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Amendamentul 38
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este oportun să se stabilească termenele
până la care toate operațiunile de transfer 
de credit și de debit direct trebuie să 
respecte aceste cerințe tehnice, lăsând 
totodată piața deschisă evoluției și inovării.

Este oportun să se stabilească un singur 
termen-limită până la care toate 
operațiunile de transfer de credit și de debit 
direct ar trebui să respecte aceste cerințe 
tehnice, lăsând totodată piața deschisă 
evoluției și inovării.

Or. en

Amendamentul 39
Simon Busuttil

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este oportun să se stabilească termenele
până la care toate operațiunile de transfer 
de credit și de debit direct trebuie să 
respecte aceste cerințe tehnice, lăsând 
totodată piața deschisă evoluției și inovării.

Este oportun să se stabilească termenele-
limită până la care toate operațiunile de 
transfer de credit și de debit direct ar trebui 
să respecte aceste cerințe tehnice, lăsând 
totodată piața deschisă evoluției și inovării.
Utilizatorilor și prestatorilor de servicii de 
plată ar trebui să li se acorde suficient 
timp pentru a se adapta la cerințele 
tehnice, însă perioada de timp nu trebuie 
neapărat să amâne beneficiile pentru 
consumatori sau să penalizeze eforturile 
operatorilor proactivi care au adoptat 
sistemele de plată SEPA. În ceea ce 
privește operațiunile de plată de la nivel 
național, prestatorii de servicii de plată ar 
trebui să pună la dispoziția clienților lor 
cu amănuntul serviciile necesare prin 
care să asigure o tranziție fără probleme 
și în condiții de siguranță către cerințele 
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tehnice stabilite în prezentul regulament. 

Or. en

Amendamentul 40
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie stabilite date separate pentru 
migrare, ca să se țină cont de diferențele
dintre transferul de credit și debitul direct. 
Transferul de credit și debitul direct nu au 
același nivel de maturitate în întreaga 
Uniune, deoarece un debit direct este un 
instrument mai complex decât transferul 
de credit și, prin urmare, migrarea către 
debitul direct la nivelul UE necesită mult 
mai multe resurse decât migrarea la 
transferul de credit la nivelul UE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Simon Busuttil

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie stabilite date separate pentru 
migrare, ca să se țină cont de diferențele 
dintre transferul de credit și debitul direct.
Transferul de credit și debitul direct nu au 
același nivel de maturitate în întreaga 
Uniune, deoarece un debit direct este un 
instrument mai complex decât transferul 
de credit și, prin urmare, migrarea către 
debitul direct la nivelul UE necesită mult 
mai multe resurse decât migrarea la 

Ar trebui stabilită o singură dată pentru 
migrare pentru transferul de credit și 
debitul direct în întreaga Uniune, astfel 
încât să se asigure o tranziție concertată, 
în interesul asigurării clarității și 
simplității pentru consumatori.
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transferul de credit la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 42
Pascal Canfin

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În unele state membre există anumite 
operațiuni de debitare directă care par 
foarte asemănătoare cu tranzacțiile prin 
carduri de plată, întrucât plătitorul 
utilizează un card la punctul de vânzare
pentru a iniția operațiunea de plată. 
Totuși, metoda de plată de bază este 
debitarea directă. Cardul este utilizat 
numai ca mijloc de afișare pentru a 
facilita generarea electronică a 
mandatului care trebuie să fie semnat de 
plătitor la punctul de vânzare. Din cauza 
volumului substanțial de operațiuni, 
aceste servicii de plată nu pot fi clasificate 
ca produse de nișă, însă ele rămân
necesare până la crearea unui substituent 
adecvat al SEPA. În acest sens, ar trebui 
să se solicite părților interesate să 
elaboreze un substituent adecvat al SEPA, 
care să fie aprobat de Comisie, înainte ca 
actualele scheme naționale de debitare
directă care permit aceste tipuri de 
operațiuni să fie eliminate complet.

Or. en

Amendamentul 43
Pascal Canfin

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura remedierea situațiilor în 
care prezentul regulament a fost aplicat 
incorect, statele membre trebuie să instituie 
proceduri de contestare și reparație 
nejudiciare adecvate și eficace pentru 
soluționarea litigiilor ce pot lua naștere în 
legătură cu regulamentul.

Pentru a asigura remedierea situațiilor în 
care prezentul regulament a fost aplicat 
incorect, statele membre ar trebui să 
instituie proceduri de contestare și reparație 
nejudiciare adecvate și eficace pentru 
soluționarea litigiilor ce pot lua naștere 
între utilizatorii și prestatorii serviciilor de 
plată.

