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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

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea 
conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0266),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0125/2013),

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

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, avizul Comisiei 
pentru piața internă și protecția consumatorilor, precum și cel al Comisiei pentru afaceri 
juridice (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.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Buna funcționare a pieței interne și 
dezvoltarea unei economii moderne, 
favorabile incluziunii sociale, depinde tot 
mai mult de furnizarea universală de 
servicii de plată. Având în vedere că 
prestatorii de servicii de plată care 
acționează în conformitate cu logica pieței 
tind să se axeze pe consumatori atractivi 
din punct de vedere comercial și, în mod 
efectiv, lasă consumatorii vulnerabili fără 
aceeași gamă de produse, o nouă 
legislație în acest sens trebuie să facă 
parte dintr-o strategie economică 
inteligentă pentru Uniune.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Cu toate acestea, după cum a indicat 
Parlamentul European în Rezoluția sa din 
4 iulie 2012 prin recomandările către 
Comisie privind accesul la serviciile 
bancare de bază, trebuie să se depună mai 
multe eforturi în vederea îmbunătățirii și a 
dezvoltării pieței unice a serviciilor 
bancare cu amănuntul Aceste evoluții ar 
trebui să se producă în paralel cu 
determinarea sectorului financiar al 
Uniunii să deservească întreprinderile și 
consumatorii. În prezent, lipsa 
transparenței și a comparabilității 
comisioanelor, precum și dificultățile de 
schimbare a conturilor sunt factorii care 
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ridică în continuare bariere în calea 
dezvoltării unei piețe pe deplin integrate. 
Trebuie abordată problema calității 
divergente a produselor și a concurenței 
scăzute în domeniul serviciilor bancare cu 
amănuntul și trebuie elaborate standarde 
de înaltă calitate. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Este vital ca toți consumatorii să poată 
înțelege comisioanele, astfel încât să poată 
compara ofertele provenind de la prestatori 
de servicii de plată diferiți și să ia decizii în 
cunoștință de cauză cu privire la contul cel 
mai adecvat nevoilor lor. Transparența ex 
ante deplină a comisioanelor și a taxelor 
este, de asemenea, necesară pentru 
consumatori, pentru a le oferi 
posibilitatea unei gestionări durabile a 
problemelor lor financiare. Compararea 
comisioanelor nu poate fi realizată dacă 
prestatorii de servicii de plată utilizează o 
terminologie diferită pentru aceleași 
servicii de plată și furnizează informații în 
formate diferite. Terminologia 
standardizată referitoare la comisioanele 
aferente celor mai reprezentative servicii 
de plată și la alte comisioane legate de 
furnizarea conturilor de plăți prezentată
într-un format coerent, însoțită de 
informații complete privind comisioanele, 
poate ajuta consumatorii să înțeleagă și să 
compare comisioanele.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Consumatorii ar beneficia cel mai 
mult de informații cât mai concise posibil, 
standardizate și ușor de comparat de la un 
prestator de servicii de plată la altul. 
Instrumentele puse la dispoziția 
consumatorilor în vederea comparării 
ofertelor privind conturile de plăți ar trebui 
să fie multiple și testarea de către 
consumatori trebuie efectuată. În această 
etapă, terminologia referitoare la 
comisioane ar trebui standardizată numai 
pentru termenii și definițiile cele mai 
reprezentative din statele membre, pentru a 
facilita o implementare rapidă.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

la nivelul Uniunii. Autoritatea Bancară 
Europeană (ABE) ar trebui să stabilească 
orientări pentru a ajuta statele membre să 
identifice cele mai reprezentative servicii 
de plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național. Pentru a realiza o aplicare 
eficientă a terminologiei standardizate, 
aceste definiții ar trebui să fie suficient de 
cuprinzătoare.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Pentru a ajuta consumatorii să 
compare cu ușurință comisioanele aferente 
conturilor de plăți din întreaga piață unică, 
prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
pună la dispoziția consumatorilor o listă 
completă a comisioanelor percepute pentru 
toate serviciile asociate cu conturile de 
plăți, utilizând termeni și definiții 
standardizate, atunci când este posibil.
Dacă se aplică, documentul de informare 
cu privire la comisioane ar trebui să 
utilizeze doar termenii și definițiile 
stabilite la nivelul Uniunii. Acest lucru ar 
contribui și la crearea unor condiții de 
concurență echitabile între instituțiile de 
credit care concurează pe piața conturilor 
de plăți. Pentru a face o alegere în 
cunoștință de cauză, documentul de 
informare cu privire la comisioane ar trebui 
să informeze, de asemenea, consumatorul, 
dacă o schemă de garantare a depozitelor 
se aplică contului și dacă include cel 
puțin două evaluări independente ale 
solvabilității prestatorului de servicii de 
plată, atunci când se aplică. Pentru a-i 
ajuta pe consumatori să înțeleagă 
comisioanele pe care trebuie să le plătească 
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dintr-o gamă mai largă de oferte de conturi 
de plăți. De asemenea, ar trebui introdusă 
obligația prestatorilor de servicii de plată 
de a informa consumatorii cel puțin o dată 
pe an cu privire la toate comisioanele 
percepute pentru contul lor. Informațiile 
ex-post ar trebui furnizate într-un rezumat 
dedicat, care să asigure o imagine 
completă a comisioanelor suportate, pentru 
a ajuta consumatorul să înțeleagă ce 
vizează cheltuielile cu comisioanele, și
care să evalueze necesitatea modificării 
tiparelor de consum sau a mutării la alt 
prestator. Acest beneficiu ar fi maximizat 
de informațiile ex-post referitoare la 
comisioane, care ar viza aceleași servicii 
ca și informațiile ex-ante.

pentru contul lor de plăți, acestora ar trebui 
să li se pună la dispoziție un glosar care să 
conțină explicații clare, nespecializate și 
precise cel puțin pentru comisioanele și 
serviciile prevăzute în listă. Glosarul ar 
trebui să funcționeze ca un instrument util 
care să încurajeze o mai bună înțelegere a 
sensului comisioanelor, fapt care ajută 
consumatorii să aleagă dintr-o gamă mai 
largă de oferte de conturi de plăți. De 
asemenea, ar trebui introdusă obligația 
prestatorilor de servicii de plată de a 
informa consumatorii, gratuit, lunar și 
anual cu privire la toate comisioanele 
percepute pentru contul lor. Informațiile ex 
post ar trebui furnizate într-un rezumat 
dedicat. O astfel de situație a contului 
personal ar trebui să asigure o imagine 
completă a dobânzilor obținute, a
comisioanelor suportate și a notificărilor 
referitoare la modificarea comisioanelor 
sau a ratelor dobânzii. Consumatorului ar 
trebui să i se ofere informațiile necesare,
să înțeleagă ce vizează cheltuielile cu 
comisioanele și să evalueze necesitatea 
modificării tiparelor de consum sau a 
mutării la alt prestator.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

