROPUNERII SOLICITATE

Parlamentul European consideră că actul legislativ ce urmează a fi adoptat ar trebui să 
vizeze următoarele:

Recomandarea 1 privind domeniul de aplicare 

1. Actul legislativ ar trebui să oblige cât mai mulți prestatori de servicii de plată, conform 
definiției de la articolul 4 alineatul (9) din Directiva 2007/64/CE, să furnizeze servicii 
bancare de bază. 

2. Cu toate acestea, pentru a preveni împovărarea nejustificată a prestatorilor de servicii de 
plată care oferă servicii ce nu sunt legate de serviciile privind contul bancar de bază, ar 
trebui scutiți de obligația de a furniza un astfel de cont bancar:

(a) prestatorii de servicii de plată menționați la articolul 1 alineatul (1) literele (e) și 
(f) din Directiva 2007/64/CE; 

(b) instituțiile de plată autorizate să furnizeze unul sau mai multe servicii de plată 
enumerate la punctele 4-7 din Anexa la Directiva 2007/64/CE;

3. Statele membre ar trebui să poată scuti de la obligația de a furniza un cont bancar de bază: 

(a) prestatorii de servicii de plată care funcționează în baza unui model comercial 
cooperativ, în sistem non-profit sau care solicită adeziunea ca membru pe baza 
unor criterii definite, cum ar fi profesia; 

(b) prestatorii de servicii de plată care au realizat tranzacții ce totalizează mai puțin de 
3 milioane de euro în exercițiul anterior. 

4. Orice prestatori de servicii de plată scutiți în conformitate cu punctul 3 litera (a) ar trebui 
să contribuie la un fond de compensare, cu excepția situației în care prestatorul 
funcționează în sistem non-profit. 

Recomandarea 2 privind accesul și cerințele de identificare

5. Actul legislativ ar trebui să garanteze că orice consumator, mai precis orice persoană 
fizică care acționează în scopuri în afara activităților sale comerciale sau profesionale, cu 
reședința legală în Uniune, are dreptul de a deschide și de a utiliza un cont bancar de bază 
la un prestator de servicii de plată care își desfășoară activitatea într-un stat membru, cu 
condiția ca consumatorul să nu dețină deja, pe teritoriul statului membru respectiv, un cont 
bancar de bază care îndeplinește cerințele din legislația Uniunii specificate în prezenta 
recomandare.

6. Actul legislativ ar trebui să garanteze că pentru consumatori nu este nejustificat de dificil 
să demonstreze că nu dețin deja un cont bancar de bază și să prevadă o declarație în acest 
sens din partea consumatorului în cadrul procesului de realizare a cererii. 

7. Dreptul de acces la un cont bancar de bază ar trebui să se aplice indiferent de 
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naționalitatea consumatorului sau de locul său de rezidență în Uniune. Criterii cum ar fi 
nivelul sau regularitatea veniturilor, locul de muncă, istoria în materie de credite, nivelul 
de îndatorare, situația individuală în ceea ce privește insolvența sau activitatea viitoare a 
contului nu ar trebui luate în considerare pentru deschiderea unui cont bancar de bază. 
Accesul la un cont bancar de bază nu ar trebui în niciun caz să fie condiționat de 
achiziționarea altor produse sau servicii, de exemplu asigurare.

8. Actul legislativ ar trebui aplicat fără a aduce atingere normelor existente în Uniune, în 
special privind obligația prestatorilor de a rezilia contractul de cont bancar de bază în 
circumstanțe excepționale, conform legislației aplicabile a Uniunii sau legislației 
naționale, cum ar fi legislația în materie de spălare de bani. Contul poate, de asemenea, fi 
închis în caz de impostură, abuz de încredere sau falsificare de documente. 

9. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a se asigura că procedurile de verificare de 
precauție nu conduc la practici discriminatorii, de exemplu împotriva grupurilor 
marginalizate, migranților, minorităților etnice sau religioase sau persoanelor care nu au 
un domiciliu stabil. Prin urmare, ar trebui să se acorde o atenție specială mijloacelor prin 
care persoanele care nu au un domiciliu stabil pot trece de verificările de precauție, iar 
bunele practici naționale ar trebui luate în considerare pentru a garanta accesul efectiv la o 
gamă de bază de servicii de plată esențiale.

