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Amendamentul 1
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât este recomandabil ca 
consumatoarelor și consumatorilor din 
întreaga Uniune Europeană să le fie 
acordat dreptul de acces la servicii de plată 
și ca aceștia să poată beneficia din toate 
punctele de vedere de piața internă;

A. întrucât este recomandabil ca 
consumatoarelor și consumatorilor din 
întreaga Uniune Europeană să le fie 
acordat dreptul de acces la servicii de plată 
de bază gratuite și ca aceștia să poată 
beneficia din toate punctele de vedere de 
piața internă;

Or. en

Amendamentul 2
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât acest drept ar trebui să fie 
accesibil oricărei persoane care rezidă în 
mod legal în Uniune, iar libera circulație a 
persoanelor constituie un bun de prim 
ordin, în special pentru studenți, 
lucrătoare și lucrători, lucrătorii detașați 
și lucrătorii sezonieri, precum și pentru 
toate persoanele care, datorită activității 
lor, se caracterizează prin mobilitate 
transfrontalieră, dar și pentru persoanele 
cu venituri reduse sau care se află în stare 
de insolvabilitate personală;

B. întrucât acest drept ar trebui să fie 
accesibil oricărei persoane care rezidă în 
mod legal în Uniune, iar libera circulație a 
persoanelor constituie un bun de prim 
ordin;

Or. en

Amendamentul 3
Hans-Peter Mayer
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Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât acest drept ar trebui să fie 
acordat și persoanelor care doresc să 
deschidă un cont bancar într-un stat 
membru fără ca pentru aceasta să fie 
constrânse să închidă un cont deja existent 
într-un alt stat membru;

C. întrucât acest drept ar trebui să fie 
acordat și persoanelor care doresc să 
deschidă un cont bancar într-un stat 
membru din cauza legăturii pe care o au 
cu respectivul stat, fără ca pentru aceasta 
să fie constrânse să închidă un cont deja 
existent într-un alt stat membru;

Or. de

Amendamentul 4
Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât acest drept ar trebui să fie 
acordat și persoanelor care doresc să 
deschidă un cont bancar într-un stat 
membru fără ca pentru aceasta să fie 
constrânse să închidă un cont deja 
existent într-un alt stat membru;

C. întrucât acest drept ar trebui să fie 
acordat și persoanelor care au nevoie de un 
cont bancar în mai multe state membre din 
cauza unei legături existente cu fiecare 
dintre statele membre respective;

Or. en

Amendamentul 5
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât dreptul de acces la un cont de 
plăți de bază nu trebuie condiționat de 
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achiziționarea de servicii și produse 
bancare suplimentare;

Or. el

Amendamentul 6
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât criteriile de selecție restrictive, 
prescrise actualmente de prestatorii de 
servicii de plăți pentru deschiderea unui 
cont de plăți, criterii care trec dincolo de 
cerințele legale, limitează dreptul la liberă 
circulație al lucrătoarelor și lucrătorilor în 
Uniune;

D. întrucât criteriile de selecție restrictive, 
prescrise actualmente de prestatorii de 
servicii de plăți pentru deschiderea unui 
cont de plăți, criterii care trec dincolo de 
cerințele legale, limitează dreptul la liberă 
circulație în Uniune;

Or. en

Amendamentul 7
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Considerentul F

Proiectul de aviz Amendamentul

F. întrucât Comisia a anunțat, în Programul 
său de lucru pe 2011, că ar urma să publice 
un instrument legislativ privind accesul la 
un cont bancar însă, în loc de aceasta, s-a 
mulțumit să publice, la 18 iulie 2011, o 
recomandare privind accesul la un cont de 
plăți de bază („cont de bază”); întrucât un 
singur instrument legislativ este în măsură 
să garanteze securitatea juridică a 
cetățenilor și cetățenelor;

F. întrucât Comisia a anunțat, în Programul 
său de lucru pe 2011, că ar urma să publice 
un instrument legislativ privind accesul la 
un cont bancar însă, în loc de aceasta, s-a 
mulțumit să publice la 18 iulie 2011 o 
recomandare privind accesul la un cont de 
plăți de bază („cont de bază”); întrucât 
angajamentul voluntar din partea 
băncilor nu a reușit încă să asigure în 
mod eficace accesul universal la un cont 
de plăți de bază; întrucât numai un
instrument legislativ este în măsură să 
garanteze securitatea juridică a cetățenilor 
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și cetățenelor;

Or. de

Amendamentul 8
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Considerentul F

Proiectul de aviz Amendamentul

F. întrucât Comisia a anunțat, în Programul 
său de lucru pe 2011, că ar urma să publice 
un instrument legislativ privind accesul la 
un cont bancar însă, în loc de aceasta, s-a 
mulțumit să publice, la 18 iulie 2011, o 
recomandare privind accesul la un cont de 
plăți de bază („cont de bază”); întrucât un 
singur instrument legislativ este în măsură 
să garanteze securitatea juridică a
cetățenilor și cetățenelor;

F. întrucât Comisia a anunțat, în Programul 
său de lucru pe 2011, că ar urma să publice 
un instrument legislativ privind accesul la 
un cont bancar însă, în loc de aceasta, s-a 
mulțumit să publice la 18 iulie 2011 o 
recomandare privind accesul la un cont de 
plăți de bază („cont de bază”); întrucât, în 
pofida recomandării, în 15 state membre 
nu există încă dispoziții legale sau luate 
pe bază voluntară care să impună 
băncilor să ofere servicii bancare de bază;
întrucât numai un instrument legislativ este 
în măsură să garanteze securitatea juridică 
a cetățenilor și cetățenelor;

Or. en

Amendamentul 9
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Considerentul F

Proiectul de aviz Amendamentul

F. întrucât Comisia a anunțat, în Programul 
său de lucru pe 2011, că ar urma să publice 
un instrument legislativ privind accesul la 
un cont bancar însă, în loc de aceasta, s-a 
mulțumit să publice, la 18 iulie 2011, o 
recomandare privind accesul la un cont de 
plăți de bază („cont de bază”); întrucât un 

F. întrucât Comisia a anunțat, în Programul 
său de lucru pe 2011, că ar urma să publice 
un instrument legislativ privind accesul la 
un cont bancar însă, în loc de aceasta, s-a 
mulțumit să publice la 18 iulie 2011 o 
recomandare privind accesul la un cont de 
plăți de bază („cont de bază”); întrucât un 
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singur instrument legislativ este în măsură 
să garanteze securitatea juridică a 
cetățenilor și cetățenelor;

instrument legislativ este în măsură să 
garanteze cu mai multă eficacitate
securitatea juridică a populației;

Or. en

Amendamentul 10
Ashley Fox

Proiect de aviz
Considerentul F

Proiectul de aviz Amendamentul

F. întrucât Comisia a anunțat, în Programul 
său de lucru pe 2011, că ar urma să publice 
un instrument legislativ privind accesul la 
un cont bancar însă, în loc de aceasta, s-a 
mulțumit să publice, la 18 iulie 2011, o 
recomandare privind accesul la un cont de 
plăți de bază („cont de bază”); întrucât un 
singur instrument legislativ este în măsură 
să garanteze securitatea juridică a 
cetățenilor și cetățenelor;

F. întrucât Comisia a anunțat, în Programul 
său de lucru pe 2011, că ar urma să publice 
un instrument legislativ privind accesul la 
un cont bancar însă, în loc de aceasta, s-a 
mulțumit să publice la 18 iulie 2011 o 
recomandare privind accesul la un cont de 
plăți de bază („cont de bază”); întrucât 
Comisia ar trebui să evalueze toate 
opțiunile de politică în cadrul unei analize 
riguroase de impact înainte să prezinte 
vreun instrument legislativ, care, în cazul 
în care este considerat necesar, ar trebui 
să ia forma unei directive;

Or. en

Amendamentul 11
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Considerentul Fa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Fa. întrucât, piața trebuie, de asemenea, 
să se adapteze, acceptând pe scară largă 
cardurile asociate conturilor de bază, 
alături de cardurile de credit, în cazul în 
care conturile de plăți de bază devin mai 
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răspândite;

