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Amendamentul 68
Cornelis de Jong

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 reprezintă un 
mijloc eficient cu ajutorul căruia 
consumatorii pot evalua avantajele 
diferitelor oferte de conturi de plăți și ale 
politicilor bancare generale privind 
responsabilitatea socială 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.

Or. en

Amendamentul 69
Cornelis de Jong

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 

(19) Pentru a obține informații imparțiale 
cu privire la comisioanele bancare, precum 
și cu privire la politicile bancare generale 
privind responsabilitatea socială, 
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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 70
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată. 
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată. 
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 



AM\1006208RO.doc 5/55 PE521.598v01-00

RO

că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la 
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet. Aceste obligații nu ar trebui să se 
aplice în cazul serviciilor care au legătură 
în mod firesc cu utilizarea conturilor de 
plăți, cum ar fi retragerile, transferurile 
bancare sau cardurile de plăți. Prin urmare, 
serviciile respective nu ar trebui să intre în 
sfera de aplicare a acestei dispoziții.

că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că, ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la faptul dacă este posibilă 
achiziționarea separată a componentelor 
pachetului și, în caz afirmativ, furnizează 
informații cu privire la costurile și taxele 
fiecărui serviciu financiar inclus în pachet, 
separat. Aceste obligații nu ar trebui să se 
aplice în cazul serviciilor care au legătură 
în mod firesc cu utilizarea conturilor de 
plăți, cum ar fi retragerile, transferurile 
bancare sau cardurile de plăți. Prin urmare, 
serviciile respective nu ar trebui să intre în 
sfera de aplicare a acestei dispoziții.

Or. en

Amendamentul 71
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată. 
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată. 
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
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pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 
că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la 
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet. Aceste obligații nu ar trebui să se 
aplice în cazul serviciilor care au legătură 
în mod firesc cu utilizarea conturilor de 
plăți, cum ar fi retragerile, transferurile 
bancare sau cardurile de plăți. Prin urmare, 
serviciile respective nu ar trebui să intre în 
sfera de aplicare a acestei dispoziții.

pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 
că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că, ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți grupate cu alte servicii financiare, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la 
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet, în măsura în care este posibil să se 
achiziționeze separat contul de plăți și 
celelalte servicii financiare. Aceste 
obligații nu ar trebui să se aplice în cazul 
serviciilor care au legătură în mod firesc cu 
utilizarea conturilor de plăți, cum ar fi 
retragerile, transferurile bancare sau 
cardurile de plăți. Prin urmare, serviciile 
respective nu ar trebui să intre în sfera de 
aplicare a acestei dispoziții.

Or. en

Justificare

Este necesar să se facă distincția între un cont de plăți ca parte dintr-un pachet, care 
reprezintă un grup de servicii de plată, și un cont de plăți care este oferit împreună cu alte 
servicii financiare, de exemplu, de asigurare. Consumatorii trebuie informați cu privire la 
componentele pachetului pe care îl achiziționează și cu privire la costul pachetului respectiv, 
precum și cu privire la costurile suplimentare pentru servicii financiare care pot fi 
achiziționate și separat.

Amendamentul 72
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Consumatorii sunt motivați să își (21) Consumatorii sunt motivați să își 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 73
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) În toate statele membre ar trebui 
introduse servicii de redirecționare 
automată în caz de schimbare a 
conturilor. Comisia Europeană ar trebui 
să deruleze un studiu preliminar cu 
privire la instituirea unui sistem pentru a 
asigura portabilitatea numerelor de 
conturi de plăți la nivelul UE.

Or. en
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Amendamentul 74
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Pentru a facilita schimbarea 
conturilor de plăți pe termen lung, este 
necesar un sistem de portabilitate a 
numerelor conturilor de plăți la nivelul 
UE. Comisia Europeană ar trebui 
mandatată să realizeze o analiză cost-
beneficiu aprofundată și un studiu de 
fezabilitate privind portabilitatea 
numerelor conturilor de plăți la nivelul 
UE în vederea elaborării unui mod fezabil 
și eficient din punct de vedere tehnic de a 
introduce această politică în următorii 
ani. Deocamdată, ca soluție intermediară, 
ar trebui introduse servicii de 
redirecționare automată în toate statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 75
Evelyne Gebhardt