cu consumatorii, inclusiv în documentul de 
informare cu privire la comisioane și în
situația contului personal. Prestatorii de 
servicii de plată pot utiliza mărci în 
documentul de informare cu privire la 
comisioane sau în situația contului 
personal, cu condiția ca acestea să fie 
adiționale terminologiei standardizate și 
ca o a doua desemnare a serviciilor sau a 
conturilor oferite.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Site-urile de comparare independente 
pot reprezenta un mijloc eficient cu 
ajutorul căruia consumatorii pot evalua 
avantajele diferitelor oferte de conturi de 
plăți într-un singur spațiu, cu condiția ca 
informațiile oferite să fie considerate de 
consumatori ca fiind fiabile, imparțiale și 
transparente. Aceste site-uri pot asigura 
echilibrul corect între necesitatea ca 
informațiile să fie clare și concise, dar, în 
același timp, complete și inteligibile, 
oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a 
obține informații generale, precum și 
personalizate și mai detaliate dacă acest 
lucru îi interesează. Aceste site-uri pot 
reduce, de asemenea, costurile aferente 
cercetării, deoarece nu va mai fi nevoie ca 
respectivii consumatori să colecteze 
informații separat de la prestatorii de 
servicii de plată. Este esențială informarea 
consumatorilor cu privire la 
disponibilitatea site-urilor de comparare 
fiabile. Prin urmare, autoritățile 
competente ar trebui să realizeze 
campanii de informare a publicului.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Pentru a obține informații imparțiale 
cu privire la comisioanele bancare și ratele 
dobânzii, consumatorii ar trebui să poată 
avea acces la site-uri de comparare care 
sunt accesibile publicului și independente
de prestatorii de servicii de plată. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să se 
asigure că au acces la cel puțin un site 
independent și accesibil publicului operat 
de autoritatea competentă sau în numele 
acesteia sau de orice altă autoritate 
publică competentă de pe teritoriul lor. Un 
astfel de site ar trebui să furnizeze 
informații complementare cu privire la 
terminologia standardizată a Uniunii, 
dreptul de acces al consumatorilor la 
conturile de plăți și cu privire la 
procedurile de schimbare disponibile la 
nivel național și la nivelul Uniunii. 
Pentru a crește încrederea consumatorilor 
în site-urile de comparare disponibile pe 
viitor, statele membre ar trebui să instituie 
un program de acreditare voluntară prin 
care operatorii privați ai site-urilor de 
comparare să aibă posibilitatea de a înainta 
o cerere de acreditare în conformitate cu un 
set de criterii de calitate specificate și cu 
dispozițiile privind imparțialitatea. Pentru 
a crește disponibilitatea informațiilor 
comparabile privind comisioanele și ratele 
dobânzii pentru consumatorii mobili, 
Comisia, în cooperare cu ABE, ar trebui 
să creeze un portal al Uniunii pentru site-
urile de comparare disponibile în statele 
membre.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Consumatorii sunt motivați să își 
schimbe conturile numai dacă eventualele 
beneficii nu depășesc riscurile percepute 
și dacă procesul nu presupune o sarcină 
administrativă și financiară excesivă. 
Procedura de schimbare a conturilor de 
plăți la un alt prestator de servicii de plată 
ar trebui să fie clară, rapidă și sigură. Acest 
lucru poate fi realizat doar atunci când 
statele membre prestează un serviciu de 
redirecționare automată a plăților, 
inclusiv a notificărilor automate către 
beneficiari și plătitori. Aceste sisteme ar 
trebui să fie disponibile în statele membre 
până în 2016. Orice comision care are 
legătură cu serviciul de schimbare a 
conturilor poate fi perceput doar de 
prestatorii de servicii de plată care 
efectuează transferul, atunci când 
consumatorul a deținut contul de plăți 
pentru o perioadă mai mică de 12 luni. 
Pentru a avea un impact pozitiv asupra 
concurenței, schimbarea conturilor ar 
trebui facilitată și la nivel transfrontalier. 
Având în vedere faptul că schimbarea 
conturilor de la sau către prestatorii de 
servicii de plată din afara zonei unice de 
plăți în euro (SEPA) ar putea fi mai 
complexă decât schimbarea intra-SEPA și 
ar putea impune ca prestatorii de servicii de 
plată să se adapteze și să își ajusteze 
procedurile interne, ar trebui să se prevadă
termene-limită mai lungi pentru 
schimbarea conturilor în afara SEPA.
Necesitatea menținerii unor termene-limită 
diferite ar trebui evaluată în contextul 
revizuirii directivei propuse.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Procesul de schimbare a conturilor ar 
trebui să fie cât mai clar posibil pentru 
consumator. În consecință, statele membre 
ar trebui să se asigure că prestatorul de 
servicii de plată destinatar este răspunzător 
pentru inițierea și gestionarea procesului în 
numele consumatorului și că consumatorii 
și personalul băncii relevante sunt 
informați cu privire la această 
responsabilitate și la modul de realizare a 
procesului de schimbare.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Consumatorilor ar trebui să li se 
permită să solicite prestatorului de servicii 
de plată destinatar schimbarea tuturor sau 
a unei părți dintre plățile recurente, 
precum și transferul soldului rămas, în 
mod ideal în cadrul unei singure întâlniri 
cu prestatorul de servicii de plată 
destinatar. În acest scop, consumatorii ar 
trebui să poată semna o autorizație prin 
care consimt la sarcinile menționate. 
Înainte de a acorda această autorizație, 
consumatorul ar trebui informat cu privire 
la toate etapele procedurale care trebuie 
parcurse pentru finalizarea procesului de 
schimbare a conturilor.

(23) Ca regulă generală și, cu condiția ca 
aprobarea să fie acordată 
consumatorului, prestatorul de servicii de 
plată destinatar ar trebui să realizeze, în 
numele consumatorului, schimbarea
plăților recurente, precum și transferul 
oricărui sold rămas, în mod ideal în cadrul 
unei singure întâlniri cu prestatorul de 
servicii de plată destinatar. În acest scop, 
consumatorii ar trebui să poată semna o 
autorizație prin care consimt sau refuză 
aprobarea sarcinilor menționate. Înainte 
de a acorda această autorizație, 
consumatorul ar trebui informat cu privire 
la toate etapele procedurale care trebuie 
parcurse pentru finalizarea procesului de 
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schimbare a conturilor.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Statele membre 
ar trebui să asigure pe viitor că 
schimbarea serviciului prevăzută în 
prezenta directivă se aplică și conturilor 
de plăți cu funcționalități de bază. Pentru 
a se asigura accesul cât mai larg cu putință 
la respectivele conturi, consumatorii ar 
trebui să poată avea acces la acestea 
indiferent de circumstanțele lor financiare, 
cum ar fi șomajul sau falimentul personal, 
și indiferent de locul de reședință.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 27 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Dreptul de acces la un cont de plăți 
cu funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 
octombrie 2005 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor și finanțării terorismului, 
mai ales în ceea ce privește procedurile de 
diligență privind clientela. Ar trebui 
instituit un mecanism pentru a permite 
consumatorilor fără o adresă fixă să 
respecte cerințele capitolului II din 
Directiva 2005/60/CE și statele membre ar 
trebui să se asigure că mecanismul 
respectiv se aplică în mod proporțional și 
nu este utilizat ca pretext nejustificat 
pentru refuzarea consumatorilor mai 
puțin atractivi din punct de vedere 
comercial. 

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b) Pentru ca utilizatorii conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază să li se 
ofere servicii corespunzătoare, statele 
membre ar trebui să impună prestatorilor 
să se asigure că personalul responsabil 
este format în mod corespunzător și că 
potențialele conflicte de interes nu îi 
afectează în mod negativ pe consumatori.