Or. de

Amendamentul 12
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Considerentul G

Proiectul de aviz Amendamentul

G. întrucât lipsa accesului la conturi de 
plăți împiedică consumatorii să participe la 
piața principală a serviciilor financiare și să 
achiziționeze bunuri și servicii esențiale, 
ceea ce complică sau împiedică integrarea
lor socială și financiară și provoacă adesea 
prejudicii celor mai vulnerabili membri ai 
societății;

G. întrucât lipsa accesului la conturi de 
plăți împiedică consumatorii să participe la 
piața principală a serviciilor financiare și să 
achiziționeze bunuri și servicii esențiale, 
ceea ce complică sau împiedică integrarea 
lor socială și financiară;

Or. en

Amendamentul 13
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Considerentul H

Proiectul de aviz Amendamentul

H. întrucât principiile care condiționează 
accesul la un cont de plăți de bază trebuie
stabilite și aplicate în mod coerent în 
întreaga Uniune, avându-se în vedere 
favorizarea integrării și a coeziunii 
sociale;

H. întrucât principiile care condiționează 
accesul la un cont de plăți de bază ar trebui
stabilite și aplicate în mod coerent în 
întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 14
Olle Schmidt
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Proiect de aviz
Considerentul J

Proiectul de aviz Amendamentul

J. întrucât studenții, lucrătoarele și 
lucrătorii, precum și prestatorii de servicii
care doresc să beneficieze de pe urma 
mobilității europene se confruntă, foarte 
adesea, cu obstacole semnificative;

J. întrucât cei care doresc să beneficieze de 
pe urma mobilității europene se confruntă, 
foarte adesea, cu obstacole semnificative;

Or. en

Amendamentul 15
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Considerentul Ja (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ja. întrucât, din cauza dificultăților 
inerente asociate cu practicile bancare, ar 
trebui să se acorde o atenție specială 
anumitor grupuri foarte vulnerabile ale 
societății, precum consumatorii fără 
adăpost, consumatorii analfabeți și cei 
care dețin un nivel scăzut de instruire și 
consumatorii în vârstă;

Or. en

Amendamentul 16
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Considerentul K

Proiectul de aviz Amendamentul

K. întrucât spațiul unic de plăți în euro 
(EUPE sau SEPA) urmărește în prezent să 
garanteze că un singur cont bancar este 

K. întrucât zona unică de plăți în euro 
(SEPA) urmărește în prezent să garanteze 
că un singur cont bancar este suficient 
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suficient pentru executarea tuturor 
tranzacțiilor naționale și internaționale, fără 
însă ca acest proces să se fi încheiat;
întrucât această situație impune cu 
necesitate adoptarea unor măsuri 
complementare, cu scopul de a consolida 
efectele sale în toate statele membre;

pentru executarea tuturor tranzacțiilor 
naționale și internaționale, fără însă ca 
acest proces să se fi încheiat; întrucât 
această situație impune cu necesitate 
asigurarea transparenței serviciilor și a 
costurilor asociate și adoptarea unor 
măsuri complementare cu scopul de a 
consolida efectele sale în toate statele 
membre;

Or. de

Amendamentul 17
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Considerentul L

Proiectul de aviz Amendamentul

L. întrucât consumatorii care nu dispun de 
un cont bancar sunt constrânși să utilizeze 
bani lichizi, ceea ce nu numai că implică o 
restrângere a numărului de moduri de plată 
și excluderea comerțului electronic, ci 
constituie, de asemenea, o opțiune mai 
oneroasă și echivalează cu aplicarea unui 
„supliment cauzat de sărăcie”; întrucât 
toate acestea sunt valabile mai ales pentru 
anumite categorii sociale vulnerabile, 
cum sunt cei lipsiți de adăpost, persoanele 
în vârstă sau imigranții;

L. întrucât consumatorii care nu dispun de 
un cont bancar sunt constrânși să utilizeze 
bani lichizi, ceea ce nu numai că implică o 
restrângere a numărului de moduri de plată 
și excluderea comerțului electronic, ci 
constituie, de asemenea, o opțiune mai 
oneroasă;

Or. en

Amendamentul 18
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Considerentul M

Proiectul de aviz Amendamentul

M. întrucât existența fără un cont bancar în M. întrucât existența fără un cont bancar în 
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țara de reședință afectează grav 
posibilitatea de a găsi un loc de muncă 
stabil, de a închiria o locuință, de a plăti 
impozitele și de a primi un salariu; întrucât 
refuzul de a deschide un cont bancar sau 
oferirea unor condiții mai puțin avantajoase 
din motive legate de locul de reședință 
constituie o discriminare adesea inutilă și 
în contradicție cu libera circulație a 
lucrătorilor;

țara de reședință afectează grav 
posibilitatea de a găsi un loc de muncă 
stabil, de a închiria o locuință, de a plăti 
impozitele și de a primi un salariu; întrucât 
refuzul de a deschide un cont bancar sau 
oferirea unor condiții mai puțin avantajoase 
din motive legate de situația socială și 
economică a unei persoane constituie o 
discriminare;

Or. en

Amendamentul 19
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Considerentul N

Proiectul de aviz Amendamentul

N. întrucât consumatorii și întreprinderile 
ar fi avantajate dacă celor 30 de milioane 
de persoane care nu dispun de un cont 
bancar (conform unui studiu comandat de 
Parlamentul European) li s-ar permite 
accesul la un cont de bază, consolidând 
astfel piața unică și drepturile 
consumatorilor;

N. întrucât consumatorii și întreprinderile 
ar fi avantajate dacă celor 30 de milioane 
de persoane cu vârste de peste 18 ani care 
nu dispun de un cont bancar (conform unui 
studiu comandat de Parlamentul European) 
li s-ar permite accesul la un cont de bază, 
consolidând astfel piața unică și drepturile 
consumatorilor,

Or. en

Amendamentul 20
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 1 – paragraful 1

Proiectul de aviz Amendamentul

În conformitate cu Directiva 2011/83/CE 
privind drepturile consumatorilor, un 
consumator este o persoană fizică care 
acționează în scopuri care nu se 

În conformitate cu Directiva 2011/83/CE 
privind drepturile consumatorilor, un 
consumator este o persoană fizică care 
acționează în scopuri care nu se 
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circumscriu activității sale comerciale, 
industriale, meșteșugărești sau liberale.
Formulând această definiție, Comisia 
trebuie să stipuleze clar că lucrătoarele și 
lucrătorii, studentele și studenții mobili 
sunt, de asemenea, consumatori, având 
deci dreptul să acceadă la un cont de bază.

circumscriu activității sale comerciale, 
industriale, meșteșugărești sau liberale.
Formulând această definiție, Comisia 
trebuie să stipuleze clar că toți rezidenții
mobili din Uniune sunt, de asemenea, 
consumatori, având deci dreptul să acceadă 
la un cont de bază.

Or. en

Amendamentul 21
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 1 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Un cont de bază este un cont bancar care le 
permite consumatorilor să efectueze toate 
operațiunile de plată curente, în limitele 
soldului contului respectiv.

Un cont de bază este un cont bancar care le 
permite consumatorilor să efectueze toate 
operațiunile de plată curente, în limitele 
soldului contului respectiv, inclusiv 
depunerea și primirea de bani în cont, 
precum și debitări directe, transferuri de 
credit, retrageri de numerar și operațiuni 
de plată cu ajutorul unui card standard de 
plăți și furnizarea unui extras de cont.

Or. en

Amendamentul 22
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 1 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Un cont de bază este un cont bancar care le 
permite consumatorilor să efectueze toate 
operațiunile de plată curente, în limitele 
soldului contului respectiv.

Un cont de bază este un cont bancar care le 
permite consumatorilor să efectueze toate 
operațiunile de plată standard, în limitele 
soldului contului respectiv.

Or. en
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Amendamentul 23
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 1 – paragraful 3

Proiectul de aviz Amendamentul

Dreptul de acces la un cont de bază 
trebuie să se aplice tuturor 
consumatorilor, în măsura în care nu 
există motive contrare grave. Este vorba 
de dreptul de acces la un cont de bază și 
nu de vreo obligație de a dispune de un 
cont bancar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 24
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 1 – paragraful 3

Proiectul de aviz Amendamentul

Dreptul de acces la un cont de bază trebuie
să se aplice tuturor consumatorilor, în 
măsura în care nu există motive contrare 
grave. Este vorba de dreptul de acces la un 
cont de bază și nu de vreo obligație de a 
dispune de un cont bancar.

