
PR\904038RO.doc PE491.085v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri economice și monetare

2012/2040(INI)

4.6.2012

PROIECT DE RAPORT
referitor la „O piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul, pe 
internet și de pe telefonul mobil”
(2012/2040(INI))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Sampo Terho



PE491.085v01-00 2/10 PR\904038RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Pagina

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN .................................3

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................8



PR\904038RO.doc 3/10 PE491.085v01-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la „O piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul, pe internet și 
de pe telefonul mobil”

(2012/2040(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 26 și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 11 ianuarie 2012, intitulată „Către o piață 
europeană integrată a plăților efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil” 
[(COM(2011)0941), denumită în continuare „Cartea verde”],

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012, intitulată „Un cadru coerent 
pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor 
online” (COM(2011)0942),

– având în vedere consultarea publică organizată de Comisie între 11 ianuarie 2012 și 
11 aprilie 2012 cu privire la Cartea verde,

– având în vedere conferința organizată de Comisie la 4 mai 2012 cu privire la plățile 
efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile 
operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 924/20091,

– având în vedere documentul de informare din martie 2012 referitor la aplicarea normelor 
de concurență în sectorul plăților, elaborat de subgrupul pentru bănci și plăți din cadrul 
Rețelei europene în domeniul concurenței2,

– având în vedere recomandările Băncii Centrale Europene din aprilie 2012 privind 
securitatea plăților pe internet3,

– având în vedere documentul de lucru al Comitetului Economic și Social European din 
22 mai 2012 referitor la Cartea verde (INT/634),

– având în vedere Decizia Comisiei din 24 iulie 2002 privind o procedură în conformitate cu 
articolul 81 din Tratatul CE și cu articolul 53 din Acordul SEE în cauza nr. COMP/29.373 
Visa International4,

                                               
1 JO L 94, 30.3.2012, p. 22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf. 
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 JO L 318, 22.11.2002, p. 17.
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– având în vedere Decizia Comisiei din 19 decembrie 2007 privind o procedură în temeiul 
articolului 81 din Tratatul CE și al articolului 53 din Acordul privind SEE în cazurile 
nr. COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce și COMP/38.580 –
Commercial Cards1,

– având în vedere hotărârea Tribunalului din 24 mai 2012 în cauza MasterCard, Inc. și alții 
împotriva Comisiei Europene2,

– având în vedere articolul 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 piața europeană a plăților efectuate cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil 
este fragmentată dincolo de frontierele naționale și numai câțiva actori majori au 
capacitatea de a opera la nivel transfrontalier;

B. întrucât dezvoltarea și utilizarea la o scară mai largă a plăților cu cardul, pe internet și de 
pe telefonul mobil pot ajuta, de asemenea, comerțul electronic european să capete o 
amploare și o diversitate sporite;

C. întrucât proporția și varietatea plăților efectuate pe internet și de pe telefonul mobil 
înregistrează o creștere constantă în Europa și în întreaga lume;

D. întrucât Cartea verde nu abordează costurile asociate plăților în numerar comparativ cu 
plățile efectuate cu cardul, pe internet sau de pe telefonul mobil, împiedicând astfel o 
analiză a costurilor economice și în materie de bunăstare ale plăților în numerar;

E. întrucât acceptarea transfrontalieră este o opțiune accesibilă în prezent doar unui număr 
limitat de operatori și întrucât această procedură ar putea să lărgească posibilitățile de 
alegere ale comercianților, permițând astfel pieței să evolueze liber;

F. întrucât suprataxele pentru utilizarea plăților cu cardul nu sunt permise în unele state 
membre, însă sunt practicate la scară largă în altele,

Diferitele metode de plată

1. își exprimă îngrijorarea față de reglementarea nejustificat de strictă, în stadiul actual, a 
piețelor plăților pe internet și de pe telefonul mobil, deoarece aceste metode de plată se 
află încă în proces de dezvoltare; solicită Comisiei să adopte, în cadrul oricărei propuneri 
viitoare, o abordare adecvată și radical diferită a acestor metode noi de plată;

2. reamintește faptul că fiecare metodă de plată își are costurile sale; prin urmare, solicită 
Comisiei, de asemenea, să țină seama în viitor de costurile plăților în numerar comparativ 
cu alte metode de plată;

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; rezumatul deciziei, publicat 
în JO C 264, 6.11.2009, p. 8.
2 Cauza T-111/08, MasterCard, Inc și alții împotriva Comisiei Europene, nepublicată încă.