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) Statele membre ar trebui să impună o 
obligație prestatorilor de servicii de plată 
care furnizează conturi de plăți ca parte 
integrantă a activității lor curente de a 
oferi consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază Accesul nu ar trebui 
să fie exagerat de dificil și nu ar trebui să 
presupună costuri excesive pentru 
consumatori. Prin urmare, aceste excepții 
ar trebui să se bazeze pe criterii obiective 
și restrictive și nu ar trebui să submineze 
dreptul de acces al consumatorilor. Pentru 
a reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 
nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli, și să combată gradul 
excesiv de îndatorare. De asemenea, statele 
membre ar trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază cu educația 
financiară.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Pentru a-și putea exercita dreptul de 
acces la un cont de plăți de bază, 
consumatorii nu ar trebui să dețină un alt 
cont de plăți pe același teritoriu sau ar 
trebui să li se impună să închidă un cont 
de plăți obișnuit în vederea convertirii sau 
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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.

trecerii la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. În cazul în care nu 
se pot utiliza sisteme electronice care sunt 
suficient de transparente, fiabile și rapide
pentru a stabili dacă un consumator deține 
sau nu un cont de plăți, prestatorii de 
servicii de plată ar trebui să accepte o 
declarație din partea consumatorilor ca 
mijloc fiabil de verificare a faptului că 
aceștia nu dețin deja un cont de plăți.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

disponibilă. Totuși, un cont de plăți cu 
funcționalități de bază nu ar trebui utilizat 
exclusiv online, deoarece acest fapt ar crea 
un obstacol pentru consumatorii care nu au 
acces la internet. Consumatorii nu ar trebui 
să aibă acces la o facilitate de descoperire
de cont în cazul unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Cu toate acestea, 
statele membre ar putea permite 
prestatorilor de servicii de plată să ofere 
facilități care să asigure rezerve de capital 
în cazul unor sume foarte mici, pentru 
conturile de plăți cu funcționalități de bază, 
atunci când taxele pentru aceste fonduri 
sunt menționate separat consumatorului 
și sunt cel puțin la fel de favorabile ca și 
taxele pentru descoperirea de cont a 
prestatorului.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(33) Statele membre ar trebui să 
garanteze că publicul este informat cu 
privire la disponibilitatea conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază. Măsurile 
de comunicare ar trebui să fie bine 
orientate, să se adreseze nevoilor și 
problemelor speciale ale consumatorilor 
care nu au un cont deschis la o bancă și 
ale consumatorilor mobili și ar trebui să 
vizeze funcționalitățile și condițiile 
principale de utilizare a contului, precum și 
etapele pe care trebuie să le parcurgă 
consumatorii pentru a-și exercita dreptul de 
a deschide un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Consumatorii ar 
trebui informați, în special, cu privire la 
faptul că achiziția de servicii suplimentare 
nu este obligatorie pentru a avea acces la 
un cont de plăți cu funcționalități de bază.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Statele membre ar trebui să 
desemneze autoritățile competente care 
sunt autorizate să asigure punerea în 

(34) Statele membre ar trebui să 
desemneze autoritățile competente care 
sunt autorizate să asigure punerea în 
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aplicare a prezentei directive și cărora le 
sunt acordate competențe de investigare și 
de punere în aplicare. Autoritățile 
competente desemnate dispun de resurse 
adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin. Statele membre ar trebui să poată 
desemna mai multe autorități competente 
pentru aplicarea gamei variate de obligații 
prevăzute de prezenta directivă.

aplicare a prezentei directive și cărora le 
sunt acordate competențe de investigare și 
de punere în aplicare. Autoritățile 
competente desemnate ar trebui să fie 
independente de prestatorii de servicii de 
plată și ar trebui să dispună de resurse 
adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin. Statele membre ar trebui să poată 
desemna mai multe autorități competente 
pentru aplicarea gamei variate de obligații 
prevăzute de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Consumatorii ar trebui să aibă acces la
proceduri extrajudiciare efective și 
eficiente de reparație în vederea 
soluționării litigiilor ce pot apărea în urma 
exercitării drepturilor și a obligațiilor 
prevăzute în prezenta directivă. Acest 
acces este deja asigurat prin Directiva 
2013/.../UE în ceea ce privește litigiile 
contractuale relevante. Totuși, 
consumatorii ar trebui să aibă acces și la 
procedurile extrajudiciare de reparație în 
cazul unor litigii precontractuale privind 
drepturile și obligațiile prevăzute în 
prezenta directivă, de exemplu atunci când 
li se refuză accesul la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Respectarea 
dispozițiilor din prezenta directivă impune 
prelucrarea datelor personale ale 
consumatorilor. Această prelucrare este 
reglementată de Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date17. Prin 

(35) Consumatorii ar trebui să aibă acces la 
proceduri extrajudiciare efective și 
eficiente conforme și de reparație în 
vederea soluționării litigiilor ce pot apărea 
în urma exercitării drepturilor și a
obligațiilor prevăzute în prezenta directivă.
Accesul la procedurile alternative de 
soluționare a litigiilor ar trebui să fie facil 
și ar trebui să îndeplinească o serie de 
criterii precum reprezentarea egală a 
prestatorilor și a utilizatorilor. Acest acces 
este deja asigurat prin Directiva 
2013/.../UE în ceea ce privește litigiile 
contractuale relevante. Totuși, 
consumatorii ar trebui să aibă acces și la 
procedurile extrajudiciare de reparație în 
cazul unor litigii precontractuale privind 
drepturile și obligațiile prevăzute în 
prezenta directivă, de exemplu atunci când 
li se refuză accesul la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Respectarea 
dispozițiilor din prezenta directivă impune 
prelucrarea datelor cu caracter personal
ale consumatorilor. Această prelucrare este 
reglementată de Directiva 95/46/CE a 
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urmare, prezenta directivă ar trebui să 
respecte normele stabilite în Directiva 
95/46/CE și legile naționale pentru punerea 
în aplicare a acestora.

Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. Prin urmare, 
prezenta directivă ar trebui să respecte 
normele stabilite în Directiva 95/46/CE și 
legislația națională pentru punerea în 
aplicare a acestora.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Pentru a garanta punerea în 
aplicare eficace a prezentei directive, 
autoritățile competente ar trebui să 
stabilească norme specifice referitoare la 
sancțiunile eficace și disuasive, ținând 
seama de orientările emise de ABE 
privind tipurile și nivelurile de sancțiuni. 
Orice sancțiune sau altă măsură impusă 
de autoritățile competente pentru o 
încălcare a dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive ar trebui 
publicată fără întârziere nejustificată.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În vederea atingerii obiectivelor 
prevăzute în prezenta directivă, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 

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

articolul 290 din tratat ar trebui delegată 
Comisiei pentru a identifica terminologia 
standardizată la nivelul UE care vizează 
serviciile de plată comune unui număr de 
state membre, precum și definițiile acestor 
termeni. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia ar trebui să asigure 
transmiterea simultană, la timp și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(38) Anual, și pentru prima dată în termen 
de trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, statele membre ar 
trebui să obțină statistici anuale fiabile 
privind funcționarea măsurilor introduse 
prin prezenta directivă. Acestea ar trebui să 
utilizeze orice sursă relevantă de informare 
și să comunice Comisiei informațiile 
respective. Comisia ar trebui să prezinte 
un raport anual pe baza informațiilor 
primite.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Considerentul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(k) prin „comisioane” se înțeleg cheltuielile
și penalitățile pe care consumatorul trebuie 
să le plătească prestatorului de servicii de 
plată în schimbul furnizării serviciilor de 
plată sau al altor servicii legate de 
operarea contului de plăți;

