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Amendamentul 19
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind comisioanele interbancare pentru 
operațiunile de plată pe bază de card

privind comisioanele interbancare pentru 
operațiunile de plată pe bază de card și 
pentru portofelele electronice

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Amendamentul 20
Adam Bielan

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Una dintre principalele practici care 
împiedică funcționarea pieței interne în 
ceea ce privește plățile cu cardul și cele pe 
bază de card este larga răspândire a 
comisioanelor interbancare, care, în 
majoritatea statelor membre, nu sunt 
reglementate prin legislație. Comisioanele 
interbancare sunt comisioane percepute 
între bănci care se aplică de obicei între
prestatorii de servicii de plată care acceptă 
cardul, pe de o parte, și prestatorii de 
servicii de plată care emit cardul și care 
aparțin unui anumit sistem de carduri, pe 
de altă parte. Comisioanele interbancare 
reprezintă partea cea mai importantă a 
comisioanelor percepute comercianților de 

(10) Una dintre principalele practici care 
împiedică funcționarea pieței interne în 
ceea ce privește plățile cu cardul și cele pe 
bază de card este larga răspândire a 
comisioanelor interbancare, care, în 
majoritatea statelor membre, nu sunt 
reglementate prin legislație. Comisioanele 
interbancare sunt comisioane percepute 
între bănci care sunt de obicei transferate 
de la prestatorii de servicii de plată care 
acceptă cardul la prestatorii de servicii de 
plată care emit cardul și care aparțin 
sistemului în cauză. Comisioanele 
interbancare reprezintă componenta cea 
mai importantă a comisioanelor percepute 
comercianților de către prestatorii de 
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către prestatorii de servicii de plată 
acceptanți pentru fiecare operațiune cu 
cardul. La rândul lor, comercianții includ 
aceste costuri legate de carduri în prețurile 
generale ale bunurilor și serviciilor. În 
practică, scopul concurenței dintre 
sistemele de carduri pare să fie, în mare 
măsură, acela de a convinge cât mai mulți 
prestatori de servicii de plată emitenți (de 
exemplu, băncile) să emită cardurile lor, 
ceea ce duce, de obicei, la creșterea 
comisioanelor interbancare pe piață, mai 
degrabă decât la scăderea acestora, situație 
care contrastează cu efectul obișnuit de 
disciplină a prețurilor pe care îl produce 
concurența într-o economie de piață. 
Reglementarea comisioanelor interbancare 
ar îmbunătăți funcționarea pieței interne.

servicii de plată acceptanți pentru fiecare 
operațiune cu cardul. La rândul lor, 
comercianții includ aceste costuri legate de 
carduri în prețurile generale ale bunurilor și 
serviciilor. În practică, scopul concurenței 
dintre sistemele de carduri pare să fie, în 
mare măsură, acela de a convinge cât mai 
mulți prestatori de servicii de plată emitenți 
(de exemplu, băncile) să emită cardurile 
lor, ceea ce duce, de obicei, la creșterea 
comisioanelor interbancare pe piață, mai 
degrabă decât la scăderea acestora, situație 
care contrastează cu efectul obișnuit de 
disciplină a prețurilor pe care îl produce 
concurența într-o economie de piață. 
Reglementarea comisioanelor interbancare 
ar îmbunătăți funcționarea pieței interne.

Or. en

Amendamentul 21
Adam Bielan

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Larga varietate a comisioanelor 
interbancare care există în prezent și 
nivelul acestora împiedică apariția unor 
„noi” actori la nivelul întregii Uniuni pe 
baza unor modele de afaceri cu comisioane 
interbancare mai scăzute, în detrimentul 
potențialelor economii de scară și de gamă 
și al creșterilor aferente în materie de 
eficiență. Aceasta are un impact negativ 
asupra comercianților cu amănuntul și a 
consumatorilor și împiedică inovarea. 
Întrucât actorii la nivelul întregii Uniunii ar 
trebui să ofere băncilor emitente cel puțin 
nivelul cel mai ridicat al comisionului 
interbancar practicat pe piața pe care 
doresc să intre, rezultatul este, de 
asemenea, menținerea fragmentării pieței. 

(11) Nivelul ridicat al comisioanelor 
interbancare care există în prezent poate 
împiedica apariția unor „noi” actori pe 
baza unor modele de afaceri diferite, în 
detrimentul potențialelor economii de scară 
și de gamă și al creșterilor aferente în 
materie de eficiență. Aceasta are un impact 
negativ asupra comercianților cu 
amănuntul și a consumatorilor și împiedică 
inovarea. Întrucât actorii la nivelul întregii 
Uniunii ar trebui să ofere băncilor emitente 
cel puțin nivelul cel mai ridicat al 
comisionului interbancar practicat pe piața 
pe care doresc să intre, rezultatul este, de 
asemenea, menținerea fragmentării pieței. 
Sistemele naționale existente în cadrul 
cărora comisioanele interbancare sunt mai 
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Sistemele naționale existente în cadrul 
cărora comisioanele interbancare sunt mai 
scăzute sau nule pot, de asemenea, să fie 
forțate să iasă de pe piață din cauza 
presiunii exercitate de bănci pentru a 
obține venituri mai mari din comisioanele 
interbancare. În consecință, consumatorii și 
comercianții se confruntă cu o situație în 
care posibilitatea de alegere este limitată, 
cu prețuri mai mari și cu o calitate mai 
scăzută a serviciilor de plată, în timp ce 
capacitatea lor de a utiliza soluții de plată 
la nivelul întregii Uniuni este limitată. În 
plus, comercianții cu amănuntul nu pot 
depăși diferențele dintre comisioane 
recurgând la serviciile de acceptare a 
cardurilor oferite de bănci în alte state 
membre. Regulile specifice ale sistemelor 
de plată necesită aplicarea comisionului 
interbancar al „punctului de vânzare” (țara 
comerciantului cu amănuntul) pentru 
fiecare operațiune de plată. Acest fapt 
împiedică băncile acceptante să își ofere cu 
succes serviciile la nivel transfrontalier. De 
asemenea, acest fapt îi împiedică pe 
comercianții cu amănuntul să își diminueze 
costurile legate de plăți în beneficiul 
consumatorilor.