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 

(27) Consumatorii care se află în situație 
de ședere legală 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 



AM\1006208RO.doc 9/55 PE521.598v01-00

RO

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 terorismului16, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

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 terorismului16, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

__________________ __________________
16 JO L 309, 25.11.2005, p. 15. 16 JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Amendamentul 76
Olle Schmidt

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 terorismului16, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 

(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 și de locul de 
reședință. În prezent, este necesar să 
existe acces la un cont bancar pentru a 
facilita participarea eficace și deplină în 
cadrul comunității financiare și sociale. 
Consumatorii care nu dețin un cont 
bancar sunt forțați să utilizeze numerar, 
fapt care nu doar le restricționează 
opțiunile privind metodele de plată și îi 
exclude de la tranzacțiile electronice, dar 
este și mai costisitor. Mai mult, dreptul de 
acces la un cont de plăți cu funcționalități 
de bază în oricare stat membru ar trebui 
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privind clientela. 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 terorismului16, 
mai ales în ceea ce privește procedurile de 
diligență privind clientela.

__________________ __________________
16 JO L 309, 25.11.2005, p. 15. 16 JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Amendamentul 77
Cornelis de Jong

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 terorismului16, 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. 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, de 
exemplu, nivelul și regularitatea 
veniturilor, încadrarea în muncă, istoricul 
de credit sau istoricul personal etc. 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 terorismului16, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.



AM\1006208RO.doc 11/55 PE521.598v01-00

RO

__________________ __________________
16 JO L 309, 25.11.2005, p. 15. 16 JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

Or. en

Amendamentul 78
Birgit Collin-Langen

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 terorismului16, 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, cu condiția să 
nu dețină deja un cont de plăți într-un alt 
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 terorismului16, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

__________________ __________________
16 JO L 309, 25.11.05, p. 15. 16 JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

Or. de
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Amendamentul 79
Preslav Borissov

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 se asigure 
că toți prestatorii 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. 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 80
Olle Schmidt

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 

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că băncile care sunt active în activități 
bancare cu amănuntul 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 se asigure că 
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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.

exceptările se bazează doar pe cerințele 
stabilite 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. 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 81
Evelyne Gebhardt

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 

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că toți prestatorii de servicii de plată care 
furnizează conturi de plăți oferă 
consumatorilor un cont de plăți cu 
funcționalități de bază, care cuprinde cel 
puțin serviciile enumerate la articolul 16 
alineatul (1), ca parte integrantă a 
activității lor obișnuite. Accesul la 
serviciile de plată ar trebui asigurat în 
întreaga Uniune pentru toți consumatorii 
care se află în situație de ședere legală în 
Uniune, inclusiv studenți, lucrători și 
persoane fără adăpost care nu au o 
adresă fixă. Accesul nu ar trebui să fie 
exagerat de dificil și ar trebui să presupună
doar un comision nominal pentru 
consumatori. În această privință, statele 
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prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază cu educația 
financiară.

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.

Or. en

Amendamentul 82
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de către prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul Uniunii.

(1) Prezenta directivă prevede norme 
referitoare la transparența și 
comparabilitatea comisioanelor percepute 
consumatorilor pentru conturile de plăți 
deținute de aceștia în cadrul Uniunii 
Europene și furnizate de prestatori de 
servicii de plată situați în Uniune, precum 
și norme referitoare la schimbarea 
conturilor de plăți în cadrul unui stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 83
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „situație de ședere legală” înseamnă 
orice cetățean al UE sau persoană dintr-o 
țară terță care se află în situație de ședere 
legală pe teritoriul UE, inclusiv studenți, 
lucrători și persoane fără adăpost care nu 
au o adresă fixă;

Or. en

Amendamentul 84
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „servicii asociate contului de plăți” 
înseamnă toate serviciile asociate unui 
cont de plăți, inclusiv servicii de plată;

Or. en

Amendamentul 85
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) prin „prestator de servicii de plată care
efectuează transferul” se înțelege 
prestatorul de servicii de plată de la care 
sunt transferate informațiile privind toate 
plățile recurente sau o parte dintre 
acestea;

(g) „prestator de servicii de plată care 
efectuează transferul” înseamnă prestatorul 
de servicii de plată de la care 
consumatorul își schimbă contul de plăți;

