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Contextul recomandării Comisiei și obiectivele sale

În conformitate cu articolul 169 alineatul (1) și articolul 169 alineatul (2) litera (a) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să contribuie la atingerea 

unui nivel înalt de protecție a consumatorilor prin măsurile adoptate în temeiul articolului 114 

din TFUE. Astfel, Parlamentul European urmărește în mod constant să atingă un nivel înalt de 

protecție a consumatorilor prin măsuri menite să consolideze și să îmbunătățească piața unică. 

Instrumente precum Directiva privind protecția consumatorilor1, recent aprobată, și Directiva 

privind creditele de consum (Directiva 2008/48/CE)2 urmează, de asemenea, această direcție 

și configurează un sistem ambițios de protecție a consumatorilor în cadrul serviciilor 

transfrontaliere de vânzare, respectiv, financiare. 

În mod similar, raportul Monti din 2010 preciza că „Comisia ar trebui să ia în calcul, 

eventual pe baza articolului 14 din TFUE [referitor la serviciile de interes economic general], 

prezentarea unei propuneri de regulament care să asigure că toți cetățenii au dreptul la mai 

multe servicii bancare de bază. Astăzi, a fi titularul unui cont a devenit o condiție prealabilă 

pentru a avea acces la o serie de servicii și pentru a beneficia pe deplin de piața unică”3. Mai 

mult, raportul plasează serviciile bancare de bază pe picior de egalitate cu celelalte servicii 

universale și precizează că „[o] concentrare mai puternică pe consumator ar presupune o 

atenție reînnoită față de integrarea pieței și concurență, un corpus consolidat de drepturi, 

protecții și căi de atac și un mai mare acces la serviciile de bază”1. Deja în 2007, anexa la 

Revizuirea pieței unice (SEC(2007)1520) anunța că „...reflecția ar trebui să progreseze în 

direcția modalităților prin care să se garanteze că, până la o anumită dată, nicio persoană nu 

este privată de accesul la un cont bancar de bază”. Cu toate acestea, deși Planul său de lucru 

pentru 2011 menționa, de asemenea, un „instrument legislativ” cu privire la accesul la 

serviciile bancare de bază, Comisia a emis în iulie 2011 o recomandare privind accesul la un 

cont de plăți de bază (C(2011)4977/4, SEC(2011) 906 și 907).

                                               

1 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European ș i  a Consiliului privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Nepublicată încă.
2 JO L 133, 22.5.2008, p. 66.
3 Monti M., O nouă strategie pentru piața unică. În serviciul economiei și societății europene. 9 mai 2010, p. 74.
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Deși accesul la serviciile bancare de bază este o preocupare majoră pentru Uniunea 

Europeană, atât în ceea ce privește aspectele legate de protecția consumatorilor, cât și piața 

internă, trebuie remarcat faptul că și alți actori din afara frontierelor europene au recunoscut 

importanța protecției consumatorilor în cadrul serviciilor financiare și au transformat-o într-o 

prioritate-cheie a programelor lor. De exemplu, în urma concluziilor Summitului G20 de la 

Seul din noiembrie 2010, OCDE a publicat recent „Principiile la nivel înalt ale G20 privind 

protecția financiară a consumatorilor”2, care explică opinia generală potrivit căreia protecția 

consumatorilor joacă un rol tot mai important în stabilitatea financiară. Prin urmare, 

recomandarea Comisiei și raportul legislativ din proprie inițiativă elaborat de Parlamentul 

European trebuie înțelese în contextul unei tendințe globale spre o protecție sporită a 

consumatorilor în materie de produse bancare.

