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Amendamentul 1
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că deși plățile electronice 
joacă un rol tot mai important în Europa și 
în lume, încă există obstacole serioase în 
calea unei piețe unice europene integrate 
pe deplin și în mod eficient, competitivă, 
sigură, transparentă și favorabilă 
consumatorilor în ceea ce privește aceste 
forme de plăți;

1. subliniază că deși plățile electronice 
joacă un rol tot mai important în Europa și 
în lume, încă există obstacole serioase în 
calea unei piețe unice europene integrate 
pe deplin și în mod eficient, competitivă, 
inovatoare, sigură, transparentă și 
favorabilă consumatorilor în ceea ce 
privește aceste forme de plăți;

Or. en

Amendamentul 2
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că deși plățile electronice 
joacă un rol tot mai important în Europa și 
în lume, încă există obstacole serioase în 
calea unei piețe unice europene integrate 
pe deplin și în mod eficient, competitivă, 
sigură, transparentă și favorabilă 
consumatorilor în ceea ce privește aceste 
forme de plăți;

1. subliniază că deși plățile electronice 
joacă un rol tot mai important în Europa și 
în lume, încă există obstacole serioase în 
calea unei piețe unice digitale europene 
integrate pe deplin și în mod eficient, 
competitivă, sigură, transparentă și 
favorabilă consumatorilor în ceea ce 
privește aceste forme de plăți;

Or. en

Amendamentul 3
Pablo Arias Echeverría
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Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că în contextul crizei actuale 
este esențial să se ia măsuri pentru a 
încuraja creșterea economică și crearea 
de locuri de muncă și a restimula 
consumul; deși piața digitală este o 
oportunitate importantă în vederea 
atingerii acestor obiective, Uniunea 
Europeană trebuie, în acest sens, să fie în 
măsură să instituie o piață internă 
digitală completă; este esențial, pe de-o 
parte, să se înlăture obstacolele existente 
și, pe de altă parte, să se încurajeze 
încrederea consumatorilor; în acest sens, 
existența unei piețe unice europene a 
plăților efectuate cu cardul, pe internet și 
de pe telefonul mobil, neutră și sigură, 
care să faciliteze libera concurență și 
inovarea, este esențială pentru realizarea 
unei veritabile piețe unice digitale și ar 
putea contribui în mare măsură la 
creșterea gradului de încredere a 
consumatorilor; 

Or. es

Amendamentul 4
Pablo Arias Echeverría

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. constată că dezvoltarea unor sisteme 
de plată transparente, sigure și eficiente 
pe piața digitală europeană este esențială 
pentru a garanta o veritabilă economie 
digitală și pentru a facilita comerțul 
electronic transfrontalier;

Or. es
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Amendamentul 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază contribuția importantă pe care 
plățile electronice o au în cadrul luptei 
pentru combaterea economiei gri și, în 
special, a evaziunii fiscale;

2. subliniază contribuția importantă pe care 
plățile electronice și plățile prin telefonul 
mobil o au în cadrul luptei pentru 
combaterea economiei gri și, în special, a 
evaziunii fiscale; invită organismele 
europene de standardizare, cum ar fi 
Comitetul European de Standardizare 
(CEN) sau Institutul European de 
Standardizare în Telecomunicații (ETSI), 
în colaborare cu Comisia, să joace un rol 
mai activ în procesul de standardizare a 
plăților efectuate cu cardul;

Or. en

Amendamentul 6
Pablo Arias Echeverría

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște, în acest context, că Zona 
unică de plăți în euro (SEPA) reprezintă 
fundamentul pentru crearea unei piețe 
europene integrate de plăți și ar trebui să 
servească ca bază pentru dezvoltarea 
acesteia și pentru transformarea ei într-o 
piață mai inovatoare și mai competitivă; 