Or. en
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Amendamentul 86
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) prin „prestator de servicii de plată 
destinatar” se înțelege prestatorul de 
servicii de plată către care sunt transferate 
informațiile privind toate plățile recurente 
sau o parte dintre acestea;

(h) „prestator de servicii de plată 
destinatar” înseamnă prestatorul de servicii 
de plată către care consumatorul își 
schimbă contul de plăți;

Or. en

Amendamentul 87
Edvard Kožušník

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) „comisioane” înseamnă 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; penalitățile și taxele 
percepute pentru încălcarea obligațiilor 
contractuale nu sunt considerate 
comisioane;

Or. cs

Amendamentul 88
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) prin „schimbarea conturilor” se (m) „schimbare a conturilor” înseamnă
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înțelege transferul de la un prestator de 
servicii de plată la altul, la cererea 
consumatorului, a informațiilor referitoare 
la toate sau la o parte dintre ordinele de 
plată programate pentru transferurile de 
credit, debitările directe recurente și 
transferurile recurente de credit intrate, 
executate într-un cont de plăți, cu sau fără 
transferul soldului pozitiv al contului de la 
un cont de plăți la altul și cu sau fără 
închiderea vechiului cont;

transferul de la un prestator de servicii de 
plată la altul, la cererea consumatorului, a 
informațiilor referitoare la toate sau la o 
parte dintre ordinele de plată programate 
pentru transferurile de credit, debitările 
directe recurente și transferurile recurente 
de credit intrate, executate într-un cont de 
plăți, cu sau fără transferul soldului pozitiv 
al contului de la un cont de plăți la altul și 
cu sau fără închiderea vechiului cont; doar 
un cont cu un echilibru pozitiv sau nul 
poate face obiectul schimbării conturilor;

Or. en

Justificare

Prestatorii de servicii de plată nu ar trebui să plătească debitul sau să își asume riscul de 
credit al consumatorului.

Amendamentul 89
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ra) „zi lucrătoare” înseamnă o zi în care 
prestatorii de servicii de plată în cauză 
exercită activități necesare pentru 
executarea sarcinilor prevăzute de 
prezenta directivă. 

Or. en

Amendamentul 90
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că (1) Statele membre se asigură că 
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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.

autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând servicii asociate contului de 
plăți care reprezintă 80 % dintre cele mai 
reprezentative servicii asociate contului de 
plăți care fac obiectul unui comision la 
nivel național. Lista conține termenii și 
definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate. O singură denumire se aplică 
fiecărui serviciu.

Or. en

Amendamentul 91
Olle Schmidt

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 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.

Or. en

Amendamentul 92
Edvard Kožušník

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 

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie 
cuprinzând cel puțin 10 servicii de plată 
care reprezintă cel puțin 60 % dintre cele 
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mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național. 
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național. 
Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

Or. cs

Amendamentul 93
Preslav Borissov

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, referitoare la stabilirea, pe 
baza listelor provizorii depuse în temeiul 
alineatului (3), a unei terminologii 
standardizate la nivelul UE pentru acele 
servicii asociate contului de plăți, comune 
cel puțin majorității statelor membre. 
Terminologia standardizată la nivelul UE 
va include termenii comuni și definițiile 
pentru serviciile comune, atribuind o 
singură denumire fiecărui serviciu.

Or. en

Amendamentul 94
Cornelis de Jong

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 

(1) Statele membre se asigură că, cu 
suficient timp înainte de a încheia un 
contract privind un cont de plăți cu un 
consumator, prestatorii de servicii de plată 
pun la dispoziția consumatorului și îl 
informează printr-un document de 
informare cu privire la comisioane, 
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menționate la articolul 3 alineatul (5), 
precum și comisioanele corespunzătoare 
fiecărui serviciu.

conținând lista tuturor serviciilor asociate 
contului de plăți, precum și comisioanele 
corespunzătoare fiecărui serviciu. În cazul 
în care apar modificări, consumatorul 
primește informații complete în privința 
acestora.

Or. en

Amendamentul 95
Preslav Borissov

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 asociate contului de plăți
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).