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) prin „debitare directă” se înțelege un 
serviciu de plată de debitare a contului de 
plăți al plătitorului, în cazul în care o 
operațiune de plată este inițiată de 
beneficiarul plății pe baza 
consimțământului exprimat de către 
plătitor;

(n) prin „debitare directă” se înțelege un 
serviciu de plată de debitare a contului de 
plăți al plătitorului, în cazul în care o 
operațiune de plată este inițiată de 
beneficiarul plății pe baza 
consimțământului exprimat de către 
plătitor, acordat beneficiarului, 
prestatorului de servicii de plată al 
plătitorului sau propriului prestator de 
servicii de plată al beneficiarului;

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Terminologia standardizată asociată cu 
conturile de plăți 

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând cele mai reprezentative servicii 
de plată care fac obiectul unui comision 
la nivel național. Lista acoperă cele mai 
mari 25 de servicii de plată sau servicii 
care conțin servicii de plată care reprezintă 
cel puțin 90 % din volumul acestor servicii 
care fac obiectul unui comision la nivel 
național. Aceasta conține termenii și 
definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

ABE elaborează orientări în temeiul 
articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010 pentru a asista autoritățile 
competente.

ABE elaborează orientări în temeiul 
articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010 pentru a asista autoritățile 
competente în ceea ce privește aplicarea 
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criteriilor enumerate la primul punct și 
ponderea relativă a criteriilor respective 
în sensul alineatului (1).

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) După publicarea în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene a actelor delegate 
menționate la alineatul (4), fiecare stat 
membru integrează fără întârziere, dacă se 
aplică, terminologia standard la nivelul UE 
adoptată în temeiul alineatului (4), în lista 
provizorie menționată la alineatul (1) și 
publică o listă completă a celor mai 
reprezentative servicii de plată care fac 
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obiectul unui comision la nivel național.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată nu percep 
comisioane sau alte taxe care nu sunt 
enumerate în documentul de informare cu 
privire la comisioane.

Or. en
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Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 37

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Documentul de informare cu privire 
la comisioane include serviciile relevante 
din lista completă a celor mai 
reprezentative servicii menționate la 
articolul 3 alineatul (5) și comisioanele 
corespunzătoare pentru fiecare serviciu.
Ar trebui să se menționeze, de asemenea, 
dacă o schemă de garantare a depozitelor 
este aplicabilă contului și cel puțin două 
evaluări independente ale solvabilității 
creditului prestatorului serviciului de 
plată, dacă se aplică.

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Statele membre instituie obligația 
prestatorilor de servicii de plată de a 
elabora un glosar al termenilor utilizați în 
legătură cu serviciile de plată oferite 
privind conturile de plăți.

Or. en

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Glosarul conține următoarele 
informații:
(a) lista completă a celor mai 
reprezentative servicii menționate la 
articolul 3 alineatul (5), utilizând 
terminologia standardizată a Uniunii și 
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definițiile asociate;
(b) explicațiile cu privire la orice serviciu 
de plată suplimentar oferit de prestatorul 
de servicii în legătură cu conturile de plăți 
neacoperite în temeiul literei (a), având în 
vedere funcționarea conturilor;
Statele membre se asigură că glosarul 
menționat la primul paragraf este 
elaborat într-un limbaj clar, precis și 
nespecializat și că nu este înșelător.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane, simbolul comun al acestuia, 

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

simbolul comun al acestuia, precum și 
ordinea în care sunt prezentate serviciile 
incluse în lista completă menționată la 
articolul 3 alineatul (5) în documentul de 
informare cu privire la comisioane, după 
realizarea unei testări de către 
consumator în vederea garantării că 
documentul de informare cu privire la 
comisioane este accesibil consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Situația comisioanelor Situația contului personal

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor, gratuit, lunar și anual, o 
situație a contului de plăți al acestora.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dacă se aplică, ratele dobânzii 
aplicate contului;

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) cuantumul total al comisioanelor 
suportate pentru fiecare serviciu de plată
sau alte servicii legate de operarea 
contului furnizate pe parcursul perioadei 
relevante;

Or. en

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) numărul de zile în care contul a fost 
descoperit și cuantumul total al dobânzii 
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plătite sau al taxelor asociate descoperirii 
de cont pe parcursul perioadei relevante;

Or. en

Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) avizele ex ante și ex post ale taxelor 
pentru comisioanele sau ratele dobânzii 
aplicate contului;

Or. en

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) dacă se aplică, notificările prealabile 
ale comisioanelor de perceput în perioada 
următoare și ale comisioanelor care vor fi 
percepute dacă consumatorul nu ia toate 
măsurile necesare pentru a le evita.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în temeiul 
articolului 26 pentru a defini formatul 
situației contului personal, simbolul 
comun al acesteia, precum și ordinea în 
care sunt prezentate în situația contului 
personal serviciile incluse în lista 
completă menționată la articolul 3 
alineatul (5). Testarea de către 
consumatori a situației contului personal 
și a glosarului este efectuată în toate 
statele membre înainte de punerea lor în 
aplicare, în vederea garantării că acestea 
sunt accesibile consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații contractuale și comerciale Comunicări care utilizează terminologia 
standardizată

Or. en
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Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că, în toate 
comunicările către consumatori, inclusiv 
în comunicările contractuale și 
comerciale, prestatorii de servicii de plată 
utilizează, dacă este cazul, terminologia 
standardizată a Uniunii din lista completă 
a celor mai reprezentative servicii de plată 
menționată la articolul 3 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Prestatorii de servicii de plată au 
posibilitatea de a face referire la mărci care 
desemnează servicii de plată specifice sau 
conturi de plăți în cuprinsul comunicărilor 
lor contractuale și comerciale către clienți, 
cu condiția să identifice clar termenul 
corespondent utilizând terminologia 
standardizată a Uniunii inclusă în lista 
completă menționată la articolul 3 alineatul 
(5). Prestatorii de servicii de plată pot 
utiliza aceste mărci în cuprinsul 
documentului de informare cu privire la 
comisioane sau al situației comisioanelor
cu condiția ca acestea să fie adiționale 
terminologiei standardizate și ca o a doua 
desemnare a serviciilor sau a conturilor 
oferite.