Or. es
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Amendamentul 7
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că ar trebui adoptate la 
nivel european măsuri eficiente de 
informare a consumatorilor cu privire la 
condițiile și cerințele pentru plăți 
electronice sigure, în vederea sensibilizării 
consumatorilor și a depășirii preocupărilor 
nefondate legate de aceste forme de plăți;

3. subliniază că un cadru european pentru 
plăți electronice, sigur, de încredere și 
transparent este esențial pentru lansarea 
unei piețe digitale unice și accentuează 
importanța campaniilor de informare în 
vederea sensibilizării consumatorilor cu 
privire la opțiunile disponibile pe piață;

Or. en

Amendamentul 8
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este de părere că ar trebui adoptate la 
nivel european măsuri eficiente de 
informare a consumatorilor cu privire la 
condițiile și cerințele pentru plăți 
electronice sigure, în vederea sensibilizării
consumatorilor și a depășirii preocupărilor 
nefondate legate de aceste forme de plăți;

3. este de părere că ar trebui adoptate la 
nivel european măsuri eficiente de 
informare a consumatorilor cu privire la 
condițiile și cerințele pentru plăți 
electronice sigure, în vederea informării 
complete a consumatorilor și a depășirii 
preocupărilor de multe ori nefondate legate 
de aceste forme de plăți; 

Or. el

Amendamentul 9
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. afirmă că transparența sistemelor de 
plăți electronice, informarea corectă a 
consumatorilor în cazul oricărei tranzacții 
de plată și un acces direct și facil la 
informații sunt condiții prealabile pentru 
buna funcționare a pieței europene a 
plăților electronice;

Or. en

Amendamentul 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută dispozițiile noii directive privind 
drepturile consumatorilor în ceea ce 
privește plățile suplimentare și 
interzicerea taxelor excedentare pentru 
mijloacele de plată, ceea ce va contribui la 
creșterea încrederii consumatorilor atunci 
când fac cumpărături online; invită totuși 
Comisia să continue să depună eforturi 
pentru crearea unor condiții de 
concurență echitabile în ceea ce privește 
plățile efectuate cu cardul, pe internet și 
de pe telefonul mobil, atât în beneficiul 
consumatorilor, cât și al întreprinderilor, 
în cadrul unei piețe unice digitale;

Or. de

Amendamentul 11
Pablo Arias Echeverría

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, în acest context, ar 
trebui să se ia măsuri care să stopeze 
practica frecventă de discriminare a 
consumatorilor europeni, ale căror plăți 
pentru tranzacțiile electronice 
transfrontaliere nu sunt acceptate datorită 
provenienței acestora;

Or. es

Amendamentul 12
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că drepturile de rambursare 
ale consumatorilor ar trebui consolidate, 
atât în cazul plăților neautorizate, cât și al 
bunurilor și serviciilor nelivrate (sau 
livrate necorespunzător) și că 
mecanismele eficiente de recurs colectiv și 
de soluționare alternativă a litigiilor sunt 
instrumente indispensabile pentru 
protecția consumatorilor și în domeniul 
plăților electronice;

Or. en

Amendamentul 13
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că ar trebui asigurat nivelul 
maxim de securitate ca garanție împotriva 

4. constată că introducerea cardurilor cu 
microprocesor a avut un efect pozitiv 
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riscului de fraudă, pentru a permite 
dezvoltarea deplină a potențialului plăților 
electronice și a proteja datele sensibile ale 
consumatorilor;

asupra securității plăților prin card și
subliniază că, în vederea atingerii 
potențialului maxim al plăților electronice,
încrederea consumatorilor este esențială 
și că datele personale trebuie să fie tratate 
cu un nivel ridicat de securitate;

Or. en

Amendamentul 14
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că se impune o standardizare 
la nivel european, sub forma unui cadru de 
reglementare care stabilește standarde de 
securitate pentru fiecare formă de plăți 
electronice și care reglementează toți 
actorii care participă la furnizarea de 
servicii de plată, precum și toți 
intermediarii;