PR\904038RO.doc 5/10 PE491.085v01-00

RO

Standardizare și interoperabilitate

3. consideră că standardele tehnice comune nu doar ar îmbunătăți competitivitatea economiei 
europene și funcționarea pieței interne, ci ar aduce totodată avantaje în materie de 
securitate sub forma unor standarde de securitate comune, ceea ce ar fi în beneficiul 
consumatorilor și al comercianților deopotrivă;

4. subliniază faptul că standardizarea nu ar trebui să impună bariere în calea concurenței și a 
inovării, ci ar trebui, în schimb, să elimine obstacolele, pentru a garanta un mediu 
concurențial echitabil pentru toate părțile;

5. sprijină implicarea tuturor părților în cauză în continuarea dezvoltării de standarde tehnice 
și de securitate comune în ceea ce privește sistemele de plată; remarcă faptul că aceste 
părți pot include – dar nu se limitează neapărat la acestea – Consiliul european al plăților 
(EPC), organizațiile consumatorilor, Autoritatea bancară europeană, zona unică de plăți în 
euro (SEPA), Consiliul, Comisia, experții din diverse domenii, prestatorii nebancari de 
servicii de plată și reprezentanții furnizorilor de plăți cu cardul, pe internet și de pe 
telefonul mobil;

6. subliniază faptul că cerințele în materie de standardizare și interoperabilitate ar trebui să 
vizeze îmbunătățirea competitivității pieței europene a plăților și nu ar trebui să impună 
obstacole inutile în raport cu piața globală;

7. precizează că separarea infrastructurilor de plată de sistemele de plată ar putea spori 
concurența, deoarece operatorii mai mici nu ar întâmpina blocaje din cauza 
constrângerilor tehnice;

Acceptarea transfrontalieră

8. subliniază că, pentru a promova acceptarea transfrontalieră, este necesară o standardizare 
suplimentară, procedură care ar intensifica concurența și ar lărgi opțiunile disponibile 
comercianților, putând avea drept rezultat metode de plată mai rentabile pentru clienți;

9. îndeamnă să se urmărească activ soluții capabile să faciliteze acceptarea transfrontalieră, 
având în vedere avantajele sale pentru piața internă; își exprimă îngrijorarea față de 
obstacolele existente, cum ar fi autorizarea, care ar trebui abandonate;

Comisioanele interbancare multilaterale (CIM)

10. consideră că CIM-urile pot fi, în prezent, justificate ca un mijloc de finanțare a sistemelor 
de plată cu cardul cu patru părți; constată că nivelul CIM-urilor depășește uneori 
necesitățile de finanțare ale sistemului de plată cu patru părți;

11. consideră că nivelul maxim al CIM-urilor nu ar trebui impus printr-o reglementare la 
nivelul UE, întrucât acest lucru ar putea antrena o creștere a actualelor CIM-uri scăzute 
din unele state membre, care s-ar apropia de nivelul maxim permis;

12. consideră că transparența CIM-urilor ar trebui să fie reglementată atât la nivelul sistemelor 
internaționale, cât și al celor naționale și că acest lucru, în paralel cu un acces mai ușor la 
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acceptarea transfrontalieră, ar putea genera o scădere a CIM-urilor, întrucât comercianții 
ar putea alege liber sistemele de plată la care doresc să adere;

13. cu toate acestea, subliniază că lipsa transparenței privind CIM-urile între comercianți și 
prestatorii de servicii de plată (PSP) este o problemă mai acută decât lipsa transparenței 
între consumator și comerciant; consideră că suprainformarea nu ar aduce o valoare 
suplimentară pentru consumatori, aceasta însemnând transparență doar în teorie, nu și în 
practică;

14. consideră că există diferențe esențiale între sistemul de plată cu trei părți și sistemul de 
plată cu patru părți și că fiecare sistem ar trebui tratat în funcție de particularitățile sale, 
deși, în definitiv, în mod egal;

Cuplarea mărcilor (co-badging)

15. constată că o cuplare a mărcilor ar fi în beneficiul consumatorilor, deoarece ar avea drept 
rezultat mai puține carduri, o gamă mai variată de opțiuni și ar încuraja concurența;

16. subliniază că PSP-ul emitent și clientul ar trebui să decidă de comun acord asupra cuplării 
mărcilor și că acest lucru nu ar trebui să aibă caracter obligatoriu;

Suprataxe

17. salută interdicția suprataxelor pentru utilizarea plăților cu cardul din unele state membre; 
invită celelalte state membre să aibă în vedere impunerea unui nivel mai ridicat de 
transparență în materie de suprataxe, pentru a se asigura că un client cunoaște cât din 
suprataxă provine, de exemplu, din CIM și cât este impus de comerciant;

