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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Este greu de imaginat, pentru cei mai mulți dintre noi, că se poate trăi în ziua de azi fără a 
dispune de un cont bancar. Deținerea unui cont bancar constituie o veritabilă cerință care 
condiționează posibilitatea de a lua parte la viața societății și la activitatea economică. În lipsa 
accesului la servicii bancare de bază, viața de zi cu zi este grea și costisitoare. Avantajele 
operațiunilor fără numerar devin pe zi ce trece mai tangibile și prezintă avantaje concrete atât 
pentru cetățeni, cât și pentru administrația publică. În lipsa unui cont bancar, viramentul 
salariului și plata facturilor de energie electrică, gaze naturale sau apă devin o adevărată 
încercare. 

58 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene nu dețin un cont de plăți, conform estimărilor 
Băncii Mondiale. Numeroase persoane se confruntă cu greutăți la deschiderea unui cont de 
plăți.  Motivele pentru care băncile refuză deschiderea unui cont bancar prezintă diverse 
fațete. Accesul la o agenție bancară sau la ghișee bancare automate nu este garantat pe 
întregul teritoriu al tuturor statele membre, ceea ce împiedică cetățenii europeni să profite de 
avantajele serviciilor financiare. De asemenea, insolvența poate constitui un motiv în baza 
căruia băncile le pot refuza consumatorilor accesul la un cont de plăți de bază. Mai mult decât 
atât, rezidenții UE care sunt foarte mobili datorită locului de muncă ocupat sau activității 
desfășurate în calitate de studenți, lucrători sezonieri sau lucrători detașați, precum și 
lucrătorii din întreprinderile mici și mijlocii se pot confrunta cu obstacole în demersurile de 
deschidere a unui cont bancar, deoarece nu dispun de o adresă permanentă în statul membru 
în care este stabilit prestatorul de servicii de plată. Garantarea mobilității în Uniunea 
Europeană trebuie să rămână un obiectiv comun al statelor membre. Accesul la un cont bancar 
cu titlu de drept universal al tuturor cetățenilor Uniunii Europene, inclusiv al categoriilor 
vulnerabile, constituie o contribuție esențială la acest obiectiv. 

Consumatorii care nu beneficiază de servicii bancare sunt pur și simplu excluși de la 
beneficiile pieței interne. În lipsa unui cont de plăți, consumatorii nu pot achiziționa mărfuri la 
nivel transfrontalier sau pe internet. Găsirea unor soluții prin care să se evite excluderea 
consumatorilor de la viața de zi cu zi și de la noile evoluții tehnologice prezintă o importanță 
determinantă. În raportul elaborat de Mario Monti în 2010 și în Actul privind piața unică, 
adoptat de Comisie în 2011, se afirmă deja că accesul la un cont bancar constituie o cerință 
importantă pentru funcționarea armonioasă a pieței interne europene. Consumatorii trebuie să 
poată profita de piețe online, de noile invenții tehnologice și de ieftinirea serviciilor și a 
prețurilor. În cele din urmă, după ce Parlamentul European a intervenit cu un raport din 
proprie inițiativă în 2012 (2012/2055(INI)), Comisia a prezentat o propunere legislativă.