Or. en

Amendamentul 44
Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia trebuie împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
290 din Tratat în ceea ce privește 
actualizarea cerințelor tehnice aplicabile 
transferului de credit și debitului direct.

Comisia ar trebui împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
290 din Tratat în ceea ce privește 
actualizarea cerințelor tehnice aplicabile 
transferului de credit și debitului direct.
Este deosebit de important ca în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Coerență cu consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.
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Amendamentul 45
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru că prestatorii de servicii de plată din 
statele membre ale zonei non-euro trebuie 
să depună mai multe eforturi în faza 
pregătitoare, este necesar să li se permită 
prelungirea termenului de aplicare a 
acestor cerințe tehnice.

Pentru că prestatorii de servicii de plată din 
statele membre ale zonei non-euro trebuie 
să depună mai multe eforturi în faza 
pregătitoare, este necesar să li se permită 
prelungirea termenului de aplicare a 
acestor cerințe tehnice. Statele membre din 
afara zonei euro ar trebui totuși să se 
conformeze rapid cerințelor tehnice 
pentru a crea o zonă de plată europeană 
veritabilă, care să consolideze piața 
internă.

Or. en

Amendamentul 46
Pascal Canfin

Propunere de regulament
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul European al Plăților (CEP) a 
avut o influență covârșitoare asupra 
guvernanței SEPA. În prezent, industria 
bancară domină CEP, ceea ce a dus la o 
excludere a intereselor utilizatorilor din
procesul decizional privind SEPA. Prin 
urmare, este necesară o reformă a 
guvernanței SEPA pentru a se garanta că 
acest proces decizional va fi mai 
democratic și mai transparent.

Or. en
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Amendamentul 47
Pascal Canfin

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisioane
În cazul în care utilizatorul serviciului de 
plată este un consumator, prestatorul de 
servicii de plată nu percepe timp de [10] 
ani de la data menționată la articolul 5 
alineatele (1) și (2) comisioane ajustate în 
funcție de inflație mai mari decât cele pe 
care le-a perceput acelui utilizator al 
serviciilor de plată în temeiul schemelor 
naționale de plată înainte de 1 decembrie 
2010 pentru transferuri de credite și 
debitări directe de aceeași valoare, 
corespunzătoare sau comparabile din 
punctul de vedere al condițiilor și al 
cerințelor tehnice.

Or. en

Amendamentul 48
Pascal Canfin

Propunere de regulament
Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, în cazul 
unei plăți directe, un plătitor are dreptul 
să i se ramburseze de către prestatorul său 
de servicii de plată o operațiune de plată 
autorizată și executată, inițiată de către 
un beneficiar sau prin intermediul unui 
beneficiar. Se rambursează întreaga sumă 
a operațiunii de plată executate. În 
termen de 30 de zile lucrătoare de la 
primirea solicitării de rambursare, 
prestatorul de servicii de plată 
rambursează întreaga sumă la data valorii 
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operațiunii de plată care a făcut obiectul 
unei rambursări.

Or. en

Amendamentul 49
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cel târziu la [a se insera data concretă 12
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], transferurile de 
credit se efectuează în conformitate cu 
cerințele tehnice de la punctele 1 și 2 din 
anexă.

1. Cel târziu la [a se insera data concretă 24
de luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], transferurile de 
credit se efectuează în conformitate cu 
cerințele tehnice de la punctele 1 și 2 din 
anexă.

Or. en

Amendamentul 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Debitările directe dispuse de către 
plătitori, în conformitate cu 
reglementările naționale, înainte de data 
prevăzută la articolul 5 alineatul (2), sunt
transferate de la această dată, gratuit și 
automat, de către prestatorii de servicii de 
plată către debitări directe SEPA, cu 
excepția cazului în care, în termen de 
patru săptămâni, plătitorul se opune 
transferării.

Or. de
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Amendamentul 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Debitările directe dispuse de către 
plătitor, în conformitate cu reglementările 
naționale, înainte de data prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1), sunt transferate
la această dată, gratuit și automat, de 
către prestatorii de servicii de plată către
debitări directe SEPA, cu excepția cazului 
în care, în termen de patru săptămâni, 
plătitorul se opune transferării.

Or. de

Amendamentul 52
Pascal Canfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prestatorii de servicii de plată ai
plătitorului și beneficiarului nu percep
comisioane sau alte plăți pentru procesul 
de afișare care pune la dispoziție datele 
pentru operațiunile de plată inițiate prin 
intermediul sau cu ajutorul unui card de 
plată la punctul de vânzare și care au ca 
rezultat debitarea directă.