La o lectură a recomandării și a evaluării de impact a Comisiei, reiese clar că scopul este de a 

stabili un „drept de a deschide și de a utiliza un cont de plăți de bază” pentru orice consumator 

cu reședința legală în UE, pentru a garanta că instituțiile bancare nu refuză accesul la un cont 

de plăți de bază acelor consumatori care nu pot dovedi că au domiciliul pe teritoriul țării sau 

care sunt „neatractivi din punct de vedere economic”. Obiectivele care stau la baza 

recomandării sunt de a crea un regim specific de servicii bancare de bază care va permite 

consumatorilor să beneficieze pe deplin de avantajele pieței interne și ale comerțului 

electronic și de a-i integra pe cei care, în prezent, nu sunt „bancarizați” și, astfel, sunt excluși 

social. Legăturile clare dintre lipsa unui cont bancar și faptul de a fi exclus și/sau vulnerabil 

din punct de vedere social sunt prezentate în evaluarea de impact a Comisiei (a se vedea mai 

jos) și în studiile similare efectuate de statele membre. În plus, numeroși cetățeni europeni 

întâmpină probleme în momentul deschiderii unui cont bancar într-un alt stat decât cel de 

reședință, în special deoarece nu sunt în măsură să facă dovada unei adrese valabile, ceea ce 

poate reprezenta un obstacol grav în calea liberei circulații a persoanelor și a lucrătorilor. 

Logica din spatele propunerii Comisiei este că se pot obține importante beneficii reciproce de 

                                                                                                                                                  

1 Idem, p. 41.
2 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, octombrie 2011. Poate fi accesat la adresa: 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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către cetățeni în general - consumatori, lucrători mobili, lucrători temporari și sezonieri, 

studenți, cercetători și profesioniști - și de către întreprinderi deopotrivă - din moment ce 

atingerea unui public-țintă numeros reprezentat de potențiali titulari de conturi bancare poate 

să genereze profituri suplimentare.

Lucrările pregătitoare ale comisiei parlamentare

Ca urmare a solicitării acesteia de a elabora un raport legislativ din proprie inițiativă (conform 

articolului 42 din Regulamentul de procedură) referitor la accesul la un cont de plăți de bază, 

solicitare exprimată în scrisoarea din 2 septembrie 2011, Comisia IMCO a găzduit 

prezentarea, de către Comisie, la 5 octombrie 2011, a evaluării impactului în ceea ce privește 

accesul la serviciile bancare de bază. De asemenea, comisia a aprobat solicitarea unei audieri 

pe această temă, programate pentru primul trimestru din 2012. 

Cu ocazia prezentării evaluării impactului de către DG MARKT, membrii Comisiei IMCO au 

avut ocazia de a face un schimb de opinii asupra recomandării. Majoritatea membrilor 

comisiei sunt de acord că se impune o acțiune din partea UE, însă regretă faptul că 

instrumentul ales nu creează nicio obligație juridică pentru statele membre, motiv pentru care 

încurajează Comisia să monitorizeze acțiunile statelor membre în acest domeniu, pentru a 

propune în cele din urmă o directivă pe această temă.

Reflecții asupra recomandării

Secțiunea 1 conține definițiile termenilor „consumator”, „prestator de servicii de plată”, 

„cont de plăți”, „operațiune de plată”, „fonduri” și „contract”. Cu toate acestea, scopul 

recomandării nu este acela de a trata supravegherea financiară, ci de a încuraja statele membre 

să adopte măsuri care vor asigura celor 30 de milioane de cetățeni nebancarizați accesul la un 

set de bază de servicii bancare. Având în vedere faptul că Directiva privind drepturile 

consumatorilor (DDC) tocmai a fost aprobată și va fi publicată în curând, se impune alinierea 

unora dintre definiții (fie cele menționate deja, fie alte definiții suplimentare) cu cele cuprinse 

în DDC. De asemenea, este necesar să se asigure că toate definițiile (dar și alte prevederi) sunt 

în concordanță cu restul acquis-ului în domeniul protecției consumatorilor, cum ar fi Directiva 
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privind dreptul de folosință pe durată limitată (Directiva 94/47/CE)1 și Directiva privind 

creditele de consum.

În condițiile în care Comisia IMCO intenționează să elaboreze un raport legislativ din proprie 

inițiativă, se impune abordarea preocupărilor în materie de armonizare și ar trebui analizată 

posibilitatea unei armonizări depline specifice a definițiilor. La fel ca în cazul Directivei 

privind drepturile consumatorilor, normele respective în materie de protecție a consumatorilor 

trebuie, de asemenea, să fie supuse unei armonizări depline specifice, astfel încât definițiile 

armonizate să aibă un impact real pe piața unică.