Măsurile necesare pentru a asigura capacitatea de a gestiona un cont nu reprezintă singurul 
aspect esențial. Comisioanele bancare trebuie să devină transparente și inteligibile, astfel încât 
consumatorii să poată compara și alege în cunoștință de cauză un prestator de servicii bancare, 
iar aceasta constituie o altă prioritate absolută.  În paralel, este deosebit de important să li se 
permită consumatorilor să-și schimbe contul bancar, astfel încât interesul economic suprem al 
acestora să fie apărat și să se încurajeze o concurență solidă între prestatorii de servicii 
bancare pe o veritabilă piață unică. Prin inițiativele anterioare de la nivel european, ca, de 
exemplu, Directiva privind serviciile de plată (2007/64/CE) sau recentul regulament privind 
zona unică de plăți în euro (SEPA / 260/2012), s-au adus deja îmbunătățiri capacității 
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prestatorilor de servicii de plată de a realiza operațiuni transfrontaliere.  Numeroși 
consumatori europeni profită de creșterea rapidității plăților și de ieftinirea tranzacțiilor. O 
etapă ulterioară o constituie comparabilitatea serviciilor financiare, care le permite 
consumatorilor să ia mai ușor decizii în cunoștință de cauză și pe baza unei analize 
aprofundate. Printr-un proces rapid de schimbare a conturilor se promovează scăderea 
prețurilor și creșterea calității produselor financiare puse la dispoziția consumatorilor 
Sprijinirea posibilității consumatorilor de a opta în mod liber și în cunoștință de cauză și
facilitarea mobilității clienților sunt esențiale pentru funcționarea și finalizarea pieței unice. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie stabilită de autoritățile 
naționale competente și să permită luarea 
în considerare a specificităților piețelor 
locale. Pentru a fi considerate 
reprezentative, serviciile ar trebui să facă 
obiectul unui comision la cel puțin un 
prestator de servicii de plată din statele 
membre. În plus, dacă este posibil, 
terminologia privind comisioanele ar trebui 
să fie standardizată la nivelul UE, 
permițând astfel efectuarea de comparații 
la nivelul Uniunii. Autoritatea Bancară 
Europeană (ABE) ar trebui să stabilească 
orientări pentru a ajuta statele membre să 
identifice cele mai reprezentative servicii 
de plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național.

(13) Terminologia privind comisioanele ar 
trebui să fie stabilită de autoritățile 
naționale competente și să permită luarea 
în considerare a specificităților piețelor 
locale. Pentru a fi considerate 
reprezentative, serviciile ar trebui să facă 
obiectul unui comision sau să fie oferite 
gratuit la cel puțin un prestator de servicii 
de plată din statele membre. În plus, dacă 
este posibil, terminologia privind 
comisioanele ar trebui să fie standardizată 
la nivelul UE, permițând astfel efectuarea 
de comparații la nivelul Uniunii.
Autoritatea Bancară Europeană (ABE) ar 
trebui să stabilească orientări pentru a ajuta 
statele membre să identifice cele mai 
reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision sau care sunt 
oferite gratuit, la nivel național.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După ce autoritățile naționale 
competente au stabilit lista provizorie a 
celor mai reprezentative servicii care fac 
obiectul unui comision la nivel național 
împreună cu termenii și definițiile, Comisia 
ar trebui să le revizuiască pentru a 
identifica serviciile comune majorității 
statelor membre, prin intermediul actelor 
delegate și pentru a propune termeni și 
definiții standardizate la nivelul UE în 
acest sens.

(14) După ce autoritățile naționale 
competente au stabilit lista provizorie a 
celor mai reprezentative servicii care fac 
obiectul unui comision sau sunt oferite 
gratuit la nivel național împreună cu 
termenii și definițiile, Comisia ar trebui să 
le revizuiască pentru a identifica serviciile 
comune majorității statelor membre, prin 
intermediul actelor delegate și pentru a 
propune termeni și definiții standardizate la 
nivelul UE în acest sens.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a obține informații imparțiale 
cu privire la comisioanele bancare, 
consumatorii ar trebui să poată avea acces 
la site-uri de comparare care sunt 
independente, din punct de vedere 
operațional, de prestatorii de servicii de 
plată. Prin urmare, statele membre ar trebui 
să se asigure că cel puțin un astfel de site 
se află la dispoziția consumatorilor pe 
teritoriile lor. Site-urile de comparare 
respective pot fi operate de autoritățile 
competente, de alte autorități publice și/sau 
de operatori privați acreditați. Statele 
membre ar trebui să instituie un program 
de acreditare voluntară prin care operatorii 
privați ai site-urilor de comparare să aibă 
posibilitatea de a înainta o cerere de 
acreditare în conformitate cu un set de 