Dreptul de acces la un cont de bază ar 
trebui să se aplice tuturor consumatorilor, 
în măsura în care nu există motive contrare 
justificate. Este vorba de dreptul de acces 
la un cont de bază și nu de vreo obligație 
de a dispune de un cont bancar.

Or. en

Amendamentul 25
Ashley Fox

Proiect de aviz
Recomandarea 1 – paragraful 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

Dreptul de acces la un cont de bază trebuie
să se aplice tuturor consumatorilor, în 
măsura în care nu există motive contrare 
grave. Este vorba de dreptul de acces la un 
cont de bază și nu de vreo obligație de a 
dispune de un cont bancar.

Dreptul de acces la un cont de bază ar 
trebui să se aplice tuturor consumatorilor, 
în măsura în care nu există motive contrare 
grave, cum ar fi frauda, operațiuni de 
spălare de bani sau o situație de faliment 
fără sentință de reabilitare. Este vorba de 
dreptul de acces la un cont de bază și nu de 
vreo obligație de a dispune de un cont 
bancar. Cu toate acestea, în opinia 
instituției care acordă accesul la un cont, 
deschiderea sau administrarea acestuia 
trebuie să fie rezonabile și ar trebui 
menținută posibilitatea instituției 
respective de a respinge cererea de 
deschidere a unui cont sau de a închide 
un cont dacă anumite condiții predefinite 
nu sunt îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 26
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 1 – paragraful 3

Proiectul de aviz Amendamentul

Dreptul de acces la un cont de bază trebuie
să se aplice tuturor consumatorilor, în 
măsura în care nu există motive contrare 
grave. Este vorba de dreptul de acces la 
un cont de bază și nu de vreo obligație de 
a dispune de un cont bancar.

Dreptul de acces la un cont de bază ar 
trebui să se aplice tuturor consumatorilor.
Accesul la un cont de plăți de bază nu ar 
trebui, în nicio circumstanță, să fie 
condiționat de achiziționarea altor 
produse și servicii, de exemplu de o 
asigurare sau de deschiderea unui alt 
cont bancar.

Or. en
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Amendamentul 27
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 1

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să ia măsurile 
necesare pentru ca orice consumator care 
are reședința legală în Uniune să fie în 
măsură să deschidă un cont de bază la un 
prestator de servicii de plăți operând pe 
teritoriul în care Uniunea este suverană și 
să utilizeze contul respectiv. Chestiunea de 
a ști dacă consumatorul dispune într-un alt 
stat membru de un cont cu ajutorul căruia 
poate utiliza serviciile menționate în 
Recomandarea nr. 3 pe teritoriul acestuia 
nu ar trebui să joace niciun rol. Un astfel 
de drept se aplică independent de situația 
financiară a consumatorului.

Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca orice consumator care 
are reședința legală în Uniune să fie în 
măsură să deschidă un cont de bază la un 
prestator de servicii de plăți operând pe 
teritoriul în care Uniunea este suverană și 
să utilizeze contul respectiv. Chestiunea de 
a ști dacă consumatorul dispune într-un alt 
stat membru de un cont cu ajutorul căruia 
poate utiliza serviciile menționate în 
Recomandarea nr. 3 pe teritoriul acestuia 
nu ar trebui să joace niciun rol. Un astfel 
de drept se aplică independent de situația 
financiară a consumatorului, de exemplu 
de gradul de regularitate a venitului sau 
de nivelul acestuia, de situația încadrării 
în muncă, de istoricul creditelor, de 
nivelul de îndatorare, de situația 
individuală privind falimentul sau de 
activitatea viitoare a contului.

Or. en

Amendamentul 28
Ashley Fox

Proiect de aviz
Recomandarea 2 – paragraful 1

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să ia măsurile 
necesare pentru ca orice consumator care 
are reședința legală în Uniune să fie în 
măsură să deschidă un cont de bază la un 
prestator de servicii de plăți operând pe 
teritoriul în care Uniunea este suverană și 
să utilizeze contul respectiv. Chestiunea de 

Statele membre trebuie să ia măsurile 
necesare pentru ca orice consumator care 
are reședința legală în Uniune să fie în 
măsură să deschidă un cont de bază la un 
prestator de servicii de plăți operând pe 
teritoriul în care Uniunea este suverană și 
să utilizeze contul respectiv. Chestiunea de 
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a ști dacă consumatorul dispune într-un alt 
stat membru de un cont cu ajutorul căruia 
poate utiliza serviciile menționate în 
Recomandarea nr. 3 pe teritoriul acestuia 
nu ar trebui să joace niciun rol. Un astfel 
de drept se aplică independent de situația 
financiară a consumatorului.

a ști dacă consumatorul dispune într-un alt 
stat membru de un cont cu ajutorul căruia 
poate utiliza serviciile menționate în 
Recomandarea nr. 3 pe teritoriul acestuia 
nu ar trebui să joace niciun rol. Un astfel 
de drept se aplică independent de situația 
financiară a consumatorului, cu excepția 
cazului în care acesta a făcut obiectul 
unei condamnări pentru fraudă ori 
spălare de bani sau este falit nereabilitat.

Or. en

Amendamentul 29
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 1

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să ia măsurile 
necesare pentru ca orice consumator care 
are reședința legală în Uniune să fie în 
măsură să deschidă un cont de bază la un 
prestator de servicii de plăți operând pe 
teritoriul în care Uniunea este suverană și 
să utilizeze contul respectiv. Chestiunea de 
a ști dacă consumatorul dispune într-un alt 
stat membru de un cont cu ajutorul căruia 
poate utiliza serviciile menționate în 
Recomandarea nr. 3 pe teritoriul acestuia 
nu ar trebui să joace niciun rol. Un astfel 
de drept se aplică independent de situația 
financiară a consumatorului.

Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca orice consumator care 
are reședința legală în Uniune să fie în 
măsură să deschidă un cont de plăți de 
bază la un prestator de servicii de plăți 
comerciale operând pe teritoriul în care 
Uniunea este suverană și să utilizeze contul 
respectiv. Chestiunea de a ști dacă 
consumatorul dispune într-un alt stat 
membru de un cont cu ajutorul căruia poate 
utiliza serviciile menționate în 
Recomandarea nr. 3 pe teritoriul acestuia 
nu ar trebui să joace niciun rol. Un astfel 
de drept se aplică independent de situația 
financiară a consumatorului.

Or. en

Amendamentul 30
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
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Recomandarea nr. 2 – paragraful 1

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să ia măsurile 
necesare pentru ca orice consumator care 
are reședința legală în Uniune să fie în 
măsură să deschidă un cont de bază la un 
prestator de servicii de plăți operând pe 
teritoriul în care Uniunea este suverană și 
să utilizeze contul respectiv. Chestiunea de 
a ști dacă consumatorul dispune într-un alt 
stat membru de un cont cu ajutorul căruia 
poate utiliza serviciile menționate în 
Recomandarea nr. 3 pe teritoriul acestuia 
nu ar trebui să joace niciun rol. Un astfel 
de drept se aplică independent de situația 
financiară a consumatorului.

Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca orice consumator care 
are reședința legală în Uniune să fie în 
măsură să deschidă un cont de bază la un 
prestator de servicii de plăți operând pe 
teritoriul în care Uniunea este suverană și 
să utilizeze contul respectiv. Consumatorii 
trebuie să aibă însă o legătură 
demonstrabilă cu statul membru în care 
intenționează să deschidă un cont de plăți 
de bază, de exemplu o locuință 
(prospectivă), un (viitor) loc de muncă sau 
un (viitor) ciclu de studii. La deschiderea 
unui cont, chestiunea de a ști dacă 
consumatorul dispune într-un alt stat 
membru de un cont cu ajutorul căruia poate 
utiliza serviciile menționate în 
Recomandarea nr. 3 pe teritoriul acestuia 
nu ar trebui să joace niciun rol. Un astfel 
de drept se aplică independent de situația 
financiară a consumatorului.