Or. en

Amendamentul 53
Pascal Canfin

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) demersul va fi conceput astfel încât 
costurile să fie alocate eficient părții care 
a generat tranzacția R, ținând cont de 
existența costurilor tranzacției și de scopul 
protecției consumatorului.

(a) demersul garantează că prestatorii 
serviciilor de plată colectează comisionul 
aferent numai din contul beneficiarilor
care au inițiat plata; această dispoziție nu 
aduce atingere obligației plătitorului de a 
rambursa acest comision beneficiarului în 
cazul în care plătitorul a generat în mod 
nejustificat o operațiune R, având în 
vedere obligațiile rezultate în temeiul 
contractului oneros și scopul protecției 
consumatorului.

Or. en

Amendamentul 54
Simon Busuttil

Propunerea de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) consumatorilor nu li percepe nicio 
altă sumă pentru operațiunile R, cu 
excepția costurilor pentru care 
consumatorul este responsabil în mod 
direct.

Or. en

Amendamentul 55
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7 eliminat
Derogări
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1. Statele membre pot permite 
autorităților competente să renunțe, 
integral sau parțial, la cerințele stabilite la 
alineatele (1), (2) și (3) de la articolul 5 [a 
se insera data concretă 36 de luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament] pentru operațiunile de 
transfer de credit și debit direct cu o cotă 
de piață cumulativă, pe baza statisticilor 
oficiale de plată publicate anual de Banca 
Centrală Europeană, de mai puțin de 10% 
din numărul total de operațiuni de 
transfer de credit și debit direct din statul 
membru respectiv.
2. Statele membre pot permite 
autorităților competente să renunțe, 
parțial sau total, la cerințele stabilite la 
articolul 5 alineatele (1), (2) și (3) cel 
până la [a se insera data concretă 60 de 
luni de la data intrării în vigoare] în cazul 
operațiunilor de plată inițiate prin card la 
un punct de vânzare care generează un 
debit direct dintr-un cont de plată 
identificat prin BBAN sau IBAN.
3. Un stat membru care permite 
autorităților competente să aplice 
derogarea prevăzută la alineatele (1) și (2) 
trebuie să notifice Comisiei acest lucru [a 
se insera data concretă 6 luni de la data 
intrării în vigoare]. Statul membru 
notifică de îndată Comisia în legătură cu 
orice schimbare ulterioară.

Or. en

Amendamentul 56
Simon Busuttil

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
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Informații necesare
(1) Statele membre solicită băncilor să 
pună la dispoziția consumatorilor 
informații clare privind beneficiile 
sistemului și, pe această bază, încurajează
băncile să treacă din timp de la BBAN la 
IBAN.
(2) Băncile pun la dispoziția
consumatorilor informații clare și 
inteligibile privind comisioanele percepute 
pentru operațiunile R, în interesul 
transparenței și al protecției 
consumatorului.

Or. en

Amendamentul 57
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează ca 
autorități competente responsabile cu 
asigurarea respectării prezentului 
regulament fie autorități publice, fie 
organisme recunoscute de legislația 
națională sau de autorități publice 
împuternicite în acest scop de legislația 
națională, inclusiv băncile centrale 
naționale. Statele membre pot desemna 
organisme existente să acționeze în calitate 
de autorități competente.

(1) Statele membre desemnează ca 
autorități competente responsabile cu 
asigurarea respectării prezentului 
regulament fie autorități publice, fie 
organisme recunoscute de legislația 
națională sau de autorități publice 
împuternicite în acest scop de legislația 
națională, inclusiv băncile centrale 
naționale. Statele membre pot desemna 
organisme existente să acționeze în calitate 
de autorități competente. Autoritățile 
competente sunt organisme independente, 
care acționează în numele tuturor părților 
interesate, inclusiv al utilizatorilor finali, 
pentru a asigura condiții echitabile de 
concurență pentru toți prestatorii de 
transferuri de credite și debitări directe, 
inclusiv pentru cei noi. 

Or. en
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Amendamentul 58
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se asigura că cerințele tehnice 
stabilite în prezentul regulament sunt
acceptate de către cetățenii și 
întreprinderile din Uniune, aceste 
autorități publice desfășoară campanii de 
informare menite să sporească gradul de 
informare a publicului.