Secțiunea II (punctele 2-5) începe prin a enunța principiul potrivit căruia „statele membre 

trebuie să se asigure că orice consumator cu reședința legală în Uniune are dreptul de a 

deschide și utiliza un cont de plăți de bază la un prestator de servicii de plată”, drept care 

„trebuie să se aplice indiferent de situația financiară a consumatorului”. La o lectură simultană 

a acestei secțiuni și a evaluării de impact a Comisiei, reiese clar că scopul acestui principiu 

este de a garanta că instituțiile bancare nu refuză accesul la un cont de plăți de bază acelor 

consumatori care nu pot dovedi că au domiciliul pe teritoriul țării sau care sunt „neatractivi 

din punct de vedere economic”.

În cadrul primului lor schimb de opinii, unii membri ai Comisiei IMCO au subliniat că 

recomandarea instituie un drept de acces care nu ar trebui confundat cu o obligație de a avea 

un cont bancar. Chiar dacă scopul propus este acela de a reduce populația nebancarizată și, 

astfel, de a întări piața internă, consumatorii pot decide în orice moment să rămână 

nebancarizați dacă își doresc acest lucru. Mai mult, studiile arată că opțiunea de a se situa în 

afara circuitului serviciilor de plată are dezavantajele sale (cum ar fi o insecuritate sporită în 

gestionarea lichidităților sau dificultăți în a găsi un loc de muncă sau a primi prestații), care 

sporesc așa-numita „primă pentru sărăcie” și vulnerabilitatea populației nebancarizate.

În strânsă legătură cu acest aspect, o atenție specială ar trebui acordată nevoilor 

consumatorilor vulnerabili care sunt, de cele mai multe ori, și nu numai, persoanele 

                                               

1 JO L 280, 29.10.1994, p. 283.
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dezavantajate social și cele nebancarizate. Campaniile de sensibilizare și promovarea 

educației financiare, deși elementare, reprezintă puncte strategice esențiale în această privință. 

Mai mult, în zilele noastre, majoritatea conturilor bancare de bază se bazează 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, de exemplu, populația 

vârstnică. Acest lucru i-ar putea plasa pe acești consumatori într-o situație nefavorabilă, motiv 

pentru care ar trebui să se garanteze că acest cont de plăți de bază avut în vedere este ușor de 

utilizat și de înțeles, simplu și sigur și că poate fi gestionat atât pe internet, cât și la o sucursală 

bancară obișnuită.

De asemenea, recomandarea conține anumite limitări ale acestui drept, și anume că cetățenii 

cu reședința în Uniune care au acces la serviciile considerate „de bază” pe teritoriul unui stat 

membru nu pot solicita un cont de plăți de bază în statul membru respectiv. De aceea, 

punctele 4 și 5 de la secțiunea II introduc necesitatea ca prestatorii de servicii de plată să 

acționeze transparent în procesul de constatare a faptului dacă consumatorul deține deja un 

cont de plăți sau nu, precum și în decizia prin care refuză unui consumator deschiderea unui 

cont bancar de bază. Conform recomandării, transparența poate fi limitată doar din 

considerente ce țin de securitatea națională sau de ordinea publică. Cu alte cuvinte, 

consumatorul are dreptul de a fi informat în mod clar asupra motivelor pentru care i s-a 

refuzat deschiderea unui cont bancar și, după cum se precizează mai jos, are astfel dreptul de 

a recurge la sisteme alternative de soluționare a litigiilor și la mecanisme de recurs în cazul în 

care nu este de acord cu refuzul sau în eventualitatea apariției unui litigiu de orice altă natură. 