scăzute sau nule pot, de asemenea, să fie 
forțate să iasă de pe piață din cauza 
presiunii exercitate de bănci pentru a 
obține venituri mai mari din comisioanele 
interbancare. În consecință, consumatorii și 
comercianții se confruntă cu o situație în 
care posibilitatea de alegere este limitată, 
cu prețuri mai mari și cu o calitate mai 
scăzută a serviciilor de plată, în timp ce 
capacitatea lor de a utiliza soluții de plată 
la nivelul întregii Uniuni este limitată. În 
plus, comercianții cu amănuntul nu pot 
depăși diferențele dintre comisioane 
recurgând la serviciile de acceptare a 
cardurilor oferite de bănci în alte state 
membre. Regulile specifice ale sistemelor 
de plată necesită aplicarea comisionului 
interbancar al „punctului de vânzare” (țara 
comerciantului cu amănuntul) pentru 
fiecare operațiune de plată. Acest fapt 
împiedică băncile acceptante să își ofere cu 
succes serviciile la nivel transfrontalier. De 
asemenea, acest fapt îi împiedică pe 
comercianții cu amănuntul să își diminueze 
costurile legate de plăți în beneficiul 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 22
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul operațiunilor naționale, este 
necesară o perioadă de tranziție pentru ca 
prestatorii și sistemele de servicii de plată 
să aibă timp să se adapteze la noile cerințe. 
Prin urmare, după o perioadă de doi ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament și pentru a permite finalizarea 

(17) În cazul operațiunilor naționale, este 
necesară o perioadă de tranziție pentru ca 
prestatorii și sistemele de servicii de plată 
să aibă timp să se adapteze la noile cerințe. 
Prin urmare, după o perioadă de doi ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, se vor stabili plafoane la o 
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unei piețe interne a plăților pe bază de 
card, plafoanele aferente comisioanelor 
interbancare pentru operațiunile cu 
carduri de consum ar trebui să fie extinse, 
astfel încât să acopere toate plățile, 
transfrontaliere și naționale.

medie ponderată pentru a favoriza 
inovările tehnologice și pentru a reflecta 
diferitele niveluri de dezvoltare pe piețele 
plăților cu cardul în diferite state membre.

Or. en

Amendamentul 23
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a facilita acceptarea 
transfrontalieră, toate operațiunile cu 
carduri de debit de consum 
(transfrontaliere și naționale) și 
operațiunile de plată pe baza acestor 
carduri ar trebui să aibă un comision 
interbancar maxim de 0,20 %, iar toate 
operațiunile (transfrontaliere și naționale)
cu carduri de credit de consum și 
operațiunile de plată pe baza acestor 
carduri ar trebui să aibă un comision 
interbancar maxim de 0,30 %.

(18) Pentru a facilita acceptarea 
transfrontalieră, toate operațiunile 
transfrontaliere cu carduri de debit de 
consum și operațiunile de plată pe baza 
acestor carduri ar trebui să aibă un 
comision interbancar maxim de 0,20 %, iar 
toate operațiunile transfrontaliere cu 
carduri de credit de consum și operațiunile 
de plată pe baza acestor carduri ar trebui să 
aibă un comision interbancar maxim de 
0,30 %.

Or. en

Amendamentul 24
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a facilita acceptarea 
transfrontalieră, toate operațiunile cu 
carduri de debit de consum 
(transfrontaliere și naționale) și 

(18) Pentru a facilita acceptarea 
transfrontalieră, toate operațiunile de plată 
naționale sau transfrontaliere cu carduri 
de consum și operațiunile de plată pe baza 
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operațiunile de plată pe baza acestor 
carduri ar trebui să aibă un comision 
interbancar maxim de 0,20 %, iar toate 
operațiunile (transfrontaliere și naționale)
cu carduri de credit de consum și 
operațiunile de plată pe baza acestor 
carduri ar trebui să aibă un comision 
interbancar maxim de 0,30 %.

acestor carduri ar trebui să aibă un 
comision interbancar maxim de 0,30 %.

Or. fr

Amendamentul 25
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a facilita acceptarea 
transfrontalieră, toate operațiunile cu 
carduri de debit de consum 
(transfrontaliere și naționale) și 
operațiunile de plată pe baza acestor 
carduri ar trebui să aibă un comision 
interbancar maxim de 0,20 %, iar toate 
operațiunile (transfrontaliere și naționale) 
cu carduri de credit de consum și 
operațiunile de plată pe baza acestor 
carduri ar trebui să aibă un comision 
interbancar maxim de 0,30 %.

(18) Pentru a facilita acceptarea 
transfrontalieră, toate operațiunile cu 
carduri de debit de consum 
(transfrontaliere și naționale) și 
operațiunile de plată pe baza acestor 
carduri ar trebui să aibă un comision 
maxim de 0,10 EUR per operațiune, iar 
toate operațiunile (transfrontaliere și 
naționale) cu carduri de credit de consum și 
operațiunile de plată pe baza acestor 
carduri ar trebui să aibă un comision 
interbancar fix, de cel puțin 0,10 EUR per 
operațiune, stabilit în funcție de costul 
real al plății.

Or. en

Amendamentul 26
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Regula privind acceptarea tuturor 
cardurilor este o dublă obligație impusă 
beneficiarilor plăților de către prestatorii 
de servicii de plată emitenți și sistemele de 
plată cu cardul, astfel încât aceștia să 
accepte, pe de o parte, toate cardurile 
aceleiași mărci (componenta „acceptarea 
tuturor produselor”), oricare ar fi 
diferențele de costuri dintre aceste 
carduri, și, pe de altă parte, toate 
cardurile, oricare ar fi banca emitentă a 
acestora (componenta „acceptarea tuturor 
emitenților”). Este în interesul 
consumatorului ca, pentru aceeași 
categorie de carduri, beneficiarii plăților 
să nu poată face nicio discriminare între 
emitenți sau titularii cardurilor și ca 
sistemele de plată și prestatorii de servicii 
de plată să poată impune beneficiarilor 
plăților o astfel de obligație. Prin urmare, 
deși componenta „acceptarea tuturor 
emitenților” a regulii privind acceptarea 
tuturor cardurilor este justificată în 
cadrul unui sistem de plată cu cardul, 
întrucât îi împiedică pe beneficiarii 
plăților să facă discriminări între băncile 
individuale care au emis un card, 
componenta „acceptarea tuturor 
produselor” este, în esență, o practică de 
legare având ca efect legarea acceptării 
cardurilor cu costuri reduse de acceptarea 
celor cu costuri ridicate. Eliminarea 
componentei „acceptarea tuturor 
produselor” a regulii privind acceptarea 
tuturor cardurilor ar permite 
comercianților să limiteze posibilitatea de 
alegere a cardurilor de plată pe care le 
oferă doar la cele cu costuri (mai) reduse, 
demers care ar fi, de asemenea, în 
beneficiul consumatorilor prin reducerea 
costurilor comercianților. În această 
situație, comercianții care acceptă carduri 
de debit nu ar fi obligați să accepte și 
carduri de credit, iar cei care acceptă 
carduri de credit nu ar fi constrânși să 