Or. en

Amendamentul 96
Olle Schmidt

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 

(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, 
dacă este posibil să se cumpere 
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este menționat la alineatul (1). componentele separat, comisionul pentru 
fiecare serviciu care nu este menționat la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 97
Othmar Karas

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 menționate la 
alineatul (1) 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 
comisionul pentru fiecare serviciu care nu 
este acoperit de comisionul pentru pachet.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este de a clarifica ceea ce ar trebui să se includă în documentul 
de informare cu privire la comisioane.

Amendamentul 98
António Fernando Correia de Campos

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 

(4) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente menționate la 
articolul 20 elaborează un glosar comun 
conținând cel puțin lista serviciilor de plată 
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menționate la alineatul (1) și definițiile 
aferente.

menționate la alineatul (1) și definițiile 
aferente și că îl furnizează prestatorilor de 
servicii de plată, care îl pun la dispoziția 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 99
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Prestatorii de servicii de plată 
îndeplinesc obligațiile de mai sus în 
termen de 12 luni de la publicarea listei 
standardizate a UE în temeiul 
articolului 3 alineatul (5) și de la 
adoptarea actului de punere în aplicare în 
temeiul alineatului (7) al acestei dispoziții.

Or. en

Amendamentul 100
Preslav Borissov

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 cel puțin o dată pe an și la 
cerere o situație a tuturor comisioanelor 
aplicate pentru contul de plăți al acestora. 
Această situație poate fi comunicată 
consumatorilor pe cale electronică sau pe 
suport de hârtie, conform acordului dintre 
părți.

Or. en
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Amendamentul 101
António Fernando Correia de Campos

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 gratuit la dispoziția 
consumatorilor, de preferat lunar, dar cel 
puțin trimestrial, o situație a tuturor 
comisioanelor aplicate pentru contul de 
plăți al acestora, prin corespondență sau 
prin e-mail, dacă titularul contului are 
sistemul de servicii bancare online asociat 
contului.

Or. en

Amendamentul 102
Edvard Kožušník

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 cel puțin o dată pe an o 
situație electronică a tuturor comisioanelor 
aplicate pentru contul de plăți al acestora.

Or. cs

Amendamentul 103
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că 
consumatorii sunt informați în mod 
cuprinzător și cu mult în avans, în scris 
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sau electronic, atunci când un prestator 
de servicii intenționează să mărească 
oricare dintre comisioane înainte de 
publicarea situației anuale.

Or. en

Amendamentul 104
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) comisionul unitar perceput pentru 
fiecare serviciu, numărul de utilizări ale 
serviciului pe parcursul perioadei relevante 
și data la care a fost utilizat serviciul;

(a) comisionul unitar perceput pentru 
fiecare serviciu sau, în cazul unui pachet, 
comisionul pentru întregul pachet, 
considerându-l un singur serviciu, 
numărul de utilizări ale serviciului pe 
parcursul perioadei relevante și data la care 
a fost utilizat serviciul;

Or. en

Amendamentul 105
Preslav Borissov

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 sau 
pentru pachetele de servicii furnizate pe 
parcursul perioadei relevante;

Or. en

Amendamentul 106
Preslav Borissov
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Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cuantumul total al comisioanelor 
suportate pentru toate serviciile furnizate 
pe parcursul perioadei relevante.

(c) cuantumul total al comisioanelor 
suportate pentru toate serviciile sau 
pachetele de servicii furnizate pe parcursul 
perioadei relevante.

Or. en

Amendamentul 107
Preslav Borissov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) numărul de zile în care contul a fost 
descoperit, ratele dobânzii aplicate și 
cuantumul total al dobânzii plătite în 
perioada relevantă;

Or. en

Amendamentul 108
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
consumatorii sunt avertizați în avans 
atunci când un prestator de servicii de 
plată intenționează să majoreze orice 
comision înainte de publicarea situației 
anuale.

Or. en
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Amendamentul 109
Preslav Borissov

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 prestatorii 
de servicii de plată utilizează, în 
informațiile lor contractuale și comerciale, 
termenii și definițiile din lista celor mai 
reprezentative servicii asociate contului de 
plăți menționată la articolul 3 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 110
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utlizează, 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 prestatorii 
de servicii de plată utilizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 
contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista tuturor serviciilor 
asociate contului de plăți menționată la 
articolul 3 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 111
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de plată au (2) Prestatorii de servicii de plată au 
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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.