Cu toate acestea, transparența, cerințele de informare și campaniile de sensibilizare ar trebui 

să aibă o greutate mai mare decât condițiile produsului și mecanismele alternative de 

soluționare a litigiilor sau opțiunile de recurs. Un sistem de informații cuprinzător pentru 

protecția consumatorilor în domeniul serviciilor financiare și bancare cu amănuntul ar trebui 

să includă, de asemenea, o monitorizare a produselor și un sistem de alertă pentru produsele 

nocive, iar autoritățile de supraveghere (menționate la secțiunea VI, mai jos) ar trebui să joace 

un rol activ în a garanta accesul constant al consumatorilor la informații complete și 

actualizate cu privire la conturile pe care le-au contractat sau ar putea să le contracteze.
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Secțiunea III conține trei puncte (6, 7 și 8). Primul dintre acestea (punctul 6) conține o listă a 

serviciilor de plată care pot fi oferite în cadrul unui cont de plăți de bază: servicii care să 

permită efectuarea tuturor operațiunilor necesare pentru deschiderea, gestionarea și închiderea 

unui cont de plăți; servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți, precum și 

executarea de operațiuni de debitare directă, de viramente și de operațiuni de plată prin 

intermediul unui card de plată. Recomandarea nu menționează, de exemplu, posibilitatea unui 

card de credit preplătit, care există deja în unele state membre, iar această opțiune ar merita 

analizată și ulterior dezvoltată ca supliment la contul de plăți de bază. În mod similar, nu se 

indică în mod expres dacă retragerea de numerar de la un bancomat (ATM), indiferent de 

banca de care aparține distribuitorul automat de numerar, este considerată serviciu de bază.

Punctele 7 și 8 conțin un principiu de bază: consumatorii, în special cei mai vulnerabili (care 

adeseori sunt excluși social), nu trebuie obligați, în mod direct sau indirect, să cumpere 

produse bancare suplimentare pentru a obține un simplu cont de bază. În mod similar, 

facilitățile de descoperire de cont nu trebuie considerate servicii de bază, iar un cont de plăți 

de bază nu trebuie să permită executarea ordinelor de plată dacă respectivele ordine de plată 

ar avea drept rezultat un sold negativ în contul consumatorului.

Secțiunea IV (punctele 9-12), care vizează comisioanele aferente, încurajează statele 

membre să se asigure că un cont de plăți de bază „este oferit cu titlu gratuit sau în schimbul 

unui comision rezonabil”. Este necesar să se garanteze că, în statele membre în care acestea 

există deja, conturile bancare rămân cu titlu gratuit și că pragul de rezonabilitate nu este 

depășit în niciun caz, chiar dacă instituțiile bancare ar trebui să fie capabile să acopere 

totodată costurile necesare pentru a oferi conturi bancare de bază. Orice comisioane asociate 

unui cont de plăți de bază trebuie să fie transparente și divulgate consumatorului. De 

asemenea, definiția unui „comision rezonabil” trebuie să se bazeze pe criterii transparente.

Secțiunea V (punctele 13 și 14) încurajează statele membre să lanseze campanii de informare 

cu privire la disponibilitatea conturilor de plăți de bază și să impună prestatorilor de servicii 

de plată obligația de a pune la dispoziția consumatorilor informații specifice. Conform 

cerințelor privind informațiile precontractuale și contractuale, enunțate în alte instrumente 

cum ar fi Directiva privind drepturile consumatorilor și Directiva privind creditele de consum, 
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informațiile ar trebui puse la dispoziție într-o formă clară, ușor de înțeles și pe suport durabil, 

asigurându-se faptul că, în momentul contractării unui astfel de cont, consumatorul a înțeles 

care îi sunt drepturile și obligațiile. 

La secțiunea VI, punctul 15 vizează autoritățile de supraveghere și rolul acestora în ceea ce 

privește „asigurarea și monitorizarea respectării efective” a principiilor enunțate în 

recomandare. Autoritățile de supraveghere ar trebui să joace un rol activ în protejarea 

consumatorilor, printr-o monitorizare a produselor și prin intervenții în cazul în care se 

constată deficiențe în materie de siguranță, prin aplicarea de sancțiuni sau chiar prin 

cooperarea cu procurorii în situațiile de încălcare a legislației. Mai mult, ar fi de dorit o 

cooperare strânsă în rândul autorităților desemnate din toate statele membre, pentru a garanta 

eficacitatea supravegherii și diseminarea bunelor practici. 