(19) Pentru a obține informații imparțiale 
cu privire la comisioanele bancare, 
consumatorii ar trebui să poată avea acces 
la site-uri de comparare care sunt 
independente, din punct de vedere 
operațional, de prestatorii de servicii de 
plată. Prin urmare, statele membre ar trebui 
să se asigure că cel puțin un astfel de site 
se află la dispoziția consumatorilor pe 
teritoriile lor. Site-urile de comparare 
respective pot fi operate de autoritățile 
competente, de alte autorități publice și/sau 
de operatori privați acreditați. Statele 
membre ar trebui să instituie un program 
de acreditare voluntară prin care operatorii 
privați ai site-urilor de comparare să aibă 
posibilitatea de a înainta o cerere de 
acreditare în conformitate cu un set de 
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criterii de calitate specificate. Ar trebui 
creat un site de comparare operat de o 
autoritate competentă sau de o altă 
autoritate publică atunci când nu a fost 
acreditat un site operat de un agent privat.
Aceste site-uri ar trebui, de asemenea, să 
respecte criteriile de calitate.

criterii de calitate specificate. Ar trebui 
creat un site de comparare operat de o 
autoritate competentă sau de o altă 
autoritate publică atunci când nu a fost 
acreditat un site operat de un agent privat.
Aceste site-uri ar trebui, de asemenea, să 
respecte criteriile de calitate. Pentru a 
facilita obținerea unei viziuni de 
ansamblu asupra comisioanelor aplicate 
de prestatorii de servicii de plată din 
Uniunea Europeană, Comisia ar trebui să 
realizeze un portal actualizat, 
independent, precis, fiabil și ușor de 
utilizat de către consumatori care să pună 
la dispoziție toate linkurile către site-urile 
de comparare acreditate din statele 
membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată.
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 

(20) Oferirea unui cont de plăți în cadrul 
unui pachet, împreună cu alte produse sau 
servicii financiare, reprezintă o practică 
curentă a prestatorilor de servicii de plată.
Această practică poate constitui un mijloc 
prin care prestatorii de servicii de plată își 
diversifică oferta și concurează unii 
împotriva altora, în cele din urmă cu efecte 
benefice pentru consumatori. Cu toate 
acestea, studiul Comisiei referitor la 
practicile de legare din sectorul financiar, 
efectuat în 2009, precum și consultările 
relevante și plângerile formulate de 
consumatori au arătat că prestatorii de 
servicii de plată pot oferi conturi bancare la 
pachet cu produse care nu sunt solicitate de 
consumatori și care nu sunt esențiale 
pentru conturile de plăți, cum ar fi 
asigurarea locuinței. Mai mult, s-a observat 



PA\1003933RO.doc 7/36 PE519.594v01-00

RO

că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la 
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet. Aceste obligații nu ar trebui să se 
aplice în cazul serviciilor care au legătură 
în mod firesc cu utilizarea conturilor de 
plăți, cum ar fi retragerile, transferurile 
bancare sau cardurile de plăți. Prin 
urmare, serviciile respective nu ar trebui 
să intre în sfera de aplicare a acestei 
dispoziții.

că aceste practici pot reduce transparența și 
comparabilitatea prețurilor, pot limita 
opțiunile de achiziție ale consumatorilor și 
pot avea un impact negativ asupra 
mobilității lor. Prin urmare, statele membre 
ar trebui să se asigure că ori de câte ori 
prestatorii de servicii de plată oferă conturi 
de plăți ca parte dintr-un pachet, 
consumatorilor li se comunică informații 
cu privire la comisioanele aplicabile 
contului de plăți și, separat, cu privire la 
fiecare alt serviciu financiar inclus în 
pachet.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi
șomajul sau falimentul personal, și 
indiferent de locul de reședință. Mai mult, 
dreptul de acces la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază în oricare stat 
membru ar trebui acordat în conformitate 
cu cerințele prevăzute în 