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 tuturor serviciilor 
asociate contului de plăți, menționată la 
articolul 3 alineatul (1), 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.

Or. en

Amendamentul 112
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt independente din punct de vedere 
operațional de orice prestator de servicii de 
plată;

(a) sunt independente din punct de vedere 
operațional de orice prestator de servicii de 
plată; informațiile privind deținătorul și 
furnizorul site-ului ar trebui să fie ușor 
accesibile și vizibile;

Or. en

Amendamentul 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sunt imparțiale și stabilesc în mod 
clar criteriile folosite pentru determinarea 
contului de plăți care este recomandat 
unui utilizator de servicii de plată;

Or. en
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Amendamentul 114
Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) nu afișează mesaje publicitare ale 
prestatorilor de servicii de plată, ale 
agenților, ale asociaților sau ale mărcilor 
acestora, pe pagina de start sau pe 
paginile de comparare;

Or. en

Amendamentul 115
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează informații actualizate; (c) furnizează informații actualizate, 
precise și ușor de utilizat de către 
utilizatori;

Or. en

Amendamentul 116
Catherine Stihler

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 o perspectivă suficient de vastă 
asupra pieței conturilor de plăți și 
furnizează informații privind partea din 
cota de piață care este acoperită de site-ul 
lor;
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Or. en

Amendamentul 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dispun de sisteme funcționale pentru 
evitarea conflictelor de interese, cu scopul 
de a garanta că nicio relație de proprietate 
sau comercială directă sau indirectă nu 
împiedică conformitatea cu condițiile 
enumerate la acest alineat;

Or. en

Amendamentul 118
Edvard Kožušník

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).

eliminat

Or. cs
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Amendamentul 119
Wim van de Camp

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) 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 
toate produsele și serviciile care fac parte 
din pachet.

Or. en

Justificare

În Țările de Jos și în câteva alte țări precum Belgia, este o practică obișnuită ca un 
consumator să plătească un comision total pentru un cont de plăți standard. Împărțirea 
costurilor pentru fiecare serviciu ar fi mai complicată și, cel mai probabil, mai costisitoare 
pentru consumatori, având în vedere că cele mai multe dintre servicii sunt servicii 
tranzacționale, ceea ce ar însemna că s-ar aplica un comision pentru fiecare tranzacție. Un 
comision pentru pachet care include toate serviciile standard este comparat cu cel din alte 
state membre, cel mai ieftin fiind în Țările de Jos.

Amendamentul 120
Othmar Karas

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 

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

separat contul de plăți și, în caz afirmativ,
oferă informații separate privind costurile 
și comisioanele asociate fiecărui produs și 
serviciu financiar oferit în cadrul 
pachetului, în măsura în care acestea pot 
fi cumpărate și separat.

Or. en

Justificare

Este necesar să se facă distincția între un cont de plăți ca parte dintr-un pachet, care 
reprezintă un grup de servicii de plată, și un cont de plăți care este oferit împreună cu alte 
servicii financiare, de exemplu, de asigurare. Consumatorii trebuie informați cu privire la 
componentele pachetului pe care îl achiziționează și cu privire la costul pachetului respectiv, 
precum și cu privire la costurile suplimentare pentru servicii financiare care pot fi 
achiziționate și separat.

Amendamentul 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Achiziționarea unei cote de 
participare în cadrul unei cooperative nu 
se consideră a fi un produs sau un 
serviciu în sensul alineatului (2).

Or. de

Justificare

Mulți consumatori își gestionează afacerile financiare prin organizarea colectivă sub formă 
de bănci cooperative. Întrucât esența unei cooperative este faptul că utilizatorii sunt membrii 
acesteia, anumite bănci cooperative stabilesc calitatea de membru drept o condiție pentru 
deschiderea unui cont curent. Având în vedere că UE promovează cooperativa ca o formă de 
persoană juridică, printre altele prin statutul societății cooperative europene, nu este în nici 
un caz acceptabil ca deschiderea unui cont să depindă de calitatea de membru.

Amendamentul 122
Preslav Borissov
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Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dispozițiile privind schimbarea 
conturilor, astfel cum se prevede în 
capitolul III, se aplică numai schimbării 
conturilor de plăți dintr-un stat membru. 
Fiecare stat membru se asigură că 
prestatorii de servicii de plată furnizează 
un serviciu de schimbare a conturilor în 
conformitate cu articolul 10 oricărui 
consumator care deține un cont de plăți la 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul său.