La aceeași secțiune, punctele 16 și 17 vizează procedurile alternative de soluționare a 

litigiilor consumatorilor și căile de recurs. După cum s-a precizat mai sus, consumatorii ar 

trebui să aibă dreptul la un mecanism de soluționare extrajudiciară a litigiilor și la sisteme de 

recurs, precum și la informații privind modalitățile de exercitare a acestui drept. Având în 

vedere importanța elementului transfrontalier în acest domeniu, ar trebui puse la dispoziție 

mecanisme alternative de soluționare a litigiilor și sisteme de recurs în vederea unei 

soluționări rapide a litigiilor transfrontaliere. Sistemele online de soluționare a litigiilor ar 

putea fi ideale pentru atingerea acestui obiectiv, însă lipsa accesului la internet sau a 

cunoștințelor cu privire la noile tehnologii (cunoscută și ca „decalaj digital”) riscă să 

pericliteze accesul consumatorului la un sistem de recurs complet funcțional. 

Punctele 18 și 19 se referă la obligația prestatorilor de servicii de plată de a prezenta rapoarte 

cu privire la conturile bancare de bază deschise, respinse sau închise, precum și comisioanele 

asociate conturilor, dar și la obligația statelor membre de a prezenta Comisiei date statistice în 

acest sens. Scopul acestor două „principii” este de a evalua cu precizie gradul de conformitate 

a statelor membre și succesul conturilor bancare de bază ca instrument de incluziune socială și 

financiară a consumatorilor, avându-se în vedere posibilitatea unui instrument legislativ într-o 

etapă ulterioară.
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Concluzie

Recomandarea stabilește o serie de principii care servesc drept reper pentru o eventuală 

legislație viitoare în materie de acces la un cont de plăți de bază. Cu toate acestea, orice 

instrument legislativ viitor pe această chestiune trebuie înțeles în cadrul mai larg al normelor 

de protecție a consumatorilor în materie de servicii financiare, cadru care este în prezent 

revizuit și consolidat la scară globală, ca o componentă din ce în ce mai consistentă și mai 

importantă a legislației de reglementare și de supraveghere. Instrumentele anterioare, cum ar 

fi Directiva privind drepturile consumatorilor și Directiva privind creditele de consum, dar și 

lucrările legislative în derulare cu privire la contractele de credit pentru proprietăți 

rezidențiale, conțin o serie de principii și cerințe care nu trebuie trecute cu vederea în 

momentul elaborării legislației privind accesul la un cont de plăți de bază. 

Pe de o parte, Principiile la nivel înalt ale G20 privind protecția financiară a consumatorilor 

abordează un set de aspecte orizontale în materie de protecție a consumatorilor, de care 

trebuie să se țină seama pentru orice legislație viitoare la nivel european. Tratamentul corect și 

echitabil al consumatorilor, atenția specială acordată nevoilor categoriilor vulnerabile, 

divulgarea și transparența informațiilor privind beneficiile, riscurile și termenii produsului, 

precum și necesitatea de a investi eforturi mai mari în educația financiară și sensibilizarea în 

rândul consumatorilor, reprezintă doar câteva dintre aceste principii. De asemenea, trebuie 

puse la dispoziția consumatorilor sisteme alternative de soluționare a litigiilor și mecanisme 

de recurs accesibile, independente, echitabile, responsabile, oportune, eficiente și cu costuri 

rezonabile. Pe de altă parte, raportul Monti afirmă, de asemenea, necesitatea de a considera 

accesul la un cont de plăți de bază ca o acțiune-cheie pentru buna funcționare a pieței unice, 

pentru valorificarea la maximum a avantajelor sale de către consumatori și pentru exercitarea 

libertăților garantate prin tratate. Nu în ultimul rând, asigurarea accesului la un cont de plăți 

de bază este un pas important în direcția incluziunii sociale și economice a cetățenilor și în 

direcția unei societăți europene mai echitabile, ceea ce va aduce beneficii relevante cetățenilor 

și întreprinderilor deopotrivă, sporind astfel potențialul de creștere al pieței unice. 