(27) Consumatorii care sunt rezidenți legali 
în Uniune și care nu dețin, într-un anumit 
stat membru, un cont de plăți ar trebui să 
aibă posibilitatea de a deschide și de a 
utiliza un cont de plăți cu funcționalități de 
bază în acel stat membru. Pentru a se 
asigura accesul cât mai larg cu putință la 
respectivele conturi, consumatorii ar trebui 
să poată avea acces la acestea indiferent de 
circumstanțele lor financiare, cum ar fi
situația sub aspectul încadrării în muncă, 
nivelul veniturilor, istoricul de credit sau 
falimentul personal, și indiferent de locul 
de reședință. Mai mult, dreptul de acces la 
un cont de plăți cu funcționalități de bază 
în oricare stat membru ar trebui acordat în 
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Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

conformitate cu cerințele prevăzute în 
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 26 octombrie 
2005 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului, mai ales 
în ceea ce privește procedurile de diligență 
privind clientela.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că cel puțin un prestator de servicii de 
plată oferă consumatorilor un cont de 
plăți cu funcționalități de bază. Accesul nu 
ar trebui să fie exagerat de dificil și nu ar 
trebui să presupună costuri excesive pentru 
consumatori. În această privință, statele 
membre ar trebui să aibă în vedere factori 
precum situarea prestatorilor de servicii de 
plată desemnați pe teritoriul lor. Pentru a 
reduce la minimum riscul excluderii din 
punct de vedere financiar a consumatorilor, 
statele membre ar trebui să îmbunătățească 
nivelul de educație în domeniul financiar, 
inclusiv în școli, și să combată gradul 
excesiv de îndatorare. De asemenea, statele 
membre ar trebui să promoveze inițiativele 
prestatorilor de servicii de plată pentru a 
facilita corelarea furnizării conturilor de 
plăți cu funcționalități de bază cu educația 
financiară.

(28) Statele membre ar trebui să se asigure 
că un cont de plăți cu funcționalități de 
bază care cuprinde cel puțin serviciile 
enumerate la articolul 16 alineatul (1) le 
este propus consumatorilor de către toți 
prestatorii de servicii de plată care oferă 
conturi de plăți, ca parte integrantă a 
activității lor obișnuite. Accesul nu ar 
trebui să fie exagerat de dificil și ar trebui 
să presupună doar un comision simbolic
pentru consumatori. În această privință, 
statele membre ar trebui să aibă în vedere 
factori precum situarea prestatorilor de 
servicii de plată desemnați pe teritoriul lor.
Pentru a reduce la minimum riscul 
excluderii din punct de vedere financiar a 
consumatorilor, statele membre ar trebui să 
îmbunătățească nivelul de educație în 
domeniul financiar, inclusiv în școli, și să 
combată gradul excesiv de îndatorare. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
promoveze inițiativele prestatorilor de 
servicii de plată pentru a facilita corelarea 
furnizării conturilor de plăți cu 
funcționalități de bază cu educația 
financiară.

Or. en
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Justificare

În condițiile în care conturile de plăți de bază sunt oferite în general cu titlu gratuit sau 
contra unui comision scăzut, raportoarea a optat pentru formularea „comision simbolic“, 
pentru a defini un comision simbolic, foarte mic. Termenul „comision rezonabil” este prea 
vag și oferă o marjă suficient de mare pentru a permite solicitarea unui comision mai ridicat 
decât cel prevăzut.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
garanteze accesul la o gamă de servicii de 
plată de bază pentru care statele membre 
stabilesc un număr minim de operațiuni 
într-un mod care să țină seama atât de 
nevoile consumatorilor, cât și de practicile 
comerciale din statul membru în cauză.
Pe lângă această listă de servicii minime, 
băncile pot aplica comisioanele lor 
obișnuite. Serviciile legate de conturile de 
plăți de bază ar trebui să includă facilitatea 
de a depozita și a retrage bani.
Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea 
de a efectua operațiuni de plată esențiale, 
cum ar fi să primească venituri sau 
prestații, să plătească facturi sau taxe și să 
cumpere bunuri și servicii, inclusiv prin 
debitare directă, transfer de credit și 
utilizarea unui card de plăți. Aceste servicii 
ar trebui să permită achiziția de bunuri și 
servicii online și să ofere consumatorilor 
oportunitatea de a iniția ordine de plată 
prin intermediul facilității bancare online a
prestatorului de servicii de plată, acolo 
unde aceasta este disponibilă. Totuși, un 
cont de plăți cu funcționalități de bază nu 
ar trebui utilizat exclusiv online, deoarece 
acest fapt ar crea un obstacol pentru 
consumatorii care nu au acces la internet.
Consumatorii nu ar trebui să aibă acces la o 
facilitate de descoperit de cont în cazul 
unui cont de plăți cu funcționalități de 