Or. en

Amendamentul 123
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 124
Cornelis de Jong

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește schimbarea conturilor 



AM\1006208RO.doc 33/55 PE521.598v01-00

RO

între prestatori de servicii de plată din 
același stat membru, statele membre pot 
să aprobe sau să stabilească dispoziții 
care se abat de la cele prevăzute la 
articolul 10, dacă în acest mod se obțin 
creșteri ale eficienței care sunt în mod 
clar în interesul consumatorului. Acest 
lucru se aplică în special sistemelor 
existente de servicii de schimbare a 
conturilor.

Or. en

Amendamentul 125
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 126
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să asigure un mecanism de 
redirecționare automată a ordinelor de 
plată programată și a debitărilor directe 
către contul deținut de consumator la 
prestatorul de servicii de plată destinatar 
pe o perioadă de cel puțin un an.
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[Aceasta este litera (-a). Această literă
trebuie introdusă înainte de litera (a).]

Or. en

Amendamentul 127
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) închide contul de plăți; (d) închide contul de plăți gratuit;

Or. en

Amendamentul 128
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 129
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.

Amendamentul 130
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 131
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 132
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 133
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul percepe
consumatorului comisioane pentru 

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

închiderea contului de plăți deschis la 
acesta.

Or. en

Amendamentul 134
Preslav Borissov

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 nici
prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul, nici prestatorul de 
servicii de plată destinatar nu percep
consumatorului comisioane pentru 
niciunul dintre serviciile furnizate în 
conformitate cu articolul 10.

Or. en

Amendamentul 135
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 136
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 137
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 138
Evelyne Gebhardt
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Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii care se 
află în situație de ședere legală în Uniune 
nu fac obiectul discriminării din motive de 
naționalitate sau loc de reședință. În plus, 
deținerea unui cont de plăți de bază nu 
este în nici un caz discriminatorie. 
Discriminarea vizibilă, de exemplu, 
printr-un aspect diferit al cardului sau un 
număr de card diferit, nu este permisă.

Or. en

Amendamentul 139
Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat
Dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază
(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii 
de plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.
(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat 
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(identificați) în conformitate cu alineatul 
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.
(3) Prestatorii de servicii de plată nu pot 
refuza o cerere de acces la un cont de 
plăți cu funcționalități de bază, cu 
excepția următoarelor cazuri:
(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);
(b) atunci când condițiile stabilite la 
capitolul II din Directiva 2005/60 nu sunt 
îndeplinite.
(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
refuzul, în scris și gratuit, cu excepția 
cazului în care acestă informare 
contravine obiectivelor de siguranță 
națională sau de ordine publică.
(5) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3) litera 
(b), prestatorul de servicii de plată adoptă 
măsurile corespunzătoare în conformitate 
cu capitolul III din Directiva 2005/60.
(6) Statele membre se asigură că accesul 
la un cont de plăți cu funcționalități de 
bază nu este condiționat de achiziționarea 
unor servicii suplimentare.

Or. cs
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Amendamentul 140
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 141
Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază.

Or. cs

Amendamentul 142
Catherine Stihler

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

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

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

Or. en

Amendamentul 143
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că atunci 
când unui consumator îi este refuzat 
accesul la un cont de plăți pe piața liberă, 
scrisoarea de respingere a prestatorului 
de servicii de plată conține un aviz 
obligatoriu cu privire la dreptul legal la 
un cont de plăți de bază și organismul 
alternativ de soluționare a litigiilor și 
datele sale de contact.

Or. en

Amendamentul 144
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se asigură că 
consumatorii rezidenți legal în Uniune au 
dreptul de a deschide și de a utiliza un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Acest 
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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.

drept se aplică indiferent de locul de 
reședință al consumatorului. Statele 
membre se asigură că exercitarea dreptului 
nu este dificilă sau anevoioasă pentru 
consumator. Anterior deschiderii unui cont 
de plăți cu funcționalități de bază, 
prestatorii de servicii de plată verifică dacă 
respectivul consumator deține sau nu un 
cont de plăți pe teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 145
Evelyne Gebhardt

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 146
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
prestatorii de servicii de plată identificat 
(identificați) în conformitate cu alineatul 
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului. 
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoioasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator nu deține deja un cont de plăți 
pe teritoriul lor. În acest scop, 
consumatorul poate furniza prestatorului 
de servicii de plată o declarație de onoare 
sau o declarație din partea unei instituții 
financiare care să verifice faptul că 
respectivului consumator i s-a refuzat 
deschiderea unui cont de plăți obișnuit.