5. consideră că se impune o standardizare 
la nivel european, sub forma unui cadru de 
reglementare care stabilește standarde de 
securitate pentru fiecare formă de plăți 
electronice și care reglementează toți 
actorii care participă la furnizarea de 
servicii de plată, precum și toți 
intermediarii, inclusiv comercianții (de 
exemplu, stocarea datelor de 
autentificare); în definirea standardelor, 
ar trebui să se ia în calcul sistemele care 
au dus la plăți mai sigure (de exemplu 
sistemul pentru carduri CHIP&PIN, 
sistemul de autentificare bazat pe doi 
factori, semnătura electronică și plățile pe 
internet prin servicii de plată electronice), 
mecanismele care sunt predispuse 
fraudelor (de exemplu, atunci când datele 
personale cu caracter sensibil ale 
consumatorilor sunt transmise părților 
terțe, precum în cazul plăților pe internet 
prin servicii suprapuse de plată (overlay) 
sau în ceea ce privește sistemul cardurilor
cu bandă magnetică) și inovațiile care ar 
putea spori gradul de siguranță al 
procedurilor;

Or. en



PE492.607v01-00 10/21 AM\906313RO.doc

RO

Amendamentul 15
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că se impune o standardizare 
la nivel european, sub forma unui cadru de 
reglementare care stabilește standarde de 
securitate pentru fiecare formă de plăți 
electronice și care reglementează toți 
actorii care participă la furnizarea de 
servicii de plată, precum și toți 
intermediarii;

5. constată că piața europeană a plăților 
cu cardul, pe internet și de pe telefonul 
mobil este fragmentată atât în exteriorul 
cât și în interiorul frontierelor naționale 
și consideră că se impune o standardizare 
la nivel european pentru a intensifica 
concurența pe piața plăților electronice 
din UE; salută un cadru de reglementare 
care stabilește standarde de securitate și 
transparență privind costurile, cu o 
soluție amplă de piață, incluzând și 
furnizori de servicii care nu sunt implicați 
în sisteme bancare cu rezervă fracționară, 
precum societățile de transfer de bani, 
subliniază, în acest context, importanța 
existenței unor norme clare privind 
siguranța și politicile de protecție a 
consumatorilor la nivel european și 
consideră că, în această privință, punctele 
de contact destinate consumatorilor ar 
consolida încrederea în plățile la distanță;

Or. en

Amendamentul 16
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că se impune o standardizare 
la nivel european, sub forma unui cadru 
de reglementare care stabilește standarde 
de securitate pentru fiecare formă de plăți

5. consideră că se impune o standardizare 
aprofundată la nivel european, pentru a 
stabili standarde de securitate pentru plățile
electronice aplicabile tuturor actorilor
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electronice și care reglementează toți 
actorii care participă la furnizarea de 
servicii de plată, precum și toți 
intermediarii;

care participă la furnizarea de servicii de 
plată, precum și tuturor intermediarilor;

Or. en

Amendamentul 17
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că standardizarea nu ar 
trebui să fie limitată la definirea 
standardelor de securitate, ci ar trebui să 
includă măsuri necesare garantării unei 
piețe a plăților electronice mai deschise, 
transparente, inovatoare, competitive și 
nefragmentate, care să aducă beneficii 
tuturor consumatorilor (de exemplu, în 
ceea ce privește interoperabilitatea sau, în 
cazul plăților prin telefonul mobil, 
portabilitatea); consideră că, pentru a 
atinge acest obiectiv, instrumentul de 
cuplare obligatorie a mărcilor pentru 
cardurile de plată, atunci când este 
solicitat de posesorul cardului, ar trebui 
să fie luat în considerare (în acest caz, 
stabilirea priorității privind furnizorii de 
servicii de plată disponibili pe card ar 
trebui să rămână la alegerea 
consumatorului) și obstacolele rămase în 
calea acceptării transfrontaliere ar trebui 
eliminate;