Or. de

Amendamentul 31
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să adopte măsuri 
conform cărora toate băncile care oferă 
servicii bancare cu amănuntul („retail 
banking”) să fie obligate să ofere conturi 
bancare de bază pentru a împiedica 
discriminarea și concurența neloială între 
bănci, în măsura în care nu există dispoziții 
specifice într-un stat membru.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 32
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să adopte măsuri 
conform cărora toate băncile care oferă 
servicii bancare cu amănuntul („retail 
banking”) să fie obligate să ofere conturi 
bancare de bază pentru a împiedica 
discriminarea și concurența neloială între 
bănci, în măsura în care nu există dispoziții 
specifice într-un stat membru.

Statele membre ar trebui să adopte măsuri 
conform cărora toate băncile care oferă 
servicii bancare cu amănuntul („retail 
banking”) să fie obligate să ofere conturi 
bancare de bază, fără să impună nicio 
obligație de achiziționare de servicii și 
produse bancare suplimentare, pentru a 
împiedica discriminarea și concurența 
neloială între bănci, în măsura în care nu 
există dispoziții specifice într-un stat 
membru.

Or. el

Amendamentul 33
Ashley Fox

Proiect de aviz
Recomandarea 2 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să adopte măsuri 
conform cărora toate băncile care oferă
servicii bancare cu amănuntul („retail 
banking”) să fie obligate să ofere conturi 
bancare de bază pentru a împiedica 
discriminarea și concurența neloială între 
bănci, în măsura în care nu există 
dispoziții specifice într-un stat membru.

Fiecare stat membru poate decide dacă 
accesul la servicii bancare de bază trebuie 
oferit de una sau mai multe instituții 
bancare sau nebancare (alți prestatori de 
servicii de plată).

Or. en
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Amendamentul 34
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să adopte măsuri 
conform cărora toate băncile care oferă 
servicii bancare cu amănuntul („retail 
banking”) să fie obligate să ofere conturi 
bancare de bază pentru a împiedica 
discriminarea și concurența neloială între 
bănci, în măsura în care nu există dispoziții 
specifice într-un stat membru.

Statele membre ar trebui să se asigure că 
toți prestatorii de servicii de plată definiți 
la articolul 4 alineatul (9) din 
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 noiembrie 2007 privind serviciile de 
plată în cadrul pieței interne1 sunt obligați
să ofere conturi bancare de bază pentru a 
împiedica discriminarea și concurența 
neloială între bănci, în măsura în care nu 
există dispoziții specifice într-un stat 
membru.
____________________

1 JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

Or. en

Amendamentul 35
Anna Hedh

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să adopte măsuri 
conform cărora toate băncile care oferă 
servicii bancare cu amănuntul („retail 
banking”) să fie obligate să ofere conturi 
bancare de bază pentru a împiedica 
discriminarea și concurența neloială între 
bănci, în măsura în care nu există dispoziții 
specifice într-un stat membru.

Statele membre ar trebui să se asigure că
toți prestatorii de servicii de plată care 
oferă servicii bancare cu amănuntul („retail 
banking”) sunt obligați să ofere conturi 
bancare de bază pentru a împiedica 
discriminarea și concurența neloială între 
bănci, în măsura în care nu există dispoziții 
specifice într-un stat membru.

Or. en
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Amendamentul 36
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să adopte măsuri 
conform cărora toate băncile care oferă 
servicii bancare cu amănuntul („retail 
banking”) să fie obligate să ofere conturi 
bancare de bază pentru a împiedica 
discriminarea și concurența neloială între 
bănci, în măsura în care nu există dispoziții 
specifice într-un stat membru.

Statele membre ar trebui să adopte măsuri 
conform cărora toate băncile care oferă 
servicii bancare cu amănuntul („retail 
banking”) să fie obligate să ofere conturi 
bancare de bază pentru a împiedica 
discriminarea și concurența neloială între 
bănci, în măsura în care nu există dispoziții 
specifice într-un stat membru. Statele 
membre ar trebui să se asigure că 
grupurile vulnerabile ale societății, 
precum persoanele fără adăpost, 
persoanele analfabete, persoanele cu un 
nivel redus de instruire și persoanele în 
vârstă beneficiază de un sprijin activ la 
deschiderea unui cont de plăți de bază, 
printre altele prin promovarea de 
memorandumuri de înțelegere între 
sectorul bancar și organizațiile 
neguvernamentale angajate în sprijinirea 
acestor grupuri vulnerabile.

Or. en

Amendamentul 37
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre trebuie să adopte măsuri 
conform cărora toate băncile care oferă
servicii bancare cu amănuntul („retail 
banking”) să fie obligate să ofere conturi 
bancare de bază pentru a împiedica 
discriminarea și concurența neloială între 
bănci, în măsura în care nu există dispoziții 

Statele membre ar trebui să adopte măsuri 
conform cărora toate băncile implicate în
servicii bancare generale cu amănuntul
(„retail banking”) să fie obligate să ofere 
conturi bancare de bază pentru a împiedica 
discriminarea și concurența neloială între 
bănci, în măsura în care nu există dispoziții 
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specifice într-un stat membru. specifice într-un stat membru.

Or. de

Amendamentul 38
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Următoarele instituții de plată ar trebui să 
fie scutite de această obligație:
(a) instituțiile de plată definite la 
articolul 1 alineatul (1) literele (e) și (f) 
din Directiva 2007/64/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 noiembrie 2007 privind serviciile 
de plată în cadrul pieței interne1;
(b) instituțiile de plată autorizate numai 
să ofere unul sau mai multe dintre 
serviciile de plată menționate la punctele 
4-7 din anexa la Directiva 2007/64/CE;
(c) instituțiile de plată care nu sunt 
implicate în servicii bancare generale cu 
amănuntul.
____________________

1 JO L 319, 5.12.2007, p. 1.

Or. de

Amendamentul 39
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Principiile care condiționează accesul la 
un cont de plăți de bază ar trebui să fie 
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stabilite și aplicate în mod consecvent în 
întreaga Uniune, pentru a favoriza 
integrarea și coeziunea socială.
Tratamentul corect și echitabil al 
consumatorilor, atenția specială acordată 
nevoilor categoriilor vulnerabile, 
divulgarea și transparența informațiilor 
privind prestațiile, riscurile și condițiile 
aferente produselor, precum și necesitatea 
de a depune eforturi mai mari în ceea ce 
privește educația financiară și 
sensibilizarea consumatorilor reprezintă 
doar câteva dintre aceste principii. La 
punerea lor în aplicare ar trebui să se țină 
seama de diferitele practici bancare din 
UE.

Or. de

Amendamentul 40
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Având în vedere marea varietate a 
motivelor care determină reducerea și 
refuzarea accesului la un cont bancar, 
este imperativ să se identifice cât mai 
curând posibil o soluție în toate statele 
membre, astfel încât consumatorii să își 
poată exercita dreptul universal la un 
cont bancar. Prin urmare, Comisia ar 
trebui să prezinte imediat o propunere 
legislativă pe această temă, pentru ca 
dreptul de acces la un cont de plăți de 
bază să poată fi prevăzut în legislația 
europeană.

Or. de
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Amendamentul 41
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Modul în care acest drept de acces la un 
cont de plăți de bază urmează să fie 
stabilit în statele membre ar trebui să fie 
responsabilitatea acestora, dată fiind 
diversitatea dispozitivelor pentru 
furnizarea de servicii financiare.