Or. en

Justificare

Este discutabil dacă un prestator de servicii de plată poate sau ar trebui să i se permită, din 
motive legate de protecția datelor, să verifice dacă un consumator deține un cont de plăți pe 
teritoriul lor. Prin urmare, ar trebui să accepte o declarație de onoare din partea 
consumatorului care să ateste că acesta nu este deja titular al unui cont de plăți sau o 
declarație din partea a cel puțin o instituție financiară potrivit căreia consumatorului i-a fost 
refuzat un astfel de cont de plăți.

Amendamentul 147
Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
grupurile vulnerabile ale societății, 
precum persoanele fără adăpost, 
persoanele analfabete, persoanele cu un 
nivel redus de instruire și persoanele în 
vârstă beneficiază de un sprijin activ la 
deschiderea unui cont de plăți de bază, 
printre altele, prin promovarea de 
memorandumuri de înțelegere între 
sectorul bancar și organizațiile 
neguvernamentale angajate în sprijinirea 
acestor grupuri vulnerabile.

Or. en

Amendamentul 148
Preslav Borissov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când sunt identificate 
infracțiuni precum frauda.

Or. en

Amendamentul 149
Birgit Collin-Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când un consumator deține 
deja un cont de plăți cu funcționalități de 
bază într-un alt stat membru.
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Or. de

Amendamentul 150
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când consumatorul a furnizat 
informații false în vederea obținerii unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, ºi, 
în altă situație, mai precis furnizând
informațiile corecte, i s-ar fi refuzat 
dreptul de a obține un astfel de cont;

Or. en

Amendamentul 151
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 152
Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Caracteristicile unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază
(1) Statele membre se asigură că un cont 
de plăți cu funcționalități de bază 
cuprinde următoarele servicii de plăți:
(a) servicii ce permit toate operațiunile 
necesare pentru deschiderea, operarea și 
închiderea unui cont de plăți;
(b) servicii ce permit depunerea de 
numerar într-un cont de plăți;
(c) servicii ce permit retrageri de numerar 
pe teritoriul Uniunii, dintr-un cont de 
plăți;
(d) efectuarea următoarelor operațiuni de 
plată pe teritoriul Uniunii:
(1) debitare directă;
(2) operațiuni de plată printr-un card de 
plată, inclusiv plăți online;
(3) transferuri de credit.
(2) Pentru toate serviciile menționate la 
alineatul (1), statele membre stabilesc 
numărul minim de operațiuni, prevăzute 
la articolul 17, ce vor fi asigurate 
consumatorului în schimbul unui 
comision, dacă este cazul. Numărul 
minim de operațiuni este rezonabil și în 
conformitate cu practica comercială 
comună din statul membru în cauză.
(3) Statele membre se asigură că, acolo 
unde este cazul, consumatorul poate să 
gestioneze și să inițieze tranzacții de plată 
din contul de plăți cu funcționalități de 
bază al acestuia, prin intermediul 
facilităților bancare online ale 
prestatorului de servicii de plată.
(4) Statele membre se asigură că nicio 
facilitate de descoperit de cont nu este 
oferită consumatorului pentru contul de 
plăți cu funcționalități de bază.
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Amendamentul 153
Jean-Pierre Audy

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 ca parte a 
funcționalităților de bază ale contului de 
plăți.

Or. fr

Amendamentul 154
Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Comisioane conexe
(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.
(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.
(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente stabilesc nivelul 
rezonabil al comisionului în conformitate 
cu unul sau mai multe dintre criteriile de 
mai jos:
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(a) nivelul venitului național;
(b) taxele medii aferente conturilor de 
plăți deținute în statul membru respectiv;
(c) costurile totale aferente furnizării unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază;
(d) prețurile de consum la nivel național.
(4) ABE elaborează orientări în 
conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 pentru 
a oferi asistență autorităților competente.