Or. en

Justificare

Autoritățile publice trebuie să joace un rol important în informarea publicului, întrucât, în 
multe state membre, acesta reprezintă 50 la sută din toate transferurile de credit. 

Amendamentul 59
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor indicate în 
cuprinsul său. Aceasta intră în vigoare 
imediat sau la o dată ulterioară, menționată 
în decizie. Aceasta nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor specificate în 
decizia respectivă. Decizia intră în vigoare 
în ziua ulterioară publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară, specificată în aceasta. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare. Decizia se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesar să se specifice momentul exact. 
Formularea este o clauză standard propusă, prevăzută în anexa la Consensul privind 
măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 60
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții cu privire la actul delegat 
într-o perioadă de două luni de la data 
notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungește cu o lună.

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
formula obiecțiuni la un act delegat în 
termen de două luni de la data notificării. 
La inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului, acest termen se prelungește cu 
două luni.

Or. en

Justificare

Coerență cu Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 61
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de șase săptămâni de la data 
notificării, Parlamentul European și
Consiliul se pot opune actului delegat. 
Într-un astfel de caz, actul nu se mai 
aplică. Instituția care formulează obiecții 
la un act delegat prezintă motivele care au 
stat la baza acestora.

(2) Parlamentul European sau Consiliul 
poate formula obiecțiuni la un act delegat 
în conformitate cu procedura menționată 
la articolul 14 alineatul (1). Într-un astfel 
de caz, Comisia abrogă actul imediat după 
notificarea deciziei de a formula 
obiecțiuni a Parlamentul European sau a 
Consiliului. Instituția care formulează 
obiecțiuni prezintă motivele care au stat la 
baza acestora.



PE465.071v01-00 16/17 AM\869674RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Coerență cu Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 62
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prestatorii de servicii de plată aflați 
într-un stat membru care nu a adoptat încă 
moneda euro trebuie să se conformeze 
articolului 3 cel târziu la 31 octombrie 
2014. Cu toate acestea, dacă oricare dintre 
statele membre menționate anterior adoptă 
moneda euro înainte de 1 noiembrie 2013, 
prestatorii de servicii de plată cu sediul în 
statul membru respectiv trebuie să se 
conformeze articolului 3 în termen de un 
an de la data intrării statului membru
respectiv în zona euro.

(1) Prestatorii de servicii de plată aflați 
într-un stat membru care nu a adoptat încă 
moneda euro trebuie să se conformeze 
articolului 3 cel târziu [a se insera data 
concretă 36 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament]. Cu 
toate acestea, dacă oricare dintre statele 
membre menționate anterior adoptă 
moneda euro, prestatorii de servicii de 
plată cu sediul în statul membru respectiv 
trebuie să se conformeze articolului 3 până 
la aceeași dată ca cea pentru statul
membru respectiv aflat deja în zona euro.

Or. en

Justificare

Toate statele membre ar trebui să se conformeze cât mai repede posibil regulamentului, în 
beneficiul funcționării pieței interne.

Amendamentul 63
Olle Schmidt

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de plată aflați 
într-un stat membru care nu a adoptat încă 

(2) Prestatorii de servicii de plată aflați 
într-un stat membru care nu a adoptat încă 
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moneda euro trebuie să îndeplinească 
cerințele stabilite la articolul 4 și de la 
punctele 1 și 2 din anexă pentru transferul 
de credit în euro și cerințele stabilite la 
articolul 4 și la punctele 1 și 3 din anexă 
pentru operațiunile de debit direct în euro 
cel târziu la [a se insera data concretă 4 ani
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament]. Cu toate acestea, dacă oricare 
dintre statele membre menționate anterior 
adoptă moneda euro înainte de [a se insera 
data concretă 3 ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], 
prestatorii de servicii de plată cu sediul în 
statul membru respectiv se conformează
acestor cerințe în termen de un an de la 
data intrării statului membru respectiv în 
zona euro.

moneda euro trebuie să îndeplinească 
cerințele stabilite la articolul 4 și de la 
punctele 1 și 2 din anexă pentru transferul 
de credit în euro și cerințele stabilite la 
articolul 4 și la punctele 1 și 3 din anexă 
pentru operațiunile de debit direct în euro 
cel târziu la [a se insera data concretă 36 de 
luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament]. Cu toate acestea, dacă oricare 
dintre statele membre menționate anterior 
adoptă moneda euro, prestatorii de servicii 
de plată cu sediul în statul membru 
respectiv se conformează articolului 4
până la aceeași dată ca cea pentru statul
membru respectiv aflat deja în zona euro.

Or. en