Or. de

Amendamentul 42
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cu toate acestea, pentru a se evita 
impunerea de sarcini inutile asupra 
prestatorilor de servicii de plată care oferă 
servicii ce nu sunt asociate cu serviciile 
necesare pentru un cont bancar de bază, 
următorii prestatori ar trebui scutiți de 
obligația de a furniza un astfel de cont:
(a) prestatorii de servicii de plată definiți 
la articolul 1 alineatul (1) literele (e) și (f) 
din Directiva 2007/64/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 noiembrie 2007 privind serviciile 
de plată în cadrul pieței interne1;
(b) instituțiile de plată autorizate numai 
să ofere unul sau mai multe dintre 
serviciile de plată menționate la punctele 
4-7 din anexa la Directiva 2007/64/CE.
____________________

1 JO L 319, 5.12.2007, p. 1.
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Or. en

Amendamentul 43
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 3

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca, în caz de refuz al 
accesului la un cont bancar de bază, 
prestatorul de servicii de plată să informeze 
consumatorul, în scris, într-un limbaj 
simplu și clar, în mod gratuit, cu privire la 
motivele și justificarea unei astfel de 
interdicții și să îi atragă atenția asupra 
căilor de atac. Acest drept la informație 
poate fi limitat prin măsuri legislative, în 
cazul în care este vorba de o acțiune 
necesară și adecvată în scopul protejării 
obiectivelor de siguranță publică sau de 
ordine publică.

Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca motivele pentru refuzul 
prestatorilor de servicii de plată să fie, în 
principiu, limitate la infracțiunile 
economice sau financiare comise anterior 
și, în caz de refuz al accesului la un cont 
bancar de bază, prestatorul de servicii de 
plată să informeze consumatorul, în scris, 
într-un limbaj simplu și clar, în mod 
gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
unei astfel de interdicții și să îi atragă
atenția asupra căilor de atac. Acest drept la 
informație poate fi limitat prin măsuri 
legislative, în cazul în care este vorba de o 
acțiune necesară și adecvată în scopul 
protejării obiectivelor de siguranță publică 
sau de ordine publică.

Or. en

Amendamentul 44
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 3

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca, în caz de refuz al 
accesului la un cont bancar de bază, 
prestatorul de servicii de plată să informeze 
consumatorul, în scris, într-un limbaj 
simplu și clar, în mod gratuit, cu privire la 

Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca, în caz de refuz al 
accesului la un cont bancar de bază, 
prestatorul de servicii de plată să informeze 
consumatorul, în scris, într-un limbaj 
simplu și clar, în mod gratuit, cu privire la 
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motivele și justificarea unei astfel de 
interdicții și să îi atragă atenția asupra 
căilor de atac. Acest drept la informație 
poate fi limitat prin măsuri legislative, în 
cazul în care este vorba de o acțiune 
necesară și adecvată în scopul protejării 
obiectivelor de siguranță publică sau de 
ordine publică.

motivele și justificarea unei astfel de 
interdicții și să îi atragă atenția asupra 
căilor de atac. Acest drept la informație 
poate fi limitat prin măsuri legislative, în 
cazul în care este vorba de o acțiune 
necesară și adecvată în scopul protejării 
obiectivelor de siguranță publică sau de 
ordine publică. Statele membre ar trebui 
să se asigure că respectivii consumatori 
au posibilitatea de a depune plângeri cu 
privire la o decizie de refuz.

Or. en

Amendamentul 45
Anna Hedh

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Comisia și statele membre ar trebui să 
aibă drept obiectiv clarificarea 
interpretării legislației privind finanțarea 
combaterii terorismului și spălarea de 
bani, pentru a asigura aplicarea sa 
echilibrată și proporțională în contextul 
serviciilor bancare de bază. Nimănui nu 
ar trebui să i se refuze accesul și nimeni 
nu ar trebui să fie descalificat de la 
accesul la un cont de plăți de bază din 
aceste motive, cu excepția cazului în care 
există motive bine întemeiate și obiective 
în acest sens. O astfel de legislație nu ar 
trebui să fie folosită niciodată ca pretext 
nefondat pentru respingerea 
consumatorilor mai puțin atractivi din 
punct de vedere comercial.

Or. en

Amendamentul 46
Anna Hedh
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Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2 – paragraful 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să se asigure că 
procedurile de diligență privind 
consumatorii nu conduc la practici 
discriminatorii sau la un tratament 
inflexibil nemotivat față de consumatorii 
care nu au o adresă fixă sau care nu 
dispun de un act standard de identitate.
Ar trebui să se acorde o atenție specială 
folosirii măsurilor și procedurilor 
specifice prin care consumatorii care nu 
au o adresă fixă sau care nu dispun de un 
act standard de identitate pot îndeplini 
cerințele de diligență. Dacă este necesar, 
statele membre ar trebui să stabilească 
sisteme specifice în sprijinul acestor
consumatori, în cadrul cărora autoritățile 
și serviciile sociale, în cooperare cu 
prestatorii de servicii de plată, să 
stabilească instrumente neconvenționale 
solide și sigure pentru soluționarea 
pragmatică a problemelor legate de 
adresă și identificare.

Or. en

Amendamentul 47
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 2a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

Recomandarea 2a (legislația în domeniul 
finanțării terorismului și a spălării 

banilor)
Dreptul de acces la un cont de plăți de 
bază într-un stat membru ar trebui să fie 
acordat în conformitate cu cerințele 
Directivei 2005/60/CE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 
26 octombrie 2005 privind prevenirea 
utilizării sistemului financiar în scopul 
spălării banilor și finanțării terorismului, 
acordându-se o atenție specială 
dispozițiilor privind diligența în raport cu 
clienții. Obligațiile prestatorului de 
servicii de plată care derivă din legislația 
relevantă a UE sau a statului membru în 
domeniul spălării banilor și al finanțării 
terorismului nu ar trebui să fie afectate de 
legislația solicitată.

Or. de

Amendamentul 48
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 1

Proiectul de aviz Amendamentul

Ar trebui garantate toate operațiunile legate 
de deschiderea, utilizarea și închiderea 
unui cont de plăți, serviciile care permit 
plasarea de fonduri într-un cont de plăți, 
precum și executarea de debitări directe, 
transferuri și tranzacții de plată printr-un 
card de plăți care poate fi utilizat în viața 
de zi cu zi.

Ar trebui garantate toate operațiunile legate 
de deschiderea, utilizarea și închiderea 
unui cont de plăți, serviciile care permit 
plasarea de fonduri într-un cont de plăți, 
precum și executarea de debitări directe, 
transferuri și tranzacții de plată efectuate la 
ghișeu și la distanță printr-un card de plăți 
care poate fi utilizat în viața de zi cu zi.

Or. en

Amendamentul 49
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 1

Proiectul de aviz Amendamentul

Ar trebui garantate toate operațiunile legate 
de deschiderea, utilizarea și închiderea 

Ar trebui garantate toate operațiunile legate 
de deschiderea, utilizarea și închiderea 
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unui cont de plăți, serviciile care permit 
plasarea de fonduri într-un cont de plăți, 
precum și executarea de debitări directe, 
transferuri și tranzacții de plată printr-un 
card de plăți care poate fi utilizat în viața 
de zi cu zi.

unui cont de plăți, serviciile care permit 
plasarea de fonduri într-un cont de plăți, 
precum și executarea de debitări directe, 
transferuri și tranzacții de plată printr-un 
card de plăți care poate fi utilizat în viața 
de zi cu zi. Nu ar trebui să existe limite ale 
numărului de operațiuni efectuate.

Or. en

Amendamentul 50
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 1

Proiectul de aviz Amendamentul

Ar trebui garantate toate operațiunile legate 
de deschiderea, utilizarea și închiderea 
unui cont de plăți, serviciile care permit 
plasarea de fonduri într-un cont de plăți, 
precum și executarea de debitări directe, 
transferuri și tranzacții de plată printr-un 
card de plăți care poate fi utilizat în viața 
de zi cu zi.

Ar trebui garantate, fără discriminare,
toate operațiunile legate de deschiderea, 
utilizarea și închiderea unui cont de plăți, 
crearea de extrase de cont, serviciile care 
permit plasarea de fonduri într-un cont de 
plăți și serviciile care permit retragerea de 
numerar dintr-un cont de plăți, precum și 
executarea de debitări directe, transferuri și 
tranzacții de plată printr-un card de plăți 
care poate fi utilizat în viața de zi cu zi.