Or. cs

Amendamentul 155
Preslav Borissov

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 156
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite 
gratuit de către prestatorii de servicii de 
plată.
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Amendamentul 157
Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. cs

Amendamentul 158
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. fr

Amendamentul 159
Edvard Kožušník
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Propunere de directivă
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Contractele-cadru și rezilierea
(1) Contractele-cadru ce asigură accesul 
la un cont de plăți cu funcționalități de 
bază intră sub incidența dispozițiilor 
Directivei 2007/64/CE, dacă nu se 
specifică altfel la alineatele (2) și (3).
(2) Prestatorul de servicii de plată poate 
să denunțe unilateral un contract-cadru 
în cazul în care este îndeplinită cel puțin 
una dintre condițiile de mai jos:
(a) consumatorul a utilizat în mod 
deliberat contul în scopul comiterii de 
activități infracționale;
(b) nu a fost efectuată nicio tranzacție în 
cont de peste 12 luni consecutive;
(c) consumatorul a furnizat cu bună 
știință informații incorecte pentru a 
obține contul de plăți cu funcționalități de 
bază, în cazul în care furnizarea 
informațiilor corecte nu ar fi permis 
obținerea acestui drept;
(d) consumatorul nu mai este rezident 
legal în Uniune sau și-a deschis ulterior 
un al doilea cont de plăți în statul 
membru în care deține deja un cont de 
plăți cu funcționalități de bază.
(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată 
reziliază contractul de deschidere a unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază, 
acesta informează consumatorul, în scris 
și gratuit, cu privire la motivele și 
justificarea rezilierii, cu cel puțin două 
luni înainte de data la care rezilierea își 
produce efectele.

Or. cs
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Amendamentul 160
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) consumatorul a utilizat în mod deliberat 
contul în scopul comiterii de activități 
infracționale, al spălării de bani sau al 
finanțării terorismului;

Or. fr

Amendamentul 161
Preslav Borissov

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 luni consecutive;

Or. en

Amendamentul 162
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) nu a fost efectuată nicio tranzacție în 
cont de peste 12 luni consecutive, în ciuda 
notificării în două rânduri, după 10 și, 
respectiv, 11 luni consecutive de 
inactivitate;

Or. fr
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Amendamentul 163
Edvard Kožušník

Propunere de directivă
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Informații generale privind conturile de 
plăți cu funcționalități de bază
(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.
(2) Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată pun la 
dispoziția consumatorilor informații 
privind funcționalitățile specifice ale 
contului de plăți cu funcționalități de bază 
oferit, comisioanele conexe și condițiile de 
utilizare. De asemenea, statele membre se 
asigură că toți consumatorii sunt 
informați că, pentru a avea acces la un 
cont de plăți cu funcționalități de bază, nu 
este obligatorie achiziționarea unor 
servicii suplimentare.

Or. cs

Amendamentul 164
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor informații privind 
funcționalitățile specifice ale contului de 
plăți cu funcționalități de bază oferit, 

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

funcționalități de bază oferit, comisioanele 
conexe și condițiile de utilizare. De 
asemenea, statele membre se asigură că toți 
consumatorii sunt informați că, pentru a 
avea acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază, nu este obligatorie 
achiziționarea unor servicii suplimentare.

Or. en

Amendamentul 165
Preslav Borissov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre susțin inițiativele din 
cadrul instituțiilor de învățământ și al 
serviciilor de consultanță având ca scop 
îmbunătățirea educației financiare în 
vederea combaterii îndatorării excesive și 
a reducerii la minimum a riscului de 
excludere financiară pentru toți 
consumatorii. Sunt încurajați prestatorii 
de servicii de plată care oferă 
consumatorilor orientare și asistență 
privind gestionarea responsabilă a 
finanțelor lor.

Or. en

Amendamentul 166
Catherine Stihler

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 

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

regularitate cu părțile interesate, inclusiv 
cu reprezentanții consumatorilor, în 
vederea asigurării și monitorizării 
conformității eficiente cu prezenta 
directivă. În cazul în care mai multe 
autorități competente sunt împuternicite să 
asigure și să monitorizeze respectarea 
efectivă a prezentei directive, statele 
membre se asigură că aceste autorități 
colaborează îndeaproape pentru a-și putea 
îndeplini eficient atribuțiile respective.

Or. en