Or. en
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Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Site-uri de comparare Site-uri de comparare la nivel național

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Portalul Uniunii pentru site-uri de 

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

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că, în ceea ce 
privește serviciile oferite pentru conturile 
de plăți la nivel național, consumatorii au 
acces la cel puțin un site independent și 
accesibil publicului operat de o autoritate 
competentă sau în numele acesteia sau de 
orice altă autoritate competentă care 
compară dobânzile plătite sau percepute 
din bilanțul contului și comisioanele 
percepute de către prestatorii de servicii de 
plată, în conformitate cu alineatele (2) și 
(3). În plus, site-ul de comparare 
furnizează consumatorilor informații 
privind terminologia standardizată a 
Uniunii, accesul la conturi de plăți, 
inclusiv la conturi de plăți cu 
funcționalități de bază și privind 
procedurile de schimbare disponibile la 
nivel național și la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În plus, statele membre stabilesc un 
program de acreditare voluntară pentru 
site-urile unde sunt comparate dobânzile 
plătite sau percepute din bilanțul contului 
și comisioanele percepute de către 
prestatorii de servicii de plată pentru 
serviciile oferite pentru conturile de plăți 
operate de operatori privați. Pentru a primi 
acreditare, site-urile de comparare operate 
de operatorii privați trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții:

Or. en
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Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dispun de sisteme pentru a evita și a 
gestiona conflictele de interes dintre site-
urile de comparare și prestatorii de 
servicii de plată în vederea garantării că 
niciun drept de proprietate direct sau 
indirect de a controla relația comercială 
dintre prestatorii de servicii de plată și 
operatorii site-ului nu împiedică 
conformitatea cu literele (ab), (ac), (ad) și 
(d);

Or. en

Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) menționează cu claritate proprietarii 
și finanțarea;

Or. en

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) stabilesc în mod clar criteriile 
utilizate pentru a stabili un cont de plăți 
recomandat pentru un utilizator al 
serviciului de plată;
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Or. en

Amendamentul 63

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) sunt imparțiale în măsura în care 
publicitatea din partea prestatorilor de 
servicii de plată, a agenților, a filialelor 
sau a mărcilor lor nu sunt afișate pe 
pagina principală sau pe paginile de 
comparare a prețurilor;

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) folosesc un limbaj clar și precis și, 
după caz, terminologia standardizată a 
Uniunii, menționată la articolul 3 alineatul 
(5);

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează informații actualizate; (c) furnizează informații clare și
actualizate și precizează ora ultimei 
actualizări;
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Or. en

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) asigură utilizatorilor rezultate obiective 
și exhaustive ținând seama pe deplin de 
fiecare criteriu ales de utilizatori și, atunci 
când informațiile prezentate nu oferă o 
imagine completă asupra pieței, o situație 
clară în acest sens înainte de afișarea 
rezultatelor;

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care niciun site nu este 
acreditat conform alineatului (2), statele 
membre se asigură că este instituit un site 
operat de autoritatea competentă 
menționată la articolul 20 sau de altă 
autoritate publică competentă. În cazul în 
care un site a fost acreditat în temeiul 
alineatului (2), statele membre pot decide 
să instituie un site suplimentar operat de
autoritatea competentă menționată la
articolul 20 sau de altă autoritate publică 
competentă. Site-urile operate de o 
autoritate competentă în temeiul alineatului 
(1) respectă dispozițiile prevăzute la 
alineatul (2) literele (a)-(e).

(3) Site-urile operate de o autoritate 
competentă sau în numele acesteia sau de 
orice altă autoritate publică competentă în 
temeiul alineatului (1) respectă dispozițiile 
prevăzute la alineatul (2) literele (a)-(e).

Or. en
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Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) ABE pregătește proiecte de standarde 
tehnice de reglementare pentru a 
continua să dezvolte și să specifice 
criteriile de acreditare a site-urilor de 
comparare prevăzute la articolul 7 
alineatul (2).
ABE înaintează Comisiei aceste proiecte 
de standarde tehnice de reglementare 
până la ….
Comisia este împuternicită să adopte 
standardele tehnice de reglementare 
menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre își rezervă dreptul de a 
refuza sau de a retrage acreditarea unor 
operatori privați în cazul în care aceștia nu 
respectă obligațiile prevăzute la alineatul 
(2).

(4) Statele membre refuză sau retrag
acreditarea unor operatori privați în cazul 
unei nerespectări recurente sau 
persistente a obligațiilor prevăzute la 
alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că 
consumatorii sunt informați cu privire la 
disponibilitatea site-urilor menționate la 
alineatul (1) și cu privire la site-urile 
acreditate în conformitate cu 
alineatul (2). Autoritățile competente pun 
la dispoziție informații adecvate, inclusiv, 
dacă se aplică, mențin un registru 
accesibil publicului, care conține site-
urile de comparare acreditate la nivel 
național.

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când, 
împreună cu un cont de plăți, se oferă 
numai serviciile de plată definite la 
articolul 4 alineatul (3) din Directiva 
2007/64/CE sau la punctul 1 din anexa I 
la Directiva 2013/36/UE [CRD IV].

Or. en

Amendamentul 73

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 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 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, 

(2) Serviciul de schimbare a conturilor este 
inițiat de către prestatorul de servicii de 
plată destinatar. Pentru a face acest lucru,
prestatorul de servicii de plată destinatar 
obține autorizarea scrisă a consumatorului 
pentru furnizarea serviciului de schimbare 
a conturilor. Autorizarea permite 
consumatorului să prezinte sau să refuze
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 sau să refuze 
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 indică, de asemenea, data de la 
care plățile recurente vor fi operate din 
contul deschis la prestatorul de servicii de 
plată destinatar.
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data de la care plățile recurente vor fi 
operate din contul deschis la prestatorul de 
servicii de plată destinatar.

Or. en

Amendamentul 74

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 
necesare prestatorului de servicii de plată 
destinatar pentru a efectua schimbarea;

Or. en

Amendamentul 75

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 încă 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;

Or. en
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Amendamentul 76

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 77

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Prestatorilor de servicii de plată nu li 
se solicită închiderea contului de plăți în 
conformitate cu alineatul (6) litera (d), 
atunci când consumatorul are obligații 
scadente față de prestatorul de servicii de 
plată. Prestatorul de servicii de plată 
informează imediat consumatorul atunci 
când aceste obligații scadente împiedică 
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închiderea contului de plăți.

Or. en

Amendamentul 79

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 80

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 încă 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 ordin de plată programată și nu mai 
acceptă debite directe din contul de plăți la 
data solicitată de către prestatorul de 
servicii de plată destinatar;

Or. en
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Amendamentul 81

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 orice sold pozitiv rămas din 
contul de plăți în contul deținut la 
prestatorul de servicii de plată destinatar;

Or. en

Amendamentul 82

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.

(9) În cazul indicat la alineatul (8), 
termenele-limită prevăzute la alineatele (3), 
(4) și (6) sunt dublate, cu excepția 
legăturii cu tranzacțiile care intră în sfera 
de aplicare a articolului 1 din 
Regulamentul (UE) nr. 260/2012 [SEPA]. 
Prezenta dispoziție face obiectul unei 
revizuiri în temeiul articolului 27.

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Redirecționarea automată

(1) Statele membre se asigură că este 
instituită o facilitate pentru 
redirecționarea automată a plăților dintr-
un cont de plăți într-un alt cont de plăți 
împreună cu alte notificări automate către 
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beneficiari sau plătitori atunci când 
transferurile acestora sunt redirecționate.
(2) ABE furnizează asistență tehnică 
autorităților competente la instituirea de 
sisteme de redirecționare automată.