eliminat
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accepte carduri comerciale. Cu toate 
acestea, pentru protejarea consumatorilor 
și a capacității acestora de a utiliza 
carduri de plată cât mai des posibil, 
comercianții ar trebui să aibă obligația de 
a accepta toate cardurile care fac obiectul 
aceluiași comision interbancar 
reglementat. O astfel de limitare ar avea 
drept rezultat, de asemenea, creșterea 
competitivității pentru cardurile cu 
comisioane interbancare care nu sunt 
reglementate în temeiul prezentului 
regulament, întrucât comercianții ar avea 
o mai mare putere de negociere în ceea ce 
privește condițiile de acceptare a 
cardurilor respective.

Or. en

Amendamentul 27
Adam Bielan

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Regula privind acceptarea tuturor 
cardurilor este o dublă obligație impusă 
beneficiarilor plăților de către prestatorii de 
servicii de plată emitenți și sistemele de 
plată cu cardul, astfel încât aceștia să 
accepte, pe de o parte, toate cardurile 
aceleiași mărci (componenta „acceptarea 
tuturor produselor”), oricare ar fi 
diferențele de costuri dintre aceste carduri, 
și, pe de altă parte, toate cardurile, oricare 
ar fi banca emitentă a acestora 
(componenta „acceptarea tuturor 
emitenților”). Este în interesul 
consumatorului ca, pentru aceeași categorie 
de carduri, beneficiarii plăților să nu poată 
face nicio discriminare între emitenți sau 
titularii cardurilor și ca sistemele de plată și 
prestatorii de servicii de plată să poată 
impune beneficiarilor plăților o astfel de 

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

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

Or. en

Amendamentul 28
Preslav Borissov
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Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 29
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În vederea asigurării posibilității de 
exercitare a unei căi de atac în cazul în care 
prezentul regulament a fost aplicat incorect 
sau în cazul apariției unor litigii între 
utilizatorii serviciilor de plată și prestatorii 
de servicii de plată, statele membre ar 
trebui să instituie proceduri extrajudiciare 
corespunzătoare și eficace de contestare și 
de introducere a unor căi de atac. Statele 
membre ar trebui să stabilească norme 

(31) În vederea asigurării posibilității de 
exercitare a unei căi de atac în cazul în care 
prezentul regulament a fost aplicat incorect 
sau în cazul apariției unor litigii între 
utilizatorii serviciilor de plată și prestatorii 
de servicii de plată, statele membre ar 
trebui să instituie proceduri extrajudiciare 
corespunzătoare și eficace de contestare și 
de introducere a unor căi de atac. În 
conformitate cu orientările stabilite de 
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privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării prezentului regulament și ar 
trebui să se asigure că sancțiunile 
respective sunt eficace, proporționale și cu 
efect de descurajare și că acestea sunt 
aplicate.

Autoritatea Bancară Europeană, statele 
membre ar trebui să stabilească norme 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării prezentului regulament și ar 
trebui să se asigure că sancțiunile 
respective sunt eficace, proporționale și cu 
efect de descurajare și că acestea sunt 
aplicate.

Or. en

Amendamentul 30
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
uniforme tehnice și comerciale aplicabile 
operațiunilor de plată cu cardul efectuate în 
Uniune, în cazul în care atât prestatorul de 
servicii de plată al plătitorului, cât și cel al 
beneficiarului plății au sediul în Uniune.

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
uniforme tehnice și comerciale aplicabile 
operațiunilor de plată cu cardul și cu 
portofelul electronic efectuate în Uniune, 
în cazul în care prestatorul de servicii de 
plată al plătitorului, plătitorul, prestatorul 
de servicii de plată al beneficiarului plății 
și beneficiarul plății au sediul în Uniune.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura condiții de concurență echitabile între carduri și alte mijloace electronice 
de plată, este esențial ca operațiunile de plată pe bază de portofel electronic să facă, de 
asemenea, obiectul propunerii de regulament. Este important să se menționeze faptul că un 
comerciant cu sediul în afara UE nu ar trebui să beneficieze de propunerea de regulament 
doar pe motiv că acesta se bazează pe serviciile unui acceptant cu sediul în UE.

Amendamentul 31
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
uniforme tehnice și comerciale aplicabile 
operațiunilor de plată cu cardul efectuate 
în Uniune, în cazul în care atât prestatorul 
de servicii de plată al plătitorului, cât și cel
al beneficiarului plății au sediul în Uniune.

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
uniforme tehnice și comerciale aplicabile 
operațiunilor efectuate în Uniune cu 
cardurile de plată și cu portofelele 
electronice, în cazul în care prestatorul de 
servicii de plată al plătitorului, plătitorul, 
prestatorul de servicii de plată al 
beneficiarului plății și beneficiarul plății 
au sediul în Uniune.

Or. pl

Justificare

Pentru a se asigura efectuarea operațiunilor în condiții de concurență, pare esențial să se 
extindă domeniul de aplicare al regulamentului pentru a include portofelele electronice (de 
exemplu, Paypal). Portofelele electronice reprezintă un mijloc de plată care concurează în 
mod direct cu cardurile și cu alte metode de plată. Pentru a se asigura efectuarea în condiții 
de egalitate a operațiunilor cu cardul și cu alte forme concurente de plată electronică, este 
deosebit de important ca operațiunile efectuate prin intermediul portofelelor electronice să 
facă, de asemenea, obiectul prezentului regulament.