10. Pentru a facilita atingerea obiectivelor sus-menționate, conturile bancare de bază ar trebui 
clasificate drept produse cu risc scăzut în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din 
Directiva Comisiei 2006/70/CE de punere în aplicare a Directivei 2005/60. Prestatorii ar 
trebui să aibă obligația de a aplica cerințe simplificate de precauție privind clientela, iar 
Comisia ar trebui să vizeze o mai bună armonizare a interpretărilor naționale ale normelor 
legate de combaterea spălării de bani, pentru a garanta că acestea nu mai pot fi folosite 
pentru a refuza accesul la un cont bancar de bază. 

11. Actul legislativ ar trebui să oblige prestatorii de servicii de plată să acționeze în mod 
transparent în legătură cu o decizie de a refuza sau de a închide un cont bancar de bază. 
Pentru a permite consumatorului să conteste decizia prestatorului de servicii de plată, 
acesta din urmă ar trebui să informeze consumatorul în scris despre motivul pentru care 
refuză să deschidă sau motivul deciziei de a închide un cont bancar de bază. Prestatorul ar 
trebui, de asemenea, să fie obligat să informeze consumatorul despre posibilitățile legate 
de mecanismele alternative de soluționare a conflictelor.

12. Actul legislativ ar trebui să prevadă ca prestatorul să realizeze rapid verificărilor legate de 
dreptul de acces al consumatorului la un cont bancar de bază, iar prestatorul trebuie să 
informeze consumatorul despre motivele oricărei întârzieri mai lungi de două săptămâni. 
Prestatorul poate solicita consumatorilor să fie prezenți fizic în cea mai apropiată 
sucursală pentru a deschide contul.

Recomandarea 3 privind funcționalitățile și costul

13. Actul legislativ ar trebui să permită utilizatorului un cont bancar de bază să efectueze 
orice tranzacții de plată esențiale cum ar fi primirea veniturilor sau a beneficiilor, plata 
facturilor sau a taxelor și achiziționarea de bunuri și servicii atât fizic, cât și prin 
intermediul canalelor la distanță, folosind sistemele naționale de bază. 
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14. Prestatorul de servicii de plată nu ar trebui să ofere, explicit sau tacit, facilități de 
descoperit de cont sau de depășire a limitei de credit legate de un cont bancar de bază. Un 
ordin de plată adresat prestatorului de servicii de plată al consumatorului nu ar trebui să 
fie executat dacă respectiva execuție ar conduce la un sold negativ în contul bancar de 
bază al consumatorului. Accesul la credit nu ar trebui considerat o componentă sau un 
drept aferent unui cont bancar de bază, indiferent care este scopul sau forma creditului. 

15. Accesul la un cont bancar de bază ar trebui să fie gratuit. 

16. Penalitățile de neplată ar trebui să fie rezonabile și cel puțin la fel de favorabile ca cele din 
politica de prețuri obișnuită a prestatorului. Actul legislativ ar trebui să garanteze că 
consumatorul nu suportă comisioane sau penalități cauzate de circumstanțe independente 
de voința sa, cum ar fi existența unor fonduri insuficiente în cont din cauza plății cu 
întârziere a salariului sau a ajutoarelor sociale.

17. Prestatorii ar trebui să fie obligați să includă funcționalități care fac parte din oferta lor 
obișnuită. Atunci când este cazul, un cont bancar de bază ar trebui să includă următoarele 
servicii:

A. Servicii de bază de administrare a contului

(a) servicii care să permită depunerea de numerar și primirea de tranzacții într-un cont 
de plăți;

(b) servicii care să permită retrageri de numerar dintr-un cont de plăți; 

(c) emiterea de extrase de cont.

Consumatorul ar trebui să aibă acces nediscriminatoriu la servicii personale, cum ar fi 
servicii la ghișeu în sucursale și utilizarea automatelor bancare (ATM-uri), inclusiv a 
ATM-urilor altor bănci, când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. 
Prestatorul nu ar trebui să perceapă comisioane legate de furnizarea serviciilor de 
administrare a contului de bază.