Or. en

Amendamentul 18
Pablo Arias Echeverría
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Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că este important să se 
asigure că aceste măsuri respectă 
întotdeauna principiile liberei concurențe 
și intrării și accesului liber pe piață, luând 
în considerare viitoarele inovații 
tehnologice din acest sector, astfel încât 
să se adapteze la viitoarele evoluții, 
promovând și facilitând în mod constant 
inovația și competitivitatea;

Or. es

Amendamentul 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că toate comisioanele 
interbancare multilaterale (CIM), 
transfrontaliere sau naționale, ar trebui 
să fie făcute publice și solicită Comisiei și 
statelor membre să se asigure că acestea 
vor fi publicate;

Or. en

Amendamentul 20
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că furnizorii serviciilor de 
plată (chiar și dacă sunt instituții 
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nebancare) ar trebui să aibă acces la 
informațiile privind disponibilitatea 
fondurilor unui client care face plăți, 
pentru a se asigura că acesta nu se află 
într-o situație de descoperire de cont, însă 
această informație ar trebui limitată la o 
simplă menționare a disponibilității sau 
indisponibilității acestor fonduri; 
consideră că taxele pentru această 
operație ar trebui armonizate;

Or. en

Amendamentul 21
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că comisioanele interbancare 
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
trebui armonizate și interzise treptat până 
la un termen fix și că, în paralel, ar trebui 
interzise treptat și supratarifele, rabaturile 
și alte practici de orientare a clientului 
(steering), facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă;

6. consideră că comisioanele interbancare 
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
trebui armonizate și interzise treptat până 
la un termen fix și că, în paralel, ar trebui 
interzise treptat și supratarifele, rabaturile 
și alte practici de orientare a clientului 
(steering), facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă; de 
asemenea, chestiunea sistemului tripartit 
al „comisioanelor interbancare implicite” 
ar trebui abordată iar aceste comisioane 
ar trebui interzise progresiv; în acest 
context, consideră că orice schimbare 
adusă normelor privind acceptarea 
tuturor cardurilor și celor privind absența 
discriminării este contraproductivă și ar 
trebui evitată;

Or. en

Amendamentul 22
Olle Schmidt
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că comisioanele interbancare
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
trebui armonizate și interzise treptat până 
la un termen fix și că, în paralel, ar trebui 
interzise treptat și supratarifele, rabaturile 
și alte practici de orientare a clientului 
(steering), facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă;

6. constată că comisioanele interbancare 
multilaterale din Zona unică de plăți în 
euro (SEPA) sunt foarte diferențiate și 
uneori mai ridicate decât este necesar și
consideră că aceste comisioane, și în 
paralel, supratarifele, rabaturile și alte 
practici de orientare a clientului (steering) 
ar putea fi armonizate treptat prin 
implementarea Directivei privind 
serviciile de plată, facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă;

Or. en

Amendamentul 23
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că comisioanele interbancare 
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
trebui armonizate și interzise treptat până 
la un termen fix și că, în paralel, ar trebui 
interzise treptat și supratarifele, rabaturile 
și alte practici de orientare a clientului 
(steering), facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă;

6. consideră că comisioanele interbancare 
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
trebui interzise treptat până la un termen 
fix și că, în paralel, ar trebui interzise 
treptat și supratarifele, rabaturile și alte 
practici de orientare a clientului (steering), 
facilitând o piață unică europeană a plăților 
mai transparentă; în același timp, este 
necesar să se creeze mecanisme și măsuri 
de protecție care să garanteze că costurile 
nu vor fi suportate, într-un fel sau altul, 
de consumatori;

Or. el
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Amendamentul 24
Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că comisioanele interbancare 
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
trebui armonizate și interzise treptat până 
la un termen fix și că, în paralel, ar trebui 
interzise treptat și supratarifele, rabaturile 
și alte practici de orientare a clientului 
(steering), facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă;