Amendamentul 32
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul regulament nu se aplică 
operațiunilor de plată cu cardul efectuate 
în cadrul unui sistem de plată cu cardul, 
în cazul în care numărul total al 
cardurilor emise clienților din UE de 
acest sistem sau în cadrul acestui sistem 
reprezintă 1 % sau mai puțin din numărul 
total al cardurilor de plată emise de toate 
sistemele de plată cu cardul din UE.

Or. en
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Amendamentul 33
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operațiunilor cu carduri comerciale; (a) cardurilor comerciale;

Or. en

Amendamentul 34
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) operațiunilor cu carduri emise de 
sisteme tripartite de plată cu cardul.

(c) cardurilor emise de sisteme tripartite 
de plată cu cardul.

Or. en

Amendamentul 35
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) operațiunilor cu carduri emise de 
sisteme tripartite de plată cu cardul.

(c) operațiunilor cu carduri emise în cadrul 
sistemelor tripartite de plată cu cardul.

Or. en

Amendamentul 36
Adam Bielan
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „operațiune cu card de debit” înseamnă 
o operațiune de plată cu cardul, inclusiv cu 
carduri preplătite legate de un cont curent 
sau de depozit, care este debitată în cel 
mult două zile lucrătoare după primirea 
ordinului de plată de către emitent;

Or. en

Amendamentul 37
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 38
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. „operațiune cu card de credit” înseamnă 
o operațiune de plată cu cardul care este 
debitată într-un termen de peste două zile 
lucrătoare după primirea ordinului de 
plată de către emitent;
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Or. en

Amendamentul 39
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. „operațiune cu card de credit” înseamnă 
o operațiune de plată cu cardul care este 
executată după autorizarea/inițierea sa;

Or. en

Amendamentul 40
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „card de plată” înseamnă un card de 
debit sau de credit care îi dă purtătorului 
dreptul de a efectua plăți în numerar sau 
de a prezenta, prin intermediul unui 
comerciant sau al unui acceptant, ordine 
de plată și care este acceptat de 
comerciant în scopul de a primi sumele 
care îi sunt datorate;

Or. pl

Justificare

Propunerea de regulament conține trimiteri la „cardurile de plată”, dar nu definește această 
noțiune. Introducerea unei definiții neutre din punct de vedere tehnologic a „cardului de 
plată” face posibilă definirea sferei acestui concept.
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Amendamentul 41
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „comision interbancar” înseamnă un 
comision plătit, în mod direct sau indirect, 
pentru fiecare operațiune (de exemplu, 
prin intermediul unei terțe părți) între 
prestatorul de servicii de plată al 
plătitorului și cel al beneficiarului care 
participă la operațiunea de plată cu cardul 
sau pe bază de card;

9. „comision interbancar” înseamnă un 
comision plătit, în mod direct sau indirect 
(de exemplu, prin intermediul unei terțe 
părți), între prestatorul de servicii de plată 
al plătitorului și cel al beneficiarului care 
participă la operațiunea de plată cu cardul 
sau pe bază de card. Un comision 
interbancar poate să fie explicit în cadrul 
unui sistem cvadripartit de plată cu cardul 
(comisionul este plătit de o persoană 
juridică unei alte persoane juridice) sau 
poate să fie implicit în cadrul unui sistem 
tripartit de plată cu cardul (transferul 
intern între societatea acceptantă și 
societatea emitentă ale aceleiași persoane 
juridice). Acesta include, de asemenea, un 
comision plătit sau un rabat oferit între 
prestatorul de servicii de plată al 
plătitorului și o entitate asociată la 
emiterea unui card co-branded sau un 
agent;

Or. en

Amendamentul 42
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „comision interbancar” înseamnă un 
comision plătit, în mod direct sau indirect, 
pentru fiecare operațiune (de exemplu, prin 
intermediul unei terțe părți) între 
prestatorul de servicii de plată al 
plătitorului și cel al beneficiarului care 

9. „comision interbancar” înseamnă un 
comision plătit, în mod direct sau indirect, 
pentru fiecare operațiune (de exemplu, prin 
intermediul unei terțe părți) între 
prestatorul de servicii de plată al 
plătitorului și cel al beneficiarului care 
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participă la operațiunea de plată cu cardul 
sau pe bază de card;

participă la operațiunea de plată cu cardul 
sau pe bază de card. Un comision 
interbancar poate fi vizibil, în cazul unui 
sistem cvadripartit de plată cu cardul 
(comisionul este plătit de o persoană 
juridică unei alte persoane juridice), sau 
poate fi ascuns, în cazul unui sistem 
tripartit de plată cu cardul (transferul 
intern între divizia acceptantă și divizia 
emitentă ale aceleiași entități juridice). 
Un comision interbancar include, de 
asemenea, comisioane plătite sau rabaturi 
oferite între prestatorul de servicii de 
plată al plătitorului și o entitate asociată 
din cadrul aceleiași mărci sau un agent;

Or. pl

Amendamentul 43
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „sisteme tripartite de plată cu cardul” 
înseamnă un sistem de plată cu cardul în 
care plățile se execută din contul de plăți 
pe care îl deține sistemul în numele 
titularului cardului către un cont de plată 
pe care îl deține sistemul în numele 
beneficiarului plății, precum și operațiunile 
pe bază de card întemeiate pe aceeași 
structură. Atunci când un sistem tripartit de 
plată cu cardul autorizează alți prestatori de 
servicii de plată să emită și/sau să accepte 
carduri de plată, acesta este considerat ca 
fiind un sistem cvadripartit de plată cu 
cardul;

15. „sisteme tripartite de plată cu cardul” 
înseamnă un sistem de plată cu cardul în 
care plățile se execută din contul de plăți 
pe care îl deține sistemul în numele 
plătitorului către un cont de plată pe care îl 
deține sistemul în numele beneficiarului 
plății, precum și operațiunile pe bază de 
card întemeiate pe aceeași structură. Atunci 
când un sistem tripartit de plată cu cardul 
autorizează alți prestatori de servicii de 
plată să emită și/sau să accepte carduri de 
plată sau emite carduri de plată, fie în 
asociere cu o entitate (carduri co-
branded), fie prin intermediul unui agent, 
acesta este considerat ca fiind un sistem 
cvadripartit de plată cu cardul;

Or. en
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Amendamentul 44
Matteo Salvini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. „portofel electronic” înseamnă un 
serviciu care îi permite titularului 
portofelului să aibă acces, să gestioneze și 
să utilizeze instrumente de identificare și 
de plată în vederea efectuării de plăți. 
Acest serviciu poate fi asociat unui 
dispozitiv deținut de titularul portofelului, 
de exemplu, un telefon mobil ori un 
calculator personal, sau poate fi găzduit 
pe un server la distanță (sau poate fi o 
combinație a acestora), dar, în orice caz, 
acesta este controlat de titular. 
Comerciantul care încheie un contract 
pentru furnizarea serviciului de portofel 
electronic este denumit „subcomerciant”.