Or. en

Amendamentul 84

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 și în concordanță cu costurile 
efective ale prestatorului de servicii de 
plată respectiv. Statele membre se asigură 
că aceste comisioane sunt aplicate de 
către prestatorul de servicii de plată doar 
atunci când consumatorul a deținut 
contul de plăți o perioadă mai mică de 12 
luni înainte de primirea solicitării de 
schimbare a serviciului în temeiul 
articolului 10 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 85

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 
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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.

consumatorii rezidenți legal 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, 
încadrarea în muncă, 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 86

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că pe 
teritoriul lor există un sistem 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) se impune o obligație cel puțin 
prestatorilor de servicii de plată care 
furnizează conturi de plăți, inclusiv toate 
serviciile indicate la articolul 16, potrivit 
căreia trebuie să ofere și să furnizeze un 
cont de plăți cu funcționalități de bază, cu 
excepția cazurilor menționate la alineatul 
(3) de la prezentul articol;
(b) conturile de plăți cu funcționalități de 
bază nu sunt oferite exclusiv de prestatorii 
de servicii de plată care furnizează contul 
numai prin facilități online;
(c) există un mecanism care permite 
consumatorilor fără o adresă fixă să 
respecte cerințele capitolului II al 
Directivei 2005/60;
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(d) există un mecanism care asigură că 
consumatorii vulnerabili, care nu dețin 
un cont, precum și consumatorii mobili, 
sunt informați cu privire la 
disponibilitatea conturilor de plăți cu 
funcționalități de bază;
(e) exercitarea dreptului menționat la 
alineatul (1) nu este excesiv de dificilă sau 
costisitoare pentru consumator;
(f) există un mecanism care permite 
furnizorilor de plăți să verifice într-un 
mod transparent, fiabil și rapid dacă 
consumatorul deține deja un cont de plăți 
cu funcționalități de bază în statul 
membru;
(g) serviciul schimbat prevăzut la 
articolele 10 și 11 se aplică dacă un 
consumator dorește să treacă la un cont 
de plăți cu funcționalități de bază de la un 
alt cont de plăți în cadrul sferei de
aplicare a serviciului de schimbare;
Statele membre pot 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 acest lucru este justificat în 
mod obiectiv având în vedere natura 
instituției de plată sau gama serviciilor de 
plată furnizate de prestatorul de servicii 
de plată respectiv și atunci când 
exceptarea nu subminează dreptul de 
acces al consumatorilor. 

Or. en

Amendamentul 87

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

(2) Anterior deschiderii unui cont de plăți 
cu funcționalități de bază, prestatorii de 
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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 dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține un cont de plăți pe 
teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 88

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 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 89

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 

(4) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată procesează 
cererile de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în termen de două 
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refuzul, în scris și gratuit, cu excepția 
cazului în care această informare 
contravine obiectivelor de siguranță 
națională sau de ordine publică.

săptămâni calendaristice de la primirea 
unei cereri complete, inclusiv a dovezii de 
identitate. 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, și cu motivul 
unui astfel de refuz, cu excepția cazului în 
care această informare contravine 
obiectivelor de siguranță națională și 
mecanismelor alternative de soluționare a 
litigiilor.

Or. en

Amendamentul 90

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 91

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) transferuri de credit. (3) transferuri de credit, inclusiv ordine de 
plată programată.

Or. en
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Amendamentul 92

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. Statele 
membre ar putea permite prestatorilor de 
servicii de plată să acceseze un cuantum 
foarte mic de fonduri pentru a asigura o 
amortizare temporară consumatorilor, 
atunci când taxele pentru aceste fonduri 
sunt menționate separat consumatorului 
și sunt cel puțin la fel de favorabile ca și 
taxele pentru descoperirile de cont ale 
prestatorului.

Or. en

Amendamentul 93

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24 în vederea actualizării listei de servicii 
aferente care fac parte dintr-un cont de 
plăți cu funcționalități de bază, ținând 
seama de evoluția mijloacelor de plată și a 
tehnologiei.

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1



PE514.602v02-00 54/68 PR\941438RO.doc

RO

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. Statele membre asigură că contul de 
plăți cu funcționalități de bază este 
întotdeauna contul permanent cu 
comisionul cel mai mic pentru furnizarea 
unui pachet minim de servicii de plată 
specificate în statul membru în temeiul 
articolului 16 alineatele (1) și (2).

Or. en

Amendamentul 95

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 în conformitate cu 
politica de stabilire a prețurilor curentă a 
prestatorului.

Or. en

Amendamentul 96

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 

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente stabilesc o limită 
superioară a comisioanelor anuale totale 
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cu unul sau mai multe dintre criteriile de 
mai jos:

în conformitate cu unul sau mai multe 
dintre criteriile de mai jos:

Or. en

Amendamentul 97

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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 98

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;

Or. en

Amendamentul 99

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 

(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 
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rezilierii, cu cel puțin două luni înainte de 
data la care rezilierea își produce efectele.

rezilierii și la mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor, cu cel puțin două 
luni înainte de data la care rezilierea își 
produce efectele.

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că există 
măsuri pentru sensibilizarea publicului în 
legătură cu disponibilitatea conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază, condițiile 
de tarifare, procedurile ce trebuie urmate 
pentru exercitarea dreptului de acces la 
conturile de plăți cu funcționalități de bază 
și metodele de acces la soluționarea 
alternativă a litigiilor.

(1) Statele membre se asigură că publicul 
este informat cu privire la disponibilitatea 
conturilor de plăți cu funcționalități de 
bază, condițiile de tarifare, procedurile ce 
trebuie urmate pentru exercitarea dreptului 
de acces la conturile de plăți cu 
funcționalități de bază și metodele de acces 
la soluționarea alternativă a litigiilor. 
Statele membre se asigură că măsurile de 
comunicare sunt suficiente și bine 
orientate, adresându-se nevoilor și 
problemelor speciale ale consumatorilor 
care nu dețin un cont, vulnerabili și 
mobili. 

Or. en

Amendamentul 101

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 

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

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.

Or. en

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că toți 
consumatorii au acces la proceduri 
extrajudiciare efective și eficiente de 
reparație pentru soluționarea litigiilor ce au 
obiect drepturile și obligațiile stabilite prin 
prezenta directivă.

(1) Statele membre stabilesc o procedură 
extrajudiciară efectivă și eficientă 
adecvată și de reparație pentru soluționarea 
litigiilor dintre consumatori și prestatorii 
de servicii de plată ce au obiect drepturile 
și obligațiile stabilite prin prezenta 
directivă. În acest sens, statele membre 
desemnează organismele existente și, dacă 
este cazul, instituie noi organisme.

Or. en

Amendamentul 103

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată aderă la 
unul sau mai multe organisme alternative 
de soluționare a litigiilor, care îndeplinesc 
următoarele criterii:
(a) termenul pentru intentarea unei 
acțiuni în justiție este suspendat pe durata 
procedurii de soluționare alternativă a 
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litigiilor;
(b) procedura este gratuită sau are un cost 
moderat, conform legislației naționale;
(c) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură;
(d) există o reprezentare egală a 
prestatorilor, a consumatorilor și a altor 
utilizatori.

Or. en

Amendamentul 104

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre impun organismelor 
responsabile cu aceste proceduri 
extrajudiciare de reparație să coopereze 
astfel încât litigiile transfrontaliere să fie 
soluționate.

Or. en

Amendamentul 105

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre notifică Comisiei și 
ABE organismele menționate la alineatul 
(1) [în termen de șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive] și 
notifică fără întârziere Comisia cu privire 
la orice modificare ulterioară a acestora.