Or. de

Amendamentul 51
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 1

Proiectul de aviz Amendamentul

Ar trebui garantate toate operațiunile legate 
de deschiderea, utilizarea și închiderea 
unui cont de plăți, serviciile care permit 
plasarea de fonduri într-un cont de plăți, 
precum și executarea de debitări directe, 

Ar trebui garantate toate operațiunile legate 
de deschiderea, utilizarea și închiderea 
unui cont de plăți, serviciile care permit 
plasarea și primirea de fonduri într-un cont 
de plăți, precum și executarea de debitări 
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transferuri și tranzacții de plată printr-un 
card de plăți care poate fi utilizat în viața 
de zi cu zi.

directe, transferuri și tranzacții de plată 
printr-un card de plăți care poate fi utilizat 
în viața de zi cu zi.

Or. en

Amendamentul 52
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Accesul la un cont bancar de bază nu ar 
trebui să fie condiționat de achiziționarea 
de servicii suplimentare.

Accesul la un cont bancar de bază nu ar 
trebui să fie condiționat de achiziționarea 
de servicii suplimentare, precum o 
asigurare, sau de considerații nemonetare 
cum ar fi semnarea prealabilă a unui 
contract de închiriere.

Or. de

Amendamentul 53
Anna Hedh

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 3

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să se asigure că 
un cont bancar de bază este fie gratuit, fie 
oferit la un cost rezonabil.

Statele membre ar trebui să se asigure că 
un cont bancar de bază este fie gratuit, fie 
oferit la un cost rezonabil. În cazul în care 
se aplică comisioane, acestea ar trebui să 
aibă o valoare care să nu împiedice niciun 
consumator să deschidă și să folosească 
un cont de plăți de bază din motive legate 
de costuri.

Or. en
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Amendamentul 54
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 3

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să se asigure că 
un cont bancar de bază este fie gratuit, fie 
oferit la un cost rezonabil.

Statele membre ar trebui să se asigure că 
un cont bancar de bază este fie gratuit, fie 
oferit la un cost rezonabil. Statele membre 
trebuie să dea dovadă de o atenție specială 
pentru a se asigura că serviciile legate de 
accesul la un cont de plăți de bază sunt 
oferite gratuit consumatorilor cu venituri 
reduse sau care se confruntă cu o situație 
de faliment personal.

Or. el

Amendamentul 55
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 3

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să se asigure că 
un cont bancar de bază este fie gratuit, fie 
oferit la un cost rezonabil.

Statele membre ar trebui să se asigure că 
un cont bancar de bază este de preferință
gratuit. Comisioanele nu pot depăși 
costurile suportate de prestatorul de 
servicii de plată pentru prestarea 
serviciului și nu ar trebui, în niciun caz, 
să depășească zece euro pe an.

Or. en

Amendamentul 56
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să se asigure că 
un cont bancar de bază este fie gratuit, fie 
oferit la un cost rezonabil.

Statele membre ar trebui să se asigure că 
un cont bancar de bază este gratuit.

Or. en

Amendamentul 57
Anna Hedh

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Prestatorilor de servicii de plată ar trebui 
să li se solicite să se asigure că, pe lângă 
produsele pe care le oferă, contul de plăți 
de bază este întotdeauna – indiferent de 
modul în care se realizează comparația –
contul cu cele mai rezonabile costuri 
pentru derularea de operațiuni de plată de 
bază.

Or. en

Amendamentul 58
Anna Hedh

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Pentru a se garanta că respectivele costuri 
pentru serviciile de plată de bază nu 
devin, în practică, nerezonabile, fiecare 
stat membru ar trebui să poată stabili un 
prag superior pentru valoarea totală a 
comisioanelor anuale legate de 
deschiderea și folosirea unui cont de plăți 
de bază.
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Or. en

Amendamentul 59
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Fiecare stat membru trebuie, de 
asemenea, să stabilească ce anume 
constituie un comision rezonabil în 
funcție de anumite criterii, precum 
nivelurile veniturilor pe plan național și 
media comisioanelor pentru contul de 
plăți sau costul total pentru furnizarea de 
conturi de plăți de bază.

Or. el

Amendamentul 60
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

În cazul în care o instituție de plată îi 
solicită consumatorului un comision 
pentru deschiderea, folosirea sau 
închiderea unui cont de plăți de bază sau 
pentru utilizarea unuia sau a mai multor 
servicii enumerate la recomandarea nr. 3 
sau a tuturor serviciilor enumerate la 
recomandarea nr. 3, suma percepută ar 
trebui să fie suportabilă și rezonabilă din 
punct de vedere financiar pentru 
consumator.

Or. de
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Amendamentul 61
Ashley Fox

Proiect de aviz
Recomandarea 3 – paragraful 4

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca o completare a unui cont bancar de 
bază, ar trebui examinată și dezvoltată în 
continuare posibilitatea utilizării unor 
carduri de plată preplătite sau alte 
posibilități de plată care servesc aceluiași 
scop, care deja există în unele state 
membre.

Cardurile de plată preplătite sau alte 
posibilități de plată puse la dispoziție de 
instituții bancare sau nebancare, cum ar 
fi plățile efectuate cu ajutorului 
telefonului mobil, care deja există în unele 
state membre și care oferă aceleași funcții 
ca un cont de plăți de bază, sunt 
alternative posibile la un astfel de cont 
care ar trebui examinate și dezvoltate în 
continuare.

Or. en

Amendamentul 62
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 5

Proiectul de aviz Amendamentul

În zilele noastre, multe conturi bancare de 
bază funcționează exclusiv pe internet, 
devenind astfel ideale pentru comerțul 
electronic, însă, în același timp, 
inaccesibile pentru o parte a populației, 
adică cei care nu au acces la internet sau 
populația vârstnică. Acest lucru i-ar putea 
plasa pe acești consumatori într-o situație 
nefavorabilă, motiv pentru care ar trebui 
să se garanteze că contul de bază avut în 
vedere este ușor de utilizat, simplu și sigur.

În zilele noastre, multe conturi bancare de 
bază funcționează exclusiv pe internet, 
devenind astfel ideale pentru comerțul 
electronic, însă inaccesibile pentru cei care 
nu au acces la internet. Ar trebui să se 
garanteze că contul de bază avut în vedere 
este ușor de utilizat, simplu și sigur.

Or. en
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Amendamentul 63
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 5

Proiectul de aviz Amendamentul

În zilele noastre, multe conturi bancare de 
bază funcționează exclusiv pe internet, 
devenind astfel ideale pentru comerțul 
electronic, însă, în același timp, 
inaccesibile pentru o parte a populației, 
adică cei care nu au acces la internet sau 
populația vârstnică. Acest lucru i-ar putea 
plasa pe acești consumatori într-o situație 
nefavorabilă, motiv pentru care ar trebui să 
se garanteze că contul de bază avut în 
vedere este ușor de utilizat, simplu și sigur.

În zilele noastre, multe conturi bancare de 
bază funcționează exclusiv pe internet, 
devenind astfel ideale pentru comerțul 
electronic, însă, în același timp, 
inaccesibile pentru o parte a populației, 
adică cei care nu au acces la internet sau 
populația vârstnică. Acest lucru i-ar putea 
plasa pe acești consumatori într-o situație 
nefavorabilă, motiv pentru care ar trebui să 
se garanteze că contul de bază avut în 
vedere este ușor de utilizat, simplu și sigur.
În plus, gestionarea unor astfel de conturi 
trebuie să fie posibilă nu numai în 
varianta online, prin SMS sau prin alte 
proceduri bancare la distanță existente, ci 
și la sucursalele locale ale băncilor.

Or. el

Amendamentul 64
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 5

Proiectul de aviz Amendamentul

În zilele noastre, multe conturi bancare de 
bază funcționează exclusiv pe internet, 
devenind astfel ideale pentru comerțul 
electronic, însă, în același timp, 
inaccesibile pentru o parte a populației, 
adică cei care nu au acces la internet sau 
populația vârstnică. Acest lucru i-ar putea 
plasa pe acești consumatori într-o situație 
nefavorabilă, motiv pentru care ar trebui să 
se garanteze că contul de bază avut în 
vedere este ușor de utilizat, simplu și sigur.