Or. en

Amendamentul 45
Preslav Borissov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. „medie ponderată” înseamnă, în 
ceea ce privește comisioanele 
interbancare, valoarea totală a 
comisioanelor interbancare plătite pentru 
operațiunile cu cardul de credit sau cu 
cardul de debit, împărțită la valoarea 
totală a operațiunilor corespunzătoare din
aceeași perioadă de timp.

Or. en
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Amendamentul 46
Małgorzata Handzlik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. „portofel electronic” înseamnă un 
serviciu care îi permite purtătorului 
portofelului să aibă acces, să gestioneze și 
să utilizeze instrumente de identificare și 
de plată în vederea efectuării de plăți. 
Acest serviciu poate fi asociat unui 
dispozitiv deținut de purtătorul 
portofelului, de exemplu, un telefon mobil 
ori un calculator personal, sau poate fi 
găzduit pe un server la distanță (soluțiile 
de mai sus pot fi, de asemenea, 
combinate), dar, în toate cazurile, acesta 
trebuie să fie controlat de purtătorul său. 
Comerciantul care încheie un contract 
pentru furnizarea serviciului de portofel 
electronic este denumit „subcomerciant”.

Or. pl

Justificare

Dacă în domeniul de aplicare a regulamentului urmează să fie incluse portofelele electronice, 
este esențial ca dispozițiile regulamentului să includă o definiție a portofelului electronic.

Amendamentul 47
Matteo Salvini

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

25b. „medie” înseamnă, în ceea ce 
privește comisioanele interbancare, 
valoarea totală a comisioanelor 
interbancare plătite pentru operațiunile 
cu cardul de credit sau cu cardul de debit, 
împărțită la valoarea totală a 
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operațiunilor corespunzătoare din aceeași 
perioadă de timp.

Or. en

Amendamentul 48
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisioanele interbancare pentru
operațiunile transfrontaliere cu cardul de 
debit sau de credit de consum

Comisioanele interbancare pentru
cardurile transfrontaliere de debit sau de 
credit de consum

Or. en

Amendamentul 49
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 50
Bernadette Vergnaud
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a se face o diferență între cardurile de debit și cardurile de 
credit.

Amendamentul 51
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a se face o diferență între cardurile de debit și cardurile de 
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credit.

Amendamentul 52
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 53
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este interzis să se prevadă, în 
contracte sau în alte forme de acorduri, 
clauze care exclud aplicarea 
alineatului (1) sau (2) ori care conțin 
comisioane interbancare cu o valoare mai 
mare decât cea stabilită la alineatul (1) 
sau (2). În cazul în care un contract sau o 
altă formă de acord exclude aplicarea 
alineatului (1) sau (2) ori în cazul în care 
un contract sau o altă formă de acord 
stabilește un comision interbancar cu o 
valoare mai mare decât cea prevăzută la 
alineatul (1) sau (2), se aplică valoarea 
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maximă prevăzută la alineatul (1) sau (2).

Or. pl

Justificare

Pentru o funcționare eficientă a dispozițiilor, trebuie să se sublinieze faptul că în cazurile în 
care nu se aplică regulamentul, se aplică valoarea maximă a comisionului interbancar. Acest 
lucru va împiedica apariția unor discrepanțe între normele naționale.

Amendamentul 54
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre sunt în măsură să 
mențină și să instituie plafoane mai 
scăzute prin intermediul legislației 
naționale.

Or. en

Justificare

Plafonul pentru CIM-uri nu ar trebui să determine sistemele naționale actuale sau sistemele 
nou-intrate pe piață să majoreze CIM-urile mai reduse pe care le percep pentru a le aduce la 
nivelul plafonului. Plafonul propus nu ar trebui să afecteze buna funcționare a piețelor 
naționale, acest lucru având un impact negativ exclusiv asupra consumatorilor.

Amendamentul 55
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat
Comisioanele interbancare pentru toate 
operațiunile cu cardul de debit sau de 
credit de consum
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(1) Începând cu doi ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
oricărei operațiuni pe bază de card de 
debit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,2 % 
din valoarea operațiunii.
(2) Începând cu doi ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
oricărei operațiuni pe bază de card de 
credit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,3 % 
din valoarea operațiunii.

Or. en

Justificare

Cu excepția comisioanelor interbancare (transfrontaliere) percepute în cadrul SEE, luate în 
considerare la articolul 3, nivelul comisioanelor interbancare nu ar trebui să fie stabilit de 
UE, ci ar putea fi stabilit de autoritățile naționale din statele membre, în cazul în care acestea 
consideră acest lucru necesar. Având în vedere diferențele mari între nivelurile de dezvoltare 
a plăților cu cardul în diferitele state membre, o rată unică stabilită la nivelul UE nu va fi 
potrivită pentru toate statele membre.

Amendamentul 56
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisioanele interbancare pentru toate
operațiunile cu cardul de debit sau de credit 
de consum

Comisioanele interbancare pentru 
operațiunile cu cardul de debit sau de credit 
de consum la nivel național

Or. en
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Amendamentul 57
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Justificare

Perioada de tranziție propusă pentru punerea în aplicare a noilor obligații privind valorile 
maxime ale comisioanelor interbancare pentru toate operațiunile pare prea îndelungată. 
Pentru operațiunile transfrontaliere, se prevede o perioadă de doar două luni. Prin urmare, 
perioada de șase luni pentru toate operațiunile pare să fie adecvată pentru adaptarea 
activităților la noile norme.