Or. en
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Amendamentul 106

Propunere de directivă
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Măsuri și sancțiuni și administrative Măsuri administrative și aplicarea de 
sancțiuni

Or. en

Amendamentul 107

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când decid tipul măsurilor 
administrative și nivelul amenzilor 
administrative, autoritățile competente țin 
cont de:
(a) gravitatea și durata încălcării;
(b) valoarea profiturilor înregistrate sau a 
pierderilor evitate de către persoana fizică 
sau juridică responsabilă, în măsura în 
care acestea pot fi stabilite;
(c) pierderile suferite de părți terțe în 
urma respectivei încălcări, în măsura în 
care acestea pot fi stabilite;
(d) puterea financiară a prestatorului de 
servicii de plată responsabil;
(e) încălcările anterioare ale dispozițiilor 
adoptate la punerea în aplicare a 
directivei de către prestatorul de servicii 
de plată;
(f) nivelul de cooperare a prestatorului de 
servicii de plată responsabil cu autoritatea 
competentă;

Or. en
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Amendamentul 108

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) ABE emite orientări adresate 
autorităților competente în conformitate 
cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 
1093/2010, referitoare la tipurile de 
sancțiuni administrative și alte măsuri 
administrative și la nivelul sancțiunilor 
administrative pecuniare.

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente publică orice 
sancțiune sau altă măsură impusă pentru 
încălcarea dispozițiilor naționale de 
transpunere a prezentei directive fără 
întârziere nejustificată, inclusiv informații 
privind tipul și natura încălcării.

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre notifică Comisiei 
dispozițiile privind sancțiunile până la [18 
luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
directive] și orice altă modificare 
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ulterioară a acestora.

Or. en

Amendamentul 111

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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. Termenul se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 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 a formulat obiecțiuni în 
termen de trei 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. Termenul în 
cauză se prelungește cu trei luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 112

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:

Anual, prima dată în termen de [trei ani de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive], 
statele membre furnizează Comisiei 
informații privind următoarele aspecte:

Or. en
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Amendamentul 113

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă un raport anual pe baza 
informațiilor primite din partea statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 114

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numărul de site-uri de comparare 
acreditate, create în conformitate cu 
articolul 7;

(b) numărul de site-uri de comparare 
acreditate, create în conformitate cu 
articolul 7 și cele mai bune practici 
privind satisfacerea utilizatorilor în ceea 
ce privește site-urile de comparare;

Or. en

Amendamentul 115

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul conturilor de plăți care au făcut 
obiectul schimbării, comisionul perceput în 
medie pentru schimbarea conturilor, 
numărul de refuzuri exprimate în legătură 
cu schimbarea conturilor;

(c) numărul conturilor de plăți care au făcut 
obiectul schimbării, timpul mediu necesar 
pentru procesul de schimbare, comisionul 
total perceput în medie pentru schimbarea 
conturilor, numărul de refuzuri exprimate 
în legătură cu schimbarea conturilor, cele 
mai întâlnite probleme de către 
consumatori pe durata procesului de 
schimbare;
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Or. en

Amendamentul 116

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) datele privind numărul de 
consumatori care nu dețin un cont din 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 117

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 patru 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.

Procesul-verbal conține:
(a) o listă a procedurilor de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor prezentată de 
Comisie pentru punerea în aplicare 
incorectă sau incompletă a prezentei 
directive;
(b) o evaluare a impactului prezentei 
directive asupra armonizării și a integrării 
serviciilor bancare cu amănuntul din 
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 
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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 din 
statele 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 valoarea totală anuală a 
comisioanelor pentru a deschiderea și 
utilizarea unui 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.

Or. en

Amendamentul 118

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prin derogare de la alineatele (1) și 
(2), statele membre adoptă, publică și 
aplică legislația, regulamentele și 
dispozițiile administrative necesare pentru 
a fi în conformitate cu:
(a) articolele 4-8 până la [15 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive];
(b) articolul 11a în legătură cu 
tranzacțiile din statul membru până la 1 
ianuarie 2016 și în legătură cu 
tranzacțiile din Uniune până la 1 ianuarie 
2020.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Piața internă a UE se află într-un proces accelerat de interconectare și modernizare. Ca urmare 
a crizei și a aderării de noi state membre, migrarea internă a forței de muncă, a studenților și a 
ucenicilor va continua să crească. Concomitent se înregistrează o scădere constantă a rolului 
numerarului ca bun pus de către băncile centrale la dispoziția utilizatorilor în mod deschis și 
gratuit. În prezent, în multe state membre consumatorii fac cumpărături pe cale electronică.
Totodată, în scopul combaterii economiei subterane și a evaziunii fiscale, unele state membre 
au impus praguri pentru plățile în numerar. 

Faptul de a le garanta tuturor cetățenilor acces la servicii de plată moderne și competitive, 
care îndeplinesc standarde ridicate de calitate, este, așadar, esențial din punct de vedere social 
și economic. Având în vedere și experiența crizei, recâștigarea încrederii consumatorilor în 
sectorul financiar european ar trebuie să reprezinte o prioritate pentru Uniunea Europeană. În 
acest scop se impune o mai mare transparență a comisioanelor aferente conturilor de plăți 
pentru clienții băncilor. Esențiale pentru stabilizarea unei societăți afectate de criză sunt, în 
egală măsură, garanțiile sociale fiabile.

Oferirea de posibilități mai bune de schimbare a conturilor le poate permite clienților băncilor 
să determine o schimbare a piețelor rigide din care lipsește concurența, determinându-le la o 
evoluție care să satisfacă nevoile consumatorilor. În plus, procedurile sigure din punct de 
vedere juridic pentru schimbarea conturilor la nivel transfrontalier sunt importante pentru 
garantarea drepturilor cetățenilor mobili ai Uniunii în cadrul întregii piețe comune. De 
asemenea, o creștere a volumului de schimbări de conturi la nivel transfrontalier ar trebui să 
contribuie la dezvoltarea de oferte de plată atractive din punctul de vedere al calității și al 
costurilor în toate statele membre. 

Propunerea de directivă a Comisiei trebuie salutată din perspectiva unei bune cooperări 
democratice între Comisie și Parlament, pentru că, prin adoptarea în 2012 a raportului din 
proprie inițiativă privind accesul la servicii de plată de bază, Parlamentul UE a solicitat 
prezentarea rapidă a unei inițiative legislative vizând aplicarea dreptului de acces la servicii de 
plată de bază. 

1. Comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți

Comisia vrea ca clienții băncilor să aibă o imagine de ansamblu mai bună asupra ofertelor de 
conturi de plăți. De aceea, furnizorii trebuie să utilizeze aceiași termeni pentru servicii 
identice. Autoritățile naționale de supraveghere și Comisia trebuie să pună la dispoziția 
participanților la piață termeni și definiții standardizate pentru principalele servicii de plată.
Înainte de încheierea unui contract, clienții trebuie sa cunoască costurile implicate de alegerea 
unui cont de plăți, ceea ce corespunde practicii legale de pe piețele în care obligația de 
specificare a prețurilor reprezintă standardul. În plus, furnizorii trebuie să elaboreze declarații 
standardizate legate de informațiile privind comisioanele și glosare care să cuprindă definiții 
ale serviciilor de plată uzuale, precum și să informeze periodic și detaliat clienții cu privire la 
costurile aferente serviciilor. Pentru a garanta comparabilitatea și în contextul unei densități 
mai mari a informațiilor, documentele de informare privind comisioanele și specificațiile 
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contului trebuie să facă obiectului unui test pe consumatori. 