B. Servicii de plată standard

(a) transfer de fonduri prin executarea de transferuri de credit, inclusiv prin 
transferuri interbancare;

(b) transfer de fonduri prin executarea de tranzacții de plată prin intermediul unui 
card de plăți care nu permite executarea tranzacțiilor de plată care depășesc soldul 
curent al contului de plăți; 

(c) executarea de ordine permanente, inclusiv transferuri interbancare, în state 
membre în care utilizarea acestora este necesară pentru executarea tranzacțiilor 
esențiale;  

(d) executarea de debitări directe, inclusiv transferuri interbancare, în state membre în 
care utilizarea acestora este necesară pentru executarea tranzacțiilor esențiale. 



PR\890408RO.doc 9/12 PE480.691v01-00

RO

Pentru realizarea acestor servicii, consumatorul ar trebui să aibă drept nediscriminatoriu de 
acces la diferitele canale oferite de prestator, cum ar fi tranzacțiile manuale, tranzacții la 
ATM, servicii bancare online și servicii bancare prin telefon. Statele membre ar trebui să 
definească un număr suficient de tranzacții de plată standard pe care prestatorul, la cerere, 
trebuie să stabilească și să le execute lunar fără perceperea de comisioane, indiferent de 
canalul folosit de consumator. Atunci când consumatorul riscă să depășească numărul 
maxim de tranzacții gratuite, prestatorul ar trebui să aibă obligația de a aduce acest lucru la 
cunoștința consumatorului. Prestatorul ar trebui să aibă dreptul fie de a taxa tranzacțiile 
suplimentare în funcție de costurile suportate și în conformitate cu politica sa obișnuită de 
stabilire a prețurilor, fie să refuze executarea tranzacțiilor. Prestatorul ar trebui să aibă 
dreptul de a factura o taxă unică stabilită pe baza costului pentru furnizarea unui card de 
plăți. 

C. Servicii speciale: 

Ar trebui să se prevadă o protecție minimă a plăților încasate împotriva popririi, în 
conformitate cu legislația națională.

D. Servicii suplimentare 

Statele membre pot solicita includerea de funcționalități suplimentare în contul bancar de 
bază. Prestatorii de servicii de plată ar trebui să aibă dreptul ca, din proprie inițiativă, să 
extindă gama de funcționalități, cum ar fi printr-o facilitate pentru economii sau transferuri 
internaționale de bani. Accesul la un cont bancar de bază nu ar trebui să fie condiționat de 
achiziționarea unor astfel de servicii suplimentare.

Recomandarea 4 privind informarea și statisticile

18. Actul legislativ ar trebui să aibă scopul de a informa consumatorii despre posibilitatea de 
a-și deschide un cont bancar de bază. Prin urmare, actul legislativ ar trebui să fie însoțit de 
o strategie de comunicare ambițioasă, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor 
membre și ar trebui să includă obligația prestatorilor de servicii de plată de a furniza 
informații clare consumatorilor.

Campanii de comunicare

19. Campaniile de comunicare ar trebui să aibă loc în cooperare cu organizațiile de 
consumatori sau cu organismele de consultanță socială. La nivelul Uniunii, aceste 
campanii ar trebui să informeze cetățenii în special despre disponibilitatea pe tot teritoriul 
Uniunii a serviciilor bancare de bază și despre drepturile transfrontaliere de acces. La 
nivelul statelor membre, campaniile de comunicare ar trebui să aibă scopul de a oferi 
informații necesare și ușor de înțeles despre caracteristicile conturilor bancare de bază, 
despre condițiile și etapele practice, precum și să abordeze anumite situații deosebite, cum 
ar fi situația cetățenilor fără acces la servicii bancare și a lucrătorilor migranți. Campaniile 
de comunicare la nivelul statelor membre ar trebui să se desfășoare în mai multe limbi, 
ținându-se seama de limbile materne cele mai răspândite vorbite de populațiile minoritare 
sau de migranți.