6. constată că, în prezent, tehnologiile 
privind plățile electronice se dezvoltă 
rapid și nu consideră că comisioanele 
interbancare multilaterale naționale și 
transfrontaliere din Zona unică de plăți în 
euro (SEPA) ar trebui reglementate în 
detaliu, pentru moment;

Or. en

Amendamentul 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că comisioanele interbancare 
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
trebui armonizate și interzise treptat până 
la un termen fix și că, în paralel, ar trebui 
interzise treptat și supratarifele, rabaturile 
și alte practici de orientare a clientului 
(steering), facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă;

6. subliniază că comisioanele 
interbancare multilaterale naționale și 
transfrontaliere din Zona unică de plăți în 
euro (SEPA) variază semnificativ între 
statele membre; consideră că, atât
comisioanele interbancare multilaterale 
naționale cât și cele transfrontaliere din 
Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
trebui armonizate, pentru a permite 
consumatorilor să beneficieze de 
avantajele pieței unice; invită Comisia să 
efectueze, până la sfârșitul anului 2012, 
un studiu de evaluare a impactului 
privind plafonarea CIM și reducerea 
treptată a acestora; invită Comisia să 
propună, dacă rezultatele studiului de 
evaluare a impactului o justifică, un 
regulament în vederea armonizării CIM și 
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a reducerii lor treptate, astfel încât, până 
la sfârșitul anului 2015,  să fie aliniate la 
costurile reale; consideră că supratarifele, 
rabaturile și alte practici de orientare a 
clientului (steering) ar trebui interzise 
treptat și ele, facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă;

Or. en

Amendamentul 26
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că comisioanele interbancare 
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
trebui armonizate și interzise treptat până 
la un termen fix și că, în paralel, ar trebui 
interzise treptat și supratarifele, rabaturile 
și alte practici de orientare a clientului 
(steering), facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă;

6. consideră că comisioanele interbancare 
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
trebui să devină convergente până la un 
termen fix, în conformitate cu o 
metodologie convenită, care să țină seama 
de interesele consumatorilor și 
comercianților; în paralel, ar trebui 
interzise treptat supratarifele, rabaturile și 
alte practici de orientare a clientului 
(steering), facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă;

Or. en

Amendamentul 27
Pablo Arias Echeverría

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că comisioanele interbancare 
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 

6. consideră că comisioanele interbancare 
multilaterale naționale și transfrontaliere 
din Zona unică de plăți în euro (SEPA) ar 
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trebui armonizate și interzise treptat până 
la un termen fix și că, în paralel, ar trebui 
interzise treptat și supratarifele, rabaturile 
și alte practici de orientare a clientului 
(steering), facilitând o piață unică 
europeană a plăților mai transparentă;

trebui armonizate așa încât să respecte 
piața liberă și normele de concurență 
europene și să încurajeze transparența 
pieței astfel încât să garanteze că 
consumatorii nu sunt suprataxați; în 
paralel, solicită, de asemenea, interzicerea 
treptată a practicilor abuzive la adresa 
consumatorilor, precum supratarifele, 
costurile ascunse și folosirea practicilor
de orientare a clientului (steering), care 
limitează sau restricționează alegerea 
consumatorului, facilitându-se o piață 
unică europeană a plăților mai 
transparentă, accesibilă și, în ochii 
consumatorilor, demnă de încredere;

Or. es

Amendamentul 28
Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că aplicarea normelor 
privind plățile electronice este adesea 
dificilă, neadecvată și diferită în Europa 
și că ar trebui intensificate eforturile 
pentru a garanta o aplicare 
corespunzătoare și uniformă a normelor;