În unele state membre cu un volum redus de conturi, sondajele arată o lipsă totală de încredere 
a consumatorilor în bănci. Raportorul consideră că transparența totală este esențială în 
condițiile în care clienții încredințează băncilor o parte semnificativă a averii lor și acestea pot 
retrage direct comisioanele, taxele și penalitățile. Transparența devine astfel un instrument 
important pentru combaterea volumului redus de conturi, pentru modernizarea economiilor 
naționale europene și pentru reducerea economiei subterane. 

În plus, în fiecare stat membru ar trebui să existe cel puțin un site specializat în compararea 
structurilor de costuri ale furnizorilor de conturi de plăți. Credibilitatea acestor site-uri este 
esențială. Din această perspectivă, propunerea Comisiei ca site-urile să fie acreditate de 
autoritățile de supraveghere sub rezerva îndeplinirii unor standarde minime referitoare la 
independența și integralitatea serviciilor oferite este pe deplin justificată. Proiectul de raport 
completează criteriile de acreditare. În plus, autoritățile de supraveghere din toate statele 
membre ar trebuie să creeze o alternativă proprie de comparare a ofertelor privind conturile de 
plăți. În plus, pentru a satisface nevoile consumatorilor mobili, ar trebui să existe un portal al 
UE în care să se regăsească site-urile de comparare naționale. 

Clientul unei bănci trebuie să aibă astfel acces la informații de o calitate superioară constantă, 
pentru a fi în măsură să compare cu ușurință raportul preț-performanță al conturilor de plăți 
oferite de diferiți furnizori.

2. Schimbarea conturilor de plăți

Piața conturilor de plăți din majoritatea statelor membre este marcată de o mobilitate redusă a 
consumatorilor. Doar 16 % dintre participanții la un studiu al Eurobarometrului din 2012 își 
deschiseseră un nou cont de plăți în ultimii cinci ani. Lipsa concurenței a permis majorarea 
semnificativă a comisioanelor de administrare a contului în unele state. Trebuie plecat de la 
premisa că, prin acordarea de facilități și asigurarea securității juridice pentru consumatori în 
cazul schimbării contului, oferta va fi mai bine ajustată la nevoile acestora și că inovațiile vor 
consolida pe termen mediu competitivitatea furnizorilor europeni de servicii de plată. 

Inițiativa Comisiei își propune să stabilească o atribuire clară a responsabilităților în 
momentul schimbării contului. Procedura propusă de Comisie se bazează pe standardele 
practicate deja de EBIC pentru schimbarea contului. Punctul slab al acestui angajament 
voluntar este însă lipsa lui de vizibilitate și aplicarea neuniformă de către furnizorii de conturi 
de plăți. Propunerea Comisiei prevede, în plus, facilitarea schimbărilor de cont la nivel 
transfrontalier.

Și în acest caz, propunerea Comisiei merită, în principiu, să fie susținută, fiind necesară 
pentru a compensa eșecurile pieței. Având în vedere gradul ridicat de sensibilitate al 
produsului specific „cont de plăți”, este indicat să se ofere consumatorilor servicii de asistență 
și garanții atunci când aceștia își schimbă contul. Prin urmare, raportorul sprijină procedura 
propusă de Comisie, inclusiv utilizarea acesteia pentru schimburile de cont la nivel 
transfrontalier în interiorul UE. Statele membre trebuie însă să ofere sisteme suplimentare de 
transfer automat pentru plăți, după modelul celor utilizate deja cu succes în unele state 
membre. Experiența arată că problemele și întârzierile legate de schimbările contului sunt în 
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general cauzate din vina terților, care nu efectuează plățile la timp. Nesiguranța astfel generată 
și intervalul de timp necesar pentru finalizarea completă a unei schimbări de cont reduc 
atractivitatea schimbării prestatorului. Autoritatea bancară europeană ar trebui să ajute statele 
membre în instituirea unor modele corespunzătoare. În perspectivă ar trebui avută în vedere 
introducerea la nivelul UE a portabilității numerelor de cont. 

3. Accesul la conturi de plăți cu funcționalități de bază („cont de bază”)

Cele mai recente cercetări arată că problema dreptului la conturi de plăți prezintă o 
dimensiune până în prezent subevaluată. Inițiativa Comisiei vizează două grupuri-țintă. Un 
studiu al Băncii Mondiale arată că 56 de milioane de cetățeni din UE nu pot utiliza un cont de 
plăți de bază. Aproximativ o jumătate din acest grup își dorește totuși să poată deschide un 
cont de plăți. Chiar dacă în unele state membre problema lipsei de conturi este foarte acută, 
până în prezent, din cauza situației financiare, consumatorii din aproape toate statele membre 
s-au lovit de probleme la accesul la un cont pe care și-l pot permite. Pe lângă acest grup, și 
cetățenii care nu trăiesc în țara lor de origine ar trebui să beneficieze de un drept garantat la 
nivelul UE de acces la un cont de plăți cu funcționalități de bază. În prezent 15,8 milioane de 
cetățeni își exercită dreptul la liberă circulație în calitate de cetățeni ai UE. La acest număr se 
adaugă 20,2 milioane de migranți proveniți din țări terțe, a căror integrare este îngreunată în 
lipsa dreptului la un cont de plăți. 

Un cont de plăți reprezintă un bun de bază. Conturile de plăți sunt cu atât mai importante, cu 
cât treptat plățile în numerar sunt înlocuite cu forme de plată fără numerar, inclusiv plăți 
electronice. Intenția Comisiei de a introduce la nivelul UE dreptul la un cont de plăți cu 
funcționalitate de bază reprezintă o contribuție importantă la realizarea unei piețe interne 
funcționând în serviciul cetățenilor. Pentru ca cetățenii să își poată exercita cu adevărat 
dreptul la un cont de plăți, propunerea Comisiei necesită, totuși, pe alocuri, unele clarificări. 

Pentru a asigura un nivel concurențial echitabil pe piața internă, dar și pentru a nu submina 
dreptul de acces al consumatorilor din regiuni izolate, toți furnizorii de conturi de plăți ar 
trebui obligați, în măsura posibilului, să includă în ofertele lor conturi cu funcționalitate de 
bază în sensul prezentei directive. Exceptările de la această normă pot fi acordate doar 
restrictiv și pe baza unor criterii obiective. În plus, accesul la conturi de plăți cu 
funcționalitate de bază nu ar trebui limitat la consumatorii care nu dețin un cont în statul 
membru respectiv. Clienții trebuie să aibă posibilitatea de a trece de la un cont de plăți 
obișnuit, care nu le satisface nevoile, la un cont cu funcționalități de bază. 

Un alt element esențial se referă la costurile la care pot fi obligați clienții băncilor pentru 
utilizarea unui cont de bază. Astfel de conturi ar trebui să fie gratuite sau accesibile din 
punctul de vedere al costurilor. În orice caz, autoritățile competente ar trebui să stabilească un 
prag maxim obligatoriu al costurilor. În principiu, conturile cu funcționalități de bază ar trebui 
să reprezinte cel mai avantajos cont disponibil oferit de prestatorii de servicii de plată.