În zilele noastre, multe conturi bancare de 
bază funcționează exclusiv pe internet, 
devenind astfel ideale pentru comerțul 
electronic, însă, în același timp, 
inaccesibile pentru o parte a populației, 
adică cei care nu au acces la internet sau 
populația vârstnică. Acest lucru i-ar putea 
plasa pe acești consumatori într-o situație 
nefavorabilă, motiv pentru care ar trebui să 
se garanteze că contul de bază avut în 
vedere este ușor de utilizat, simplu și sigur 
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și poate fi operat atât prin intermediul 
internetului, al telefonului mobil sau al 
oricărui alt mijloc de comunicare 
disponibil, cât și în cadrul sucursalelor 
obișnuite ale băncilor.

Or. de

Amendamentul 65
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Toate tipurile de discriminare rezultate 
din utilizarea unui cont de plăți de bază 
trebuie evitate.

Or. de

Amendamentul 66
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 6

Proiectul de aviz Amendamentul

Consumatorul nu trebuie să se confrunte cu 
costuri administrative excesiv de ridicate
sau obstacole la trecerea de la o bancă la 
alta sau la închiderea contului bancar.

Consumatorul nu trebuie să se confrunte cu 
costuri administrative sau obstacole la 
închiderea contului bancar.

Or. en

Amendamentul 67
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

Consumatorul nu trebuie să plătească 
nicio taxă sau penalizare pentru faptul că, 
datorită unor circumstanțe independente 
de voința sa, cum ar fi un sold insuficient 
în cont cauzat de întârzierea unor intrări 
sau de plăți efectuate prematur (de 
exemplu, în cazul unor ordine 
permanente, care sunt întotdeauna 
executate în aceeași zi), contul său 
rămâne descoperit. După caz, statele 
membre pot permite mici descoperituri de 
cont, concepute special pentru aceste 
cazuri.

Consumatorii ar trebui să fie informați în 
mod clar cu privire la taxele sau 
penalitățile care pot interveni în cazul 
unui descoperit de cont.

Or. en

Amendamentul 68
Ashley Fox

Proiect de aviz
Recomandarea 3 – paragraful 7

Proiectul de aviz Amendamentul

Consumatorul nu trebuie să plătească 
nicio taxă sau penalizare pentru faptul că, 
datorită unor circumstanțe independente 
de voința sa, cum ar fi un sold insuficient 
în cont cauzat de întârzierea unor intrări 
sau de plăți efectuate prematur (de 
exemplu, în cazul unor ordine 
permanente, care sunt întotdeauna 
executate în aceeași zi), contul său 
rămâne descoperit. După caz, statele 
membre pot permite mici descoperituri de 
cont, concepute special pentru aceste 
cazuri.

După caz, statele membre pot permite mici 
descoperiri de cont pentru a acoperi 
soldurile negative pe bază temporară. 
Penalitățile în aceste cazuri ar trebui să 
fie rezonabile și cel puțin la fel de 
favorabile ca cele prevăzute de politica de 
prețuri obișnuită a prestatorului.

Or. en
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Amendamentul 69
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 7

Proiectul de aviz Amendamentul

Consumatorul nu trebuie să plătească 
nicio taxă sau penalizare pentru faptul că, 
datorită unor circumstanțe independente 
de voința sa, cum ar fi un sold insuficient 
în cont cauzat de întârzierea unor intrări 
sau de plăți efectuate prematur (de 
exemplu, în cazul unor ordine 
permanente, care sunt întotdeauna 
executate în aceeași zi), contul său 
rămâne descoperit. După caz, statele 
membre pot permite mici descoperituri de 
cont, concepute special pentru aceste 
cazuri.

După caz, statele membre pot permite mici 
descoperiri de cont. Orice penalități ar 
trebui să fie suportabile și cel puțin la fel 
de favorabile ca cele prevăzute de politica 
de prețuri obișnuită a prestatorului.

Or. de

Amendamentul 70
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 8

Proiectul de aviz Amendamentul

De altfel, statele membre au latitudinea de 
a permite existența unor descoperituri de 
cont într-un cadru adecvat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Anna Hedh

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 9a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Consumatorii vizați de introducerea 
conturilor de plăți de bază formează un 
grup de clienți cu interese și nevoi 
specifice. Pentru a se garanta că acestui 
grup îi pot fi oferite servicii într-un mod 
atent și adecvat, angajații prestatorului de 
servicii de plată care oferă aceste conturi 
ar trebui, în acest context, să fie formați 
în mod corespunzător, să dispună de timp 
suficient și să aibă obiective de vânzări 
adaptate în mod rezonabil.

Or. en

Amendamentul 72
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 10

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să lanseze 
campanii de informare cu privire la 
existența conturilor bancare de bază, prin 
care ar trebui să mărească gradul de 
înțelegere a procedurilor ce trebuie urmate 
pentru a obține dreptul de acces la acestea, 
precum și a modului în care se poate 
recurge la căi de atac și la proceduri de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor.
Furnizarea unor informații financiare de 
specialitate consumatorilor este de cea mai 
mare importanță, consolidându-le poziția și 
asigurându-le integrarea în piața internă.

Statele membre ar trebui să lanseze 
campanii de informare, prin intermediul 
organismelor publice și în cooperare cu 
organizațiile consumatorilor sau cu 
instituțiile sociale importante, cu privire la 
existența conturilor bancare de bază, prin 
care ar trebui să mărească gradul de 
înțelegere a procedurilor ce trebuie urmate 
pentru a obține dreptul de acces la acestea, 
precum și a modului în care se poate 
recurge la căi de atac și la proceduri de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor.
Furnizarea unor informații financiare de 
specialitate consumatorilor este de cea mai 
mare importanță, consolidându-le poziția și 
asigurându-le integrarea în piața internă.

Or. de
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Amendamentul 73
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 10

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să lanseze 
campanii de informare cu privire la 
existența conturilor bancare de bază, prin 
care ar trebui să mărească gradul de 
înțelegere a procedurilor ce trebuie urmate 
pentru a obține dreptul de acces la acestea, 
precum și a modului în care se poate 
recurge la căi de atac și la proceduri de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor.
Furnizarea unor informații financiare de 
specialitate consumatorilor este de cea mai 
mare importanță, consolidându-le poziția și 
asigurându-le integrarea în piața internă.

Statele membre și Comisia ar trebui să 
lanseze campanii de informare cu privire la 
existența conturilor bancare de bază, prin 
care ar trebui să mărească gradul de 
înțelegere a procedurilor ce trebuie urmate 
pentru a obține dreptul de acces la acestea, 
precum și a modului în care se poate 
recurge la căi de atac și la proceduri de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor.
Furnizarea unor informații financiare de 
specialitate consumatorilor este de cea mai 
mare importanță, consolidându-le poziția și 
asigurându-le integrarea în piața internă.

Or. en

Amendamentul 74
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 10

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să lanseze 
campanii de informare cu privire la 
existența conturilor bancare de bază, prin 
care ar trebui să mărească gradul de 
înțelegere a procedurilor ce trebuie urmate 
pentru a obține dreptul de acces la acestea, 
precum și a modului în care se poate 
recurge la căi de atac și la proceduri de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor.
Furnizarea unor informații financiare de 
specialitate consumatorilor este de cea mai 
mare importanță, consolidându-le poziția și 
asigurându-le integrarea în piața internă.

Statele membre ar trebui să lanseze 
campanii de informare cu privire la 
existența conturilor bancare de bază, prin 
care ar trebui să mărească gradul de 
înțelegere a procedurilor ce trebuie urmate 
pentru a obține dreptul de acces la acestea, 
precum și a modului în care se poate 
recurge la căi de atac și la proceduri de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor.
Atragerea atenției asupra avantajelor 
folosirii unui cont de plăți de bază și 
furnizarea unor informații financiare de 
specialitate consumatorilor sunt de cea mai 
mare importanță, consolidându-le poziția și 
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asigurându-le integrarea în piața internă.