18. consideră că limitarea suprataxelor la costul direct al utilizării unui instrument de plată 
poate fi benefică; cu toate acestea, subliniază că decizia de a permite sau a interzice 
suprataxele ar trebui, în cele din urmă, să rămână la latitudinea statelor membre; 

Securitatea plăților

19. reamintește că responsabilitatea finală pentru măsurile de securitate asociate diferitelor 
metode de plată nu poate reveni clienților, dar că aceștia ar trebui să fie informați asupra 
precauțiilor în materie de securitate;

20. consideră că securitatea plăților cu cardul este deja ridicată și că trecerea treptată de la 
cardurile magnetice la cardurile cu cip va spori și mai mult nivelul de securitate;

21. consideră că furnizarea către terțe părți a datelor cu privire la disponibilitatea fondurilor 
din conturile bancare presupune anumite riscuri; precizează că unul dintre aceste riscuri 
este imposibilitatea consumatorilor de a cunoaște pe deplin cine are acces la informațiile 
privind conturile acestora și care operator răspunde de serviciile de plată pe care le 
utilizează consumatorul;

22. subliniază că o reglementare ar putea diminua aceste riscuri în materie de securitate și ar 
face ca plățile efectuate prin intermediul prestatorilor nebancari de servicii de plată să fie 
la fel de sigure precum plățile efectuate direct din conturile bancare, atât timp cât sunt 
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disponibile în practică sisteme sigure;

23. prin urmare, nu sprijină accesul terțelor părți la informațiile privind contul bancar al 
clientului până când nu vor fi concepute, construite și testate amănunțit sisteme sigure; 
precizează că, în orice reglementare viitoare, ar trebui să se acorde o atenție specială 
securității, protecției datelor și drepturilor consumatorilor; în special, consideră că ar 
trebui să se specifice în mod clar care părți pot avea acces la informații și la ce tip de 
informații, precum și în ce condiții pot fi stocate datele;

°

°   °

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și parlamentelor naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Varietatea instrumentelor de plată cunoaște o creștere constantă atât la nivel european, cât și 
la nivel mondial. Deși noile modalități de utilizare a plăților pe internet și de pe dispozitive 
mobile par să înflorească rapid și să prezinte un interes atât pentru consumatori, cât și pentru 
întreprinderi, chiar și piața plăților cu cardul este încă departe de nivelul său maxim de 
potențial și eficiență. 

Comisia a publicat o Carte verde privind o piața europeană integrată a plăților efectuate cu 
cardul, pe internet și de pe telefonul mobil, în care atrage atenția asupra mai multor obstacole 
care împiedică piața europeană a plăților să funcționeze cât mai eficient și mai deschis. De 
asemenea, raportorul recunoaște avantajele promovării și intensificării utilizării plăților cu 
cardul, pe internet și de pe telefonul mobil pentru a oferi consumatorilor și întreprinderilor 
șansa de a avea acces la metode de plată mai convenabile, mai sigure, mai rapide, mai diverse, 
mai flexibile și mai rentabile. Utilizarea la o scară mai extinsă a metodelor de plată 
menționate mai sus este totodată un aspect-cheie, în condițiile în care comerțul electronic își 
continuă dezvoltarea rapidă și are o contribuție tot mai mare la PIB-ul statelor membre. 

Piețele plăților cu cardul, pe internet și de pe telefonul mobil sunt încă fragmentate pe 
teritoriul UE. Există diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește utilizarea 
plăților cu cardul. Procesul creării unei zone unice de plăți în euro (SEPA) facilitează 
transferurile bancare în 32 de țări europene, iar începând din 2014, toate țările participante vor 
trebui să fi pus în aplicare standardele SEPA comune. Conform raportorului, întrucât SEPA 
va elimina decalajul dintre plățile interne și cele transfrontaliere, obiectivul integrării pieței 
plăților cu cardul ar trebui să fie acela de a face plățile transfrontaliere la fel de convenabile 
precum plățile efectuate la nivel național. Sunt bineveniți cât mai mulți actori transfrontalieri 
în acest domeniu.

Cartea verde prezintă mai mulți factori-cheie care pot îmbunătăți integrarea plăților și 
stimularea competitivității sistemelor de plată. Raportorul dorește să acorde o atenție 
deosebită, în această etapă, în principal plăților cu cardul și următoarelor aspecte: 
standardizare, acceptarea transfrontalieră, comisioanele interbancare multilaterale (CIM), 
cuplarea mărcilor (co-badging), suprataxele și securitatea plăților. Cu toate acestea, piața 
plăților pe internet și de pe telefonul mobil se află într-o fază profund evolutivă și nu ar trebui 
reglementată prea strict, deoarece acest lucru ar putea împiedica evoluția firească și inovarea 
în acest domeniu. 