Cerințe de informare
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20. Prestatorii vizați de aria de acoperire a actului legislativ ar trebui să aibă obligația de a 
crește gradul de informare a cetățenilor cu privire la disponibilitatea conturilor bancare de 
bază. Aceștia ar trebui să aibă obligația de a promova conturile bancare de bază oferind 
informații clare și cuprinzătoare prin intermediul a diferire canale disponibile, mai precis 
pe site-ul lor de internet și la sucursale, unde informațiile ar trebui să se afle la îndemâna 
consumatorilor pe suport standardizat și durabil.

21. După identificarea nevoilor consumatorilor, prestatorii ar trebui să recomande un cont 
bancar de bază dacă acesta se potrivește cu nevoile exprimate de consumator. 
Consumatorii interesați să deschidă un cont bancar de bază ar trebui să primească 
informații pe un suport durabil unde să se menționeze serviciile incluse, faptul că acestea 
nu sunt legate de achiziționarea altor produse sau servicii și costul serviciilor, dacă este 
cazul. Informațiile ar trebui să fie ușor de înțeles, standardizate și cât mai simple cu 
putință și distribuite în orice limbă din Uniune, la cererea clientului. Personalul 
prestatorului ar trebui să se asigure că clientul a înțeles care îi sunt drepturile și obligațiile 
la contractarea unui astfel de cont.

22. Cerințele de informare care rezultă din actul legislativ nu ar trebui să aducă atingere 
cerințelor referitoare la furnizarea de informații consumatorilor, prevăzute în Directiva 
2007/64/CE. 

Cerințe statistice

23. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a garanta că prestatorii pun la dispoziția 
autorităților naționale informații fiabile cel puțin cu privire la numărul de conturi bancare 
deschise, la numărul de cereri de deschidere a unui cont bancar de bază respinse și la 
motivele refuzului, la numărul de rezilieri ale contractelor pentru acest tip de cont. Aceste 
informații ar trebui furnizate sub formă consolidată.

24. În fiecare an, autoritățile naționale ar trebui să aibă obligația de a furniza informații 
consolidate Comisiei, Autorității Bancare Europene și Parlamentului European, iar datele 
ar trebui publicate sub formă consolidată și ușor de înțeles. 

Recomandarea 5 privind supravegherea, soluționarea conflictelor și compensațiile

25. Actul legislativ ar trebui să oblige statele membre să desemneze autorități competente care 
să fie responsabile de asigurarea și monitorizarea respectării eficiente a dispozițiilor 
legislative. Autoritățile competente desemnate ar trebui să fie independente de prestatorii 
de servicii de plată. 

26. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a specifica principiile privind sancțiunile 
impuse prestatorilor pentru nerespectarea cadrului privind contul bancar de bază, prin care 
să se garanteze că sancțiunile reprezintă un factor de descurajare, iar autoritățile 
competente ar trebui să aibă obligația și posibilitatea de a impune astfel de sancțiuni. 
Fondurile colectate în urma aplicării sancțiunilor ar trebui utilizate în scopurile prevăzute 
de actul legislativ care se va adopta, de exemplu pentru educația în domeniul financiar sau 
pentru plăți compensatorii. 

27. Statele membre ar trebui să monitorizeze atent orice denaturări ale concurenței între 
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prestatorii de servicii bancare de bază. În cazul în care un număr de prestatori sprijină în 
mod disproporționat costul serviciilor legate de conturile bancare de bază, ar trebui 
acordate compensații financiare. În statele membre în care serviciile bancare sunt 
insuficiente, ar trebui să se aibă în vedere acordarea de sprijin suplimentar pentru 
dezvoltarea unei infrastructuri adecvate, iar în statele membre cu o rată ridicată de 
penetrare a serviciilor bancare, ar trebui să existe suficiente mecanisme de redistribuire în 
cadrul aceluiași sector. Autoritățile competente ar trebui să faciliteze înființarea unui fond 
de compensare care să fie finanțat de prestatorii de servicii de plată vizați de actul 
legislativ. În cazul în care numărul de conturi bancare de bază este disproporționat în 
raport cu importanța economică a respectivului prestator, acesta ar trebui să aibă dreptul 
de a beneficia de plăți compensatorii. 

28. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a garanta că există proceduri adecvate și 
eficiente privind reclamațiile și despăgubirile pentru soluționarea extrajudiciară a 
conflictelor legate de drepturi și obligații, conform principiilor stabilite în cadrul actului 
legislativ, între prestatorii de servicii de plată și consumatori, cu utilizarea organismelor 
existente, acolo unde este cazul. Organismele care se ocupă cu soluționarea alternativă a 
litigiilor trebuie să fie independente, ușor accesibile, iar serviciile acestora să fie gratuite. 
Deciziile acestora ar trebui să fie opozabile din punct de vedere juridic. Pentru garantarea 
imparțialității acestor organisme, trebuie asigurată reprezentarea egală a prestatorilor, a 
consumatorilor și a altor utilizatori. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a garanta 
că toți prestatorii de servicii bancare de bază aderă la unul sau mai multe organisme care 
pun în aplicare aceste proceduri privind reclamațiile și despăgubirile.

29. Statele membre ar trebui să aibă obligația de a garanta că aceste organisme cooperează 
activ pentru soluționarea disputelor transfrontaliere. Atunci când litigiile implică părți din 
state membre diferite, ar trebui folosită FIN NET pentru soluționarea reclamațiilor 
consumatorilor.

Recomandarea 6 privind punerea în aplicare și revizuirea

30. Actul legislativ ar trebui să fie pus în aplicare de statele membre în termen de 12 luni de la 
publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

31. În strânsă cooperare cu statele membre și cu părțile interesate, Comisia ar trebui ca, în 
termen de trei ani de la intrarea în vigoare a actului legislativ și ulterior la fiecare cinci 
ani, să publice un raport privind aplicarea actului legislativ. Acest raport evaluează:

(a) dacă statele membre au pus în aplicare integral actul legislativ; 

(b) progresele în asigurarea accesului la serviciile bancare de bază pentru toți cetățenii 
Uniunii, inclusiv efectele directe și indirecte ale actului legislativ asupra eliminării 
excluziunii financiare și asupra armonizării și integrării sectorului bancar destinat 
persoanelor fizice pe tot teritoriul Uniunii; 

(c) gradul de informare și încrederea publicului cu privire la disponibilitatea și 
caracteristicile conturilor bancare de bază și drepturile consumatorilor legate de 
respectivele conturi bancare; 
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Raportul este însoțit, după caz, de o propunere de modificare a actului legislativ. Raportul 
se transmite Parlamentului European și Consiliului.

32. Comisia ar trebui să completeze legislația privind serviciile bancare de bază prin alte 
inițiative care au drept scop continuarea integrării și armonizării serviciilor bancare 
destinate persoanelor fizice, precum și prevenirea excluziunii financiare. Acest pachet ar 
trebui: 

(a) să amelioreze concurența în ceea ce privește serviciile bancare: (i) să garanteze că 
comisioanele legate de conturile bancare sunt transparente și comparabile astfel 
încât consumatorii să poată compara tarifele de la diferite bănci și să caute cele 
mai bune oferte; (ii) să elimine toate obstacolele tehnice și administrative în calea 
închiderii conturilor bancare, pentru a permite consumatorilor să își mute contul 
mai ușor de la o bancă la alta;

(b) să crească gradul de acceptare a vânzătorilor a diferitelor mijloace de plată pentru 
a permite consumatorilor să beneficieze de avantajele oferite de comerțul 
electronic; în acest sens, vânzătorii ar trebui să ofere cumpărătorilor posibilitatea 
universală de a plăti cu un card bancar de bază fără perceperea de suprataxe de 
plată; 

(c) să continue armonizarea interpretărilor naționale ale dispozițiilor în materie de 
combatere a spălării de bani pentru a garanta că aceste dispoziții nu mai sunt 
folosite ca argument pentru a refuza accesul la un cont bancar de bază;

(d) să permită accesul la credite corecte și să combată supraîndatorarea, cel mai 
important „nou risc social” în Uniune, deoarece deplina incluziune financiară 
presupune accesul la alte servicii bancare de bază, cum ar fi credite cu dobândă 
mică și asigurare în condiții decente și corecte sau accesul la servicii financiare și 
de consultanță. 