Amendamentul 58
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Un plafon absolut pentru comisioanele interbancare, astfel cum a fost propus de către 
Comisie, nu ar reflecta diferitele evoluții de pe piețele plăților cu cardul din diferitele state 
membre. Stabilirea unei rate medii ponderate la nivel național ar oferi un anumit grad de 
flexibilitate, care ar permite efectuarea de investiții în noi tehnologii, în caracteristici de 
securitate sau în îmbunătățirea infrastructurilor de plată cu cardul în țările în care acestea 
nu sunt bine dezvoltate.

Amendamentul 59
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Plafoanele ar trebui să se aplice mai devreme la nivel național, deoarece la acest nivel se 
resimte cel mai puternic povara CIM-urilor.

Amendamentul 60
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a se face o diferență între cardurile de debit și cardurile de 
credit. În ceea ce privește pragurile, acestea ar trebui să fie reduse în cazul operațiunilor 
naționale, în scopul de a le oferi autorităților de reglementare suficientă flexibilitate pentru a 
ajusta valorile în funcție de structura pieței și de echilibrul dintre băncile emitente și băncile 
acceptante.

Amendamentul 61
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) La încheierea unui termen de doi ani
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, în cazul oricărei operațiuni pe 
bază de card de debit, prestatorii de servicii 
de plată nu oferă și nici nu solicită un 
comision interbancar per operațiune sau o 
altă remunerație convenită cu obiect sau 
efect echivalent care să fie mai mare de 
0,10 EUR per operațiune, aplicându-se 
comisioane proporționale pentru 
microplăți.

Or. en

Amendamentul 62
Bernadette Vergnaud
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a se face o diferență între cardurile de debit și cardurile de 
credit.

Amendamentul 63
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 64
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 65
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Plafoanele ar trebui să se aplice mai devreme la nivel național, deoarece la acest nivel se 
resimte cel mai puternic povara CIM-urilor.
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Amendamentul 66
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) La încheierea unui termen de doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, în cazul oricărei operațiuni pe 
bază de card de credit, prestatorii de 
servicii de plată oferă și solicită un 
comision interbancar fix per operațiune sau 
o altă remunerație convenită cu obiect sau 
efect echivalent, care se bazează pe costul 
real al plății și care este de cel puțin 
0,10 EUR per operațiune.

Or. en

Amendamentul 67
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Este interzis să se prevadă, în 
contracte sau în alte forme de acorduri, 
clauze care exclud aplicarea 
alineatelor (1) sau (2) ori care conțin 
comisioane interbancare cu o valoare mai 
mare decât cea prevăzută la alineatul (1) 
sau (2). În cazul în care un contract sau o 
altă formă de acord exclude aplicarea 
alineatelor (1) sau (2) ori în cazul în care 
un contract sau o altă formă de acord 
stabilește un comision interbancar cu o 
valoare mai mare decât cea prevăzută la 
alineatul (1) sau (2), se aplică valoarea 
maximă prevăzută la alineatul (1) sau (2).

Or. pl
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Amendamentul 68
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre sunt în măsură să 
mențină sau să instituie plafoane mai 
scăzute prin intermediul legislației 
naționale.

Or. en

Justificare

Plafonul pentru CIM-uri nu ar trebui să determine sistemele naționale actuale sau sistemele 
nou-intrate pe piață să majoreze CIM-urile mai reduse pe care le percep pentru a le aduce la 
nivelul plafonului. Plafonul propus nu ar trebui să afecteze buna funcționare a piețelor 
naționale, acest lucru având un impact negativ exclusiv asupra consumatorilor.

Amendamentul 69
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre sunt în măsură să 
mențină sau să instituie plafoane mai 
scăzute sau măsuri cu obiect ori efect 
echivalent, prin intermediul legislației 
naționale.

Or. en

Justificare

Plafoanele propuse nu ar trebui să afecteze buna funcționare a piețelor naționale, acolo unde 
comisioanele interbancare sunt mai reduse sau inexistente, în special în țările care dispun de 
sisteme naționale de carduri ieftine și eficiente.
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Amendamentul 70
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru aplicarea plafoanelor menționate la 
articolul 3 și la articolul 4, orice 
compensație netă primită de o bancă 
emitentă de la un sistem de plată cu cardul 
în legătură cu operațiuni de plată sau 
activități conexe este considerată ca făcând 
parte din comisionul interbancar. 
Acceptantul ar trebui să plătească doar 
suma prevăzută în prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a împiedica sistemele de plăți cu cardul să majoreze comisioanele, cum ar fi pentru 
acordarea licențelor, a autorizațiilor etc., majorare care, ulterior, ar fi suportată de 
comercianții cu amănuntul și de consumatori, ar trebui să se clarifice dispozițiile 
regulamentului.

Amendamentul 71
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Comisioanele interbancare ascunse

(1) Sistemele tripartite de plată cu cardul 
percep comisioane interbancare ascunse 
care ar trebui să facă obiectul unui plafon 
asemenea comisioanelor interbancare 
vizibile, menționate la articolele 3 și 4.
(2) Pentru a asigura respectarea acestei 
cerințe, sistemele tripartite de plată cu 
cardul țin evidențe contabile distincte
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pentru activitățile comerciale asociate 
acceptării cardurilor de consum și pentru 
activitățile comerciale asociate emiterii 
cardurilor de consum. Acest lucru ar 
trebui să fie realizat ca și cum aceste 
activități ar fi desfășurate de entități 
separate din punct de vedere juridic, 
permițând identificarea tuturor 
elementelor de cost și de venit – precum și 
a bazei pentru calcularea acestor costuri 
și venituri și a unei prezentări detaliate a 
metodelor utilizate – asociate activităților 
de emitere și de acceptare, inclusiv 
defalcarea detaliată a imobilizărilor și a 
costurilor structurale. Sistemele tripartite 
de plată cu cardul au, de asemenea, 
obligația de a face publice costurile 
transferurilor interne, în scopul de a se 
asigura respectarea plafoanelor stabilite 
pentru comisioanele interbancare ascunse 
și în scopul de a se evita subvenționarea 
încrucișată.
(3) În aplicarea plafoanelor menționate la 
articolul 1 și la articolul 2, orice 
compensație netă primită de o secție 
responsabilă cu emiterea cardurilor de 
consum de la o secție asociată unui sistem 
de plată cu cardul în legătură cu 
operațiuni de plată sau cu activități 
conexe este considerată ca făcând parte 
din comisionul interbancar.
(4) Pentru a se asigura respectarea 
alineatelor (1) și (2), sistemele tripartite de 
plată cu cardul au obligația de a numi un 
mandatar care să prezinte autorităților 
competente menționate la articolul 13 și 
la următoarele articole rapoarte anuale
privind respectarea de către sistemul 
tripartit de plată cu cardul a dispozițiilor 
de la alineatele (1) și (2) în anul 
precedent. Dispozițiile de aplicare privind 
mandatarul sunt stabilite în anexa X.