De asemenea, raportorul dorește să evidențieze faptul că fiecare metodă de plată – inclusiv în 
numerar – își are costurile sale, iar acest lucru nu ar trebui trecut cu vederea în momentul 
discutării diferitelor metode de plată și a rentabilității lor. 

Standardizare

Standardele tehnice și de securitate comune ar putea să faciliteze pătrunderea în acest sector a 
noilor actori, să încurajeze utilizarea plăților cu cardul și să le transforme într-o opțiune mai 
facilă, mai sigură și mai eficientă pentru consumatori. 

Comisia recunoaște pe bună dreptate necesitatea elaborării de standarde comune, însă 
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raportorul subliniază faptul că ciclul de viață al actualelor standarde naționale și regionale 
aplicabile plăților cu cardul este destul de lung și nu poate fi scurtat cu ușurință. De aceea, 
Comisia trebuie să fie prudentă în măsurile sale viitoare cu privire la noile standarde integrate 
care le vor înlocui pe cele existente. Odată elaborate și implementate, aceste standarde 
comune nu numai că ar putea spori competitivitatea pieței plăților cu cardul, ci și ar 
îmbunătăți securitatea plăților. 

Linia directoare pentru continuarea elaborării de standarde tehnice și de securitate comune ar 
trebui să fie de a realiza nivelul de infrastructură comună care să permită un mediu 
concurențial echitabil, să încurajeze inovarea și competitivitatea, dar care, în esență, să nu 
adauge restricții în ceea ce privește modul în care poate să inoveze și să se extindă întregul 
sector.

Comisioanele interbancare multilaterale

Este esențial să se recunoască posibilele probleme pe care comisioanele interbancare 
multilaterale (CIM) le pot provoca în dauna competitivității, a transparenței și a costurilor, 
atât pentru comercianți, cât și pentru consumatori. 

În cadrul așa-numitelor sisteme de plată cu cardul cu patru părți, PSP-ul acceptator (adică 
prestatorul de servicii de plată al comerciantului) plătește un comision interbancar PSP-ului 
emitent (adică PSP-ul deținătorului de card) pentru fiecare tranzacție de plată cu cardul. Chiar 
dacă se recunoaște faptul că, în prezent, CIM-urile pot fi justificate pentru a finanța sistemele 
de plată cu cardul, raportorul consideră că un nivel ridicat și uneori ascuns al CIM-urilor este 
problematic în raport cu o piață deschisă, competitivă și transparentă. Dacă, pentru moment, 
nu ar trebui să se impună CIM-urilor un nivel comun – fie un plafon, fie un interval –
obiectivul pe termen lung ar trebui să fie diminuarea nivelului CIM-urilor. Pe de altă parte, 
acest lucru ar trebui să se facă cu prudență, pentru a evita tratamentul inegal al diferiților 
actori. Raportorul sprijină ideea convergenței CIM-urilor înspre nivelurile minime existente la 
nivelul UE în prezent, însă subliniază faptul că nivelul maxim al CIM-urilor nu ar trebui 
impus la nivelul UE. 

Raportorul consideră că sistemele de plată necesită transparență, în special în ceea ce privește 
CIM-urile și, mai presus de toate, între comercianți și PSP-uri. Contrar celor afirmate în 
Cartea verde, stă sub semnul întrebării modul în care informațiile furnizate unui client cu 
privire la costurile diferitelor metode de plată vor afecta opțiunea sa privind metoda de plată. 

Suprataxe

Suprataxele reprezintă un aspect problematic, deoarece pot adăuga la cumpărare comisioane 
care nu se bazează pe costul real al metodei de plată alese. Cu toate acestea, raportorul 
consideră că decizia de a permite sau a interzice suprataxele ar trebui, în cele din urmă, să 
rămână la latitudinea statelor membre. 

Securitatea plăților

Chiar dacă se încurajează varietatea instrumentelor de plată și crearea de metode de plată 
inovatoare, securitatea plăților nu ar trebui periclitată. Pe măsură ce avansează elaborarea 
standardelor tehnice comune, de exemplu în materie de sisteme de plată cu cardul, în paralel 
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ar trebui îmbunătățite standardele de securitate comune. 

Accesul instituțiilor nebancare la datele de cont ale unui client ar trebui, de asemenea, să fie 
atent studiat și să nu fie promovat până nu se poate garanta același nivel de securitate precum 
cel aplicat conturilor bancare.