Or. en

Amendamentul 29
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaște că comisioanele 
interbancare multilaterale reprezintă un 
instrument esențial pentru echilibrarea 
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beneficiilor și costurilor plăților 
electronice și se asigură că fiecare 
participant plătește o cotă echitabilă din 
costurile aferente furnizării serviciilor de 
plată prin card; orice intervenție excesivă 
de reglementare interbancară poate avea 
ca efect opțiuni diminuate de plată, o 
creștere a costurilor pentru consumatori, 
încetinirea inovației și un impact negativ 
asupra investițiilor în materie de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 30
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că este necesar să se 
solicite o mai mare transparență și o mai 
bună informare a consumatorului privind 
supratarifele și taxele suplimentare 
pentru diversele metode de plată, dat fiind 
faptul că comercianții includ adesea 
costurile tranzacției în prețurile 
produselor și serviciilor lor și, prin 
urmare, consumatorii nu sunt informați 
în avans în mod corespunzător cu privire 
la costul total și plătesc mai mult pentru 
cumpărăturile lor, compromițându-se 
astfel încrederea consumatorilor; 

Or. el

Amendamentul 31
Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. afirmă că un demers de 
autoreglementare nu este suficient; 
consideră că Comisia și BCE ar trebui să 
aibă un rol mai activ și de prim-plan în 
guvernanța SEPA și că toate părțile
interesate în cauză, în special asociațiile 
de consumatori, ar trebui să participe și 
să fie consultate în mod corespunzător în 
cadrul procesului decizional.

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Olle Schmidt

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. afirmă că un demers de 
autoreglementare nu este suficient; 
consideră că Comisia și BCE ar trebui să 
aibă un rol mai activ și de prim-plan în 
guvernanța SEPA și că toate părțile 
interesate în cauză, în special asociațiile de 
consumatori, ar trebui să participe și să fie 
consultate în mod corespunzător în cadrul 
procesului decizional.

7. afirmă că un demers de 
autoreglementare nu este suficient; 
consideră că Comisia și BCE ar trebui să 
aibă un rol mai activ și de prim-plan în 
guvernanța SEPA și că toate părțile 
interesate în cauză, inclusiv asociațiile de 
consumatori, ar trebui să participe și să fie 
consultate în mod corespunzător în cadrul 
procesului decizional.

Or. en

Amendamentul 33
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. afirmă că un demers de 7.  afirmă că un demers de 
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autoreglementare nu este suficient; 
consideră că Comisia și BCE ar trebui să 
aibă un rol mai activ și de prim-plan în 
guvernanța SEPA și că toate părțile 
interesate în cauză, în special asociațiile de 
consumatori, ar trebui să participe și să fie 
consultate în mod corespunzător în cadrul 
procesului decizional.

autoreglementare nu este suficient; 
consideră că statele membre, împreună cu
Comisia și BCE, ar trebui să aibă un rol 
mai activ și de prim-plan în guvernanța 
SEPA și că toate părțile interesate în cauză, 
în special asociațiile de consumatori, ar 
trebui să participe și să fie consultate în 
mod corespunzător în cadrul procesului 
decizional.

Or. el

Amendamentul 34
Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că este probabil ca în viitor 
activitățile tot mai multor companii 
europene să depindă efectiv de 
capacitatea de a accepta plăți cu cardul; 
consideră că este în interesul publicului 
să se definească norme obiective care să 
stabilească circumstanțele și procedurile 
conform cărora sistemele de plată cu 
cardul pot refuza unilateral să-și dea 
acordul;

Or. en

Amendamentul 35
Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că instituțiile nebancare nu 
ar trebui să aibă acces la informațiile 
privind soldul fondurilor din contul 
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bancar al clienților, cu excepția unei 
simple confirmări, în momentul plății, 
privind existența unor fonduri suficiente 
pentru încheierea unei tranzacții;

Or. en

Amendamentul 36
Christian Engström

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea liberalizării pieței plăților cu 
cardul, precum  și a promovării intrării 
unor noi actori pe această piață, de 
exemplu, prin intermediul unei 
infrastructuri comune de plată pentru 
toate tranzacțiile, indiferent de furnizorul 
cărții de credit.

Or. en