Or. pl
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Justificare

Considerentul 22 indică faptul că sistemele tripartite de plată cu cardul percep comisioane 
interbancare ascunse. Pentru a se asigura efectuarea operațiunilor în condiții de egalitate, 
nivelul comisioanelor interbancare ascunse ar trebui să fie reglementat în mod similar cu 
comisioanele interbancare deschise. Pentru a evita eludarea dispozițiilor, o soluție 
proporțională ar fi să se solicite numirea unui mandatar. Astfel cum se procedează în prezent, 
mandatarii au obligația de a prezenta rapoarte anuale privind respectarea mediilor 
ponderate convenite cu Comisia.

Amendamentul 72
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 73
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La încheierea unui acord contractual 
cu un prestator de servicii de plată, 
consumatorul are posibilitatea de a decide 
dacă are sau nu nevoie ca pe cardul său 



PE526.051v01-00 36/46 AM\1013311RO.doc

RO

ori pe dispozitivul său electronic, 
informatic ori de telecomunicații să fie 
incluse două sau mai multe mărci diferite 
de instrumente de plată. Înainte de 
semnarea contractului, prestatorul de 
servicii de plată îi furnizează 
consumatorului informații clare și 
obiective cu privire la mărcile de 
instrumente de plată disponibile și cu 
privire la caracteristicile acestora legate 
de utilizare, funcționalități, costuri și 
securitate.

Or. en

Amendamentul 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La încheierea unui acord contractual 
cu un prestator de servicii de plată, 
consumatorul beneficiază de informații 
clare și obiective și este în măsură să 
decidă dacă are sau nu nevoie ca pe 
cardul său ori pe dispozitivul său 
electronic, informatic ori de 
telecomunicații să fie incluse două sau 
mai multe mărci diferite de instrumente 
de plată.

Or. en

Amendamentul 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un dispozitiv de plată 
oferă posibilitatea de a alege între diferitele 
mărci de instrumente de plată, marca 
utilizată pentru operațiunea de plată în 
cauză este stabilită de plătitor la punctul de 
vânzare.

(5) În cazul în care un dispozitiv de plată 
oferă posibilitatea de a alege între diferitele 
mărci de instrumente de plată, marca 
utilizată pentru operațiunea de plată în 
cauză este stabilită de plătitor la punctul de 
vânzare. Înainte de semnarea 
contractului, prestatorul de servicii de 
plată îi furnizează consumatorului 
informații clare și obiective cu privire la 
toate mărcile de instrumente de plată 
disponibile, inclusiv cu privire la 
caracteristicile și la comisioanele 
interbancare aferente acestora.

Or. en

Amendamentul 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemele de plată cu cardul, emitenții, 
acceptanții și furnizorii de infrastructură de 
gestionare a cardurilor de plată nu introduc 
mecanisme automate, softuri sau 
dispozitive în instrumentul de plată sau 
echipamentul instalat la punctul de vânzare 
care limitează posibilitatea de alegere a 
aplicației de către plătitor atunci când 
utilizează un instrument de plată care 
cuplează mărci.

(6) Sistemele de plată cu cardul, emitenții, 
acceptanții, comercianții și furnizorii de 
infrastructură de gestionare a cardurilor de 
plată nu introduc mecanisme automate, 
softuri sau dispozitive în instrumentul de 
plată sau echipamentul instalat la punctul 
de vânzare care limitează posibilitatea de 
alegere a aplicației de către plătitor atunci 
când utilizează un instrument de plată care 
cuplează mărci.

Or. en

Amendamentul 77
Bernadette Vergnaud
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Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Diferențierea comisioanelor Comisioanele

Or. fr

Amendamentul 78
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 79
Bernadette Vergnaud

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice scădere a valorii comisioanelor 
interbancare în temeiul articolelor 3 și 4 
din prezentul regulament sau a valorii 
comisioanelor interbancare stabilite de 
către autoritățile competente menționate 
la articolul 13 este însoțită de o scădere 
cel puțin echivalentă a comisioanelor de 
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servicii percepute comercianților de către 
prestatorii de servicii de plată acceptanți.

Or. fr

Justificare

Prezentul regulament nu produce niciun efect dacă scăderea comisioanelor interbancare nu 
se reflectă în comisioanele percepute comercianților de către acceptanți.

Amendamentul 80
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Regula privind acceptarea tuturor 
cardurilor
(1) Sistemele de plată și prestatorii de 
servicii de plată nu aplică nicio regulă 
care îi poate obliga pe beneficiarii plății 
care acceptă carduri și alte instrumente 
de plată emise de un singur furnizor de 
servicii de plată emitent în cadrul unui 
sistem de instrumente de plată să accepte, 
de asemenea, alte instrumente de plată ale 
aceleiași mărci și/sau din aceeași 
categorie emise de alți prestatori de 
servicii de plată emitenți în cadrul 
aceluiași sistem, cu excepția cazului în 
care acestea fac obiectul aceluiași 
comision interbancar reglementat.
(2) Restricția regulii privind acceptarea 
tuturor cardurilor menționată la alineatul 
(1) nu aduce atingere posibilității pe care 
o au sistemele de plată și prestatorii de 
servicii de plată de a prevedea că anumite 
carduri nu pot fi refuzate pe baza 
identității prestatorului de servicii de plată 
emitent sau a titularului cardului.
(3) Comercianții care decid să nu accepte 
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toate cardurile sau alte instrumente de 
plată ale unui sistem de plată cu cardul îi 
informează cu privire la aceasta pe 
consumatori în mod clar și neechivoc, în 
același timp în care le comunică 
informații cu privire la acceptarea altor 
carduri și instrumente de plată ale 
sistemului. Informațiile respective sunt 
afișate în mod vizibil la intrarea în 
magazin, la casă sau pe site-ul internet ori 
pe orice alt suport electronic sau mobil 
utilizat și sunt furnizate plătitorului în 
timp util înainte ca acesta să încheie un 
contract de cumpărare cu beneficiarul 
plății.
(4) Prestatorii de servicii de plată emitenți 
se asigură că instrumentele lor de plată 
sunt identificabile în mod vizibil și din 
punct de vedere electronic, astfel încât 
beneficiarii plății să identifice în mod 
neechivoc ce mărci și categorii de carduri 
preplătite, de debit, de credit sau 
comerciale sau ce plăți pe bază de card 
sunt alese de către plătitor.