Or. el

Amendamentul 75
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Campaniile de comunicare ar trebui să fie 
organizate în cooperare cu organizațiile 
consumatorilor sau cu organismele de 
consiliere socială. La nivelul Uniunii, 
acestea ar trebui, în special, să informeze 
cu privire la disponibilitatea serviciilor 
bancare de bază și la drepturile de acces 
la nivel transfrontalier existente în 
Uniune. La nivelul statelor membre, 
comunicarea ar trebui să vizeze 
transmiterea informațiilor necesare și 
ușor de înțeles cu privire la 
caracteristicile, condițiile și etapele 
practice ale conturilor de plăți de bază, 
abordându-se preocupările specifice, 
inclusiv cele ale lucrătorilor migranți și 
ale cetățenilor care nu au acces la servicii 
bancare. Campaniile de comunicare de la 
nivelul statelor membre ar trebui să fie 
multilingve, ținând seama de limbile 
materne cele mai relevante vorbite de 
populațiile minoritare sau de migranți.

Or. en

Amendamentul 76
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

Prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
fie obligați să furnizeze consumatorilor, în 
scris, informațiile necesare aferente 
contului bancar de bază oferit.

Prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
fie obligați să furnizeze consumatorilor, în 
scris, informațiile necesare privind contul
bancar de bază oferit. Acestora ar trebui să 
li se solicite să promoveze conturile de 
plăți de bază, oferind informații clare și 
cuprinzătoare prin diferitele canale 
disponibile, și anume pe site-ul de internet 
al prestatorului și în sucursale, unde 
mijloacele de comunicare standardizate și 
pe suport durabil ar trebui să fie puse la 
dispoziția consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 77
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 11

Proiectul de aviz Amendamentul

Prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
fie obligați să furnizeze consumatorilor, în 
scris, informațiile necesare aferente 
contului bancar de bază oferit.

Prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
fie obligați să furnizeze consumatorilor, în 
scris, informațiile necesare privind contul
bancar de bază oferit și costurile și 
condițiile aplicabile utilizării conturilor.
Consumatorilor ar trebui, de asemenea, 
să li se comunice că accesul la contul de 
plăți de bază nu este condiționat de 
utilizarea unor servicii suplimentare.
Costurile serviciilor ar trebui să fie 
stabilite în mod clar și comparabil, fără 
înscrisuri cu caractere de mici dimensiuni 
sau costuri ascunse.

Or. de

Amendamentul 78
Olle Schmidt
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Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 11

Proiectul de aviz Amendamentul

Prestatorii de servicii de plată ar trebui să
fie obligați să furnizeze consumatorilor, în 
scris, informațiile necesare aferente 
contului bancar de bază oferit.

Prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
furnizeze consumatorilor informațiile 
adecvate privind contul bancar de bază 
oferit.

Or. en

Amendamentul 79
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 3 – paragraful 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Retragerea de numerar de la bancomate 
nu ar trebui, pe cât posibil, să implice 
niciun comision, indiferent de banca ce 
deține bancomatul folosit.

Or. de

Amendamentul 80
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 4 – paragraful 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să aibă obligația 
de a garanta că se stabilesc proceduri 
adecvate și eficace pentru depunerea de 
plângeri și inițierea de recursuri pentru 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor 
care apar între prestatorii de servicii de 
plată și consumatori cu privire la 
drepturile și obligațiile stabilite în temeiul 
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principiilor prevăzute de legislație, 
apelându-se la organismele existente, 
după caz. Organismele alternative de 
soluționare a litigiilor trebuie să fie 
independente, ușor de accesat, iar 
serviciile acestora ar trebui să fie gratuite.
Deciziile lor ar trebui să fie obligatorii din 
punct de vedere juridic. Pentru a asigura 
imparțialitatea acestora, trebuie să se 
garanteze reprezentarea egală a 
prestatorilor, a consumatorilor și a altor 
utilizatori. Statele membre ar trebui să fie 
obligate să se asigure că toți furnizorii de 
conturi bancare de bază aderă la unul sau 
mai multe astfel de organisme care aplică 
proceduri privind plângerile și 
recursurile.

Or. en

Amendamentul 81
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 4 – paragraful 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui aibă obligația de 
a se asigura că organismele de 
soluționare alternativă a litigiilor 
cooperează în mod activ în cadrul 
soluționării litigiilor transfrontaliere. În 
cazul în care litigiile implică părți din 
diferite state membre, ar trebui să se 
utilizeze rețeaua FIN NET pentru a 
soluționa plângerile consumatorilor.

Or. en
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Amendamentul 82
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 4 – paragraful 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Trebuie să se pună la dispoziția 
consumatorilor sisteme de soluționare 
alternativă a litigiilor și mecanisme de 
recurs accesibile, independente, 
echitabile, responsabile, utile, eficiente și 
cu costuri rezonabile.

Or. de

Amendamentul 83
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 4 – paragraful 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Transparența, cerințele de informare și 
campaniile de sensibilizare trebuie să 
meargă dincolo de condițiile aferente 
produselor și de mecanismele de 
soluționare alternativă a litigiilor sau 
posibilitățile de recurs. Un sistem 
cuprinzător de informații privind protecția 
consumatorilor în domeniul serviciilor 
bancare și financiare cu amănuntul ar 
trebui să includă, de asemenea, 
monitorizarea produselor și un sistem de 
alertă împotriva produselor dăunătoare.
Autoritățile de supraveghere ar trebui să 
joace un rol activ în asigurarea accesului 
constant al consumatorilor la informații 
actualizate și complete privind conturile 
deschise sau pe care doresc să le 
deschidă.

Or. de
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Amendamentul 84
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 4 – paragraful 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Organismele din statele membre 
însărcinate cu monitorizarea respectării 
legislației în acest domeniu ar trebui să 
elaboreze proceduri privind cele mai bune 
practici pentru instituțiile bancare și să le 
promoveze pe întregul lor teritoriu. De 
asemenea, Comisia ar trebui să fie 
informată cu privire la evoluțiile din acest 
domeniu. Inițiativele Comisiei, precum 
Europe Direct sau SOLVIT, și instituțiile 
naționale, precum mediatorii financiari și 
organizațiile consumatorilor, care 
primesc plângeri din partea cetățenilor cu 
privire la accesul la serviciile bancare ar 
trebui, de asemenea, să informeze 
Comisia cu privire la constatările și 
concluziile lor, întrucât acestea reflectă 
problemele întâmpinate de cetățenii și 
consumatorii obișnuiți.

Or. de

Amendamentul 85
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 4 – paragraful 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Autoritățile naționale relevante ar trebui 
să analizeze exemplele de bune practici și 
să ia măsuri împotriva oricăror acțiuni 
ale instituțiilor bancare ce încalcă dreptul 
consumatorilor de a deține un cont de 
plăți de bază.
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Amendamentul 86
Hans-Peter Mayer

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 5 – paragraful 1

Proiectul de aviz Amendamentul

În termen de cel mult doi ani de la intrarea 
în vigoare a legislației, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport cuprinzător privind punerea în 
aplicare a acesteia. Acesta ar trebui să 
abordeze, de asemenea, chestiunea 
referitoare la necesitatea unor măsuri 
suplimentare și poate conține după caz, 
sugestii vizând ajustarea sau modificarea 
legislației.

În termen de cel mult trei ani de la intrarea 
în vigoare a legislației, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport cuprinzător privind punerea în 
aplicare a acesteia. Acesta ar trebui să 
abordeze, de asemenea, chestiunea 
referitoare la necesitatea unor măsuri 
suplimentare și poate conține după caz, 
sugestii vizând ajustarea sau modificarea 
legislației.

Or. de

Amendamentul 87
Liem Hoang Ngoc

Proiect de aviz
Recomandarea nr. 5 – paragraful 2

Proiectul de aviz Amendamentul

Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca prestatorii de servicii de 
plată să comunice autorităților naționale, în 
mod regulat, informații fiabile cu privire la 
numărul de conturi de bază deschise, 
numărul de cereri refuzate vizând 
deschiderea unui cont, motivele pentru 
astfel de refuzuri, pentru închiderea unor 
astfel de conturi și a costurilor aferente 
acestora.

Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca prestatorii de servicii de 
plată să comunice autorităților naționale, în 
mod regulat, informații fiabile cu privire la 
numărul de conturi de bază deschise, 
numărul de cereri refuzate vizând 
deschiderea unui cont, motivele pentru 
astfel de refuzuri și pentru închiderea unor 
astfel de conturi.

Or. en
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