Or. en

Justificare

Limitarea regulii privind acceptarea tuturor cardurilor ar conduce la reducerea gradului de 
utilizare a cardurilor, deoarece consumatorii nu ar mai avea certitudinea că comercianții le 
acceptă cardul.

Amendamentul 81
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemele de plată și prestatorii de 
servicii de plată nu aplică nicio regulă 
care îi poate obliga pe beneficiarii plății 
care acceptă carduri și alte instrumente 
de plată emise de un singur furnizor de 

eliminat



AM\1013311RO.doc 41/46 PE526.051v01-00

RO

servicii de plată emitent în cadrul unui 
sistem de instrumente de plată să accepte, 
de asemenea, alte instrumente de plată ale 
aceleiași mărci și/sau din aceeași 
categorie emise de alți prestatori de 
servicii de plată emitenți în cadrul 
aceluiași sistem, cu excepția cazului în 
care acestea fac obiectul aceluiași 
comision interbancar reglementat.

Or. en

Amendamentul 82
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 83
Matteo Salvini

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

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 84
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 85
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comercianții care decid să nu accepte 
toate cardurile sau alte instrumente de 
plată ale unui sistem de plată cu cardul îi 

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

Or. en

Amendamentul 86
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Prestatorii de servicii de plată emitenți 
se asigură că instrumentele lor de plată 
pentru care comisioanele interbancare nu 
sunt reglementate sunt identificabile în 
mod vizibil și prin mijloace electronice.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că în cazul cardurilor preplătite, al cardurilor de debit și al cardurilor 
de credit (de consum) se aplică niveluri reglementate ale comisioanelor interbancare, 
comerciantul nu obține niciun beneficiu dacă are posibilitatea de a identifica vizual și prin 
mijloace electronice aceste carduri. Se propune modificarea acestui alineat, astfel încât să se 
impună obligația de a identifica cardurile nereglementate, în scopul de a permite 
comercianților fie să refuze cardurile comerciale (nereglementate), fie să suprataxeze aceste 
carduri, în conformitate cu propunerea de directivă revizuită privind serviciile de plată.
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Amendamentul 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractele încheiate între acceptanți și 
beneficiarii plății pot cuprinde o dispoziție 
conform căreia informațiile menționate la 
alineatul (1) primul paragraf sunt furnizate 
sau puse la dispoziție periodic, cel puțin o 
dată pe lună, și în forma convenită, care 
permite beneficiarilor plății să stocheze și 
să reproducă informațiile fără a le 
modifica.

(2) Contractele încheiate între acceptanți și 
beneficiarii plății cuprind o dispoziție 
conform căreia informațiile menționate la 
alineatul (1) primul paragraf sunt furnizate 
sau puse la dispoziție periodic, cel puțin o 
dată pe lună, și în forma convenită, care 
permite beneficiarilor plății să stocheze și 
să reproducă informațiile fără a le 
modifica.

La încheierea unui acord contractual cu 
un prestator de servicii de plată, 
consumatorului îi sunt furnizate periodic 
informații clare și obiective cu privire la 
caracteristicile plăților și cu privire la 
comisioanele aplicate operațiunilor de 
plată.

Or. en

Amendamentul 88
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea Bancară Europeană are 
responsabilitatea de a emite orientări 
privind aplicarea unor sancțiuni eficiente, 
corespunzătoare și disuasive.

Or. en
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Justificare

Este important ca toate statele membre să urmărească aceleași obiective în stabilirea 
normelor privind sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a prezentului regulament în 
vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile.

Amendamentul 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre stabilesc proceduri 
extrajudiciare adecvate și eficace de 
contestare și de introducere a unor căi de 
atac pentru soluționarea litigiilor care 
decurg din prezentul regulament între 
beneficiarii plăților și prestatorii lor de 
servicii de plată. În acest sens, statele 
membre desemnează organisme existente, 
dacă este cazul, sau instituie organisme 
noi.

(1) Statele membre stabilesc proceduri 
extrajudiciare independente, adecvate și 
eficace de contestare și de introducere a 
unor căi de atac pentru soluționarea 
litigiilor care decurg din prezentul 
regulament între beneficiarii plăților și 
prestatorii lor de servicii de plată. În acest 
sens, statele membre desemnează 
organisme existente, dacă este cazul, sau 
instituie organisme noi.

Or. en

Amendamentul 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prestatorii de servicii de plată aderă 
la unul sau la mai multe organisme de 
soluționare alternativă a litigiilor.

Or. en

Amendamentul 91
Bernadette Vergnaud
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Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La încheierea unui termen de un an de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind efectul asupra 
funcționării pieței interne al 
comisioanelor interne percepute 
sistemelor tripartite de plată pentru 
operațiunile transfrontaliere și, dacă este 
cazul, prezintă o propunere legislativă de 
reducere a efectelor negative ale acestora.

Or. fr

Justificare

Valoarea comisioanelor legate de sistemele tripartite de plată poate fi considerabilă și mult 
mai mare decât valoarea comisioanelor pentru sistemele cvadripartite de plată cu cardul. 
Prin urmare, ar trebui să se analizeze impactul acestor comisioane asupra operațiunilor în 
cadrul pieței interne, precum și posibilitatea de a adopta dispoziții legislative în domeniu.