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
garanteze accesul la o gamă de servicii de 
plată de bază. Pe lângă această listă de 
servicii de bază, băncile pot aplica 
comisioanele lor obișnuite. Serviciile 
legate de conturile de plăți de bază ar 
trebui să includă facilitatea de a depozita și 
a retrage bani. Consumatorii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a efectua operațiuni de 
plată esențiale, cum ar fi să primească 
venituri sau prestații, să plătească facturi 
sau taxe și să cumpere bunuri și servicii, 
inclusiv prin debitare directă, transfer de 
credit și utilizarea unui card de plăți.
Aceste servicii ar trebui să permită 
achiziția de bunuri și servicii online și să 
ofere consumatorilor oportunitatea de a 
iniția ordine de plată prin intermediul 
facilității bancare online a prestatorului de 
servicii de plată, acolo unde aceasta este 
disponibilă. Totuși, un cont de plăți cu 
funcționalități de bază nu ar trebui utilizat 
exclusiv online, deoarece acest fapt ar crea 
un obstacol pentru consumatorii care nu au 
acces la internet. Consumatorii nu ar trebui 
să aibă acces la o facilitate de descoperit de 
cont în cazul unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază. Cu toate acestea, 
statele membre ar putea permite 
prestatorilor de servicii de plată să ofere 
facilități care să asigure rezerve de capital 
în cazul unor sume foarte mici, pentru 
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bază. Cu toate acestea, statele membre ar 
putea permite prestatorilor de servicii de 
plată să ofere facilități care să asigure 
rezerve de capital în cazul unor sume foarte 
mici, pentru conturile de plăți cu 
funcționalități de bază.

conturile de plăți cu funcționalități de bază.
Atât timp cât un cont de plăți cu 
funcționalități de bază este utilizat de 
consumator în scop personal, ar trebui să 
nu existe limite în ceea ce privește 
numărul operațiunilor de furnizat 
consumatorului în temeiul normelor 
specifice de stabilire a tarifelor ale acestui 
cont.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „servicii care sunt aferente contului 
de plăți” înseamnă toate serviciile care 
sunt aferente unui cont de plăți, dar 
includ și servicii de plată;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) prin „comisioane” se înțeleg 
cheltuielile, dacă există, pe care 
consumatorul trebuie să le plătească 
prestatorului de servicii de plată în 
schimbul furnizării serviciilor de plată sau 
al operațiunile efectuate într-un cont de 
plăți;

(k) „comisioane” înseamnă toate costurile 
aferente contului de plăți, inclusiv 
facilitățile de descoperit de cont, 
penalitățile și ratele dobânzii aplicate 
pentru cardurile de credit, dacă există, pe 
care consumatorul trebuie să le plătească 
prestatorului de servicii de plată în 
schimbul furnizării serviciilor de plată sau 
al operațiunilor efectuate într-un cont de 
plăți;
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Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) prin „transfer de credit” se înțelege 
serviciul de plată național sau 
transfrontalier de creditare a contului de 
plăți al unui beneficiar al plății printr-o 
operațiune de plată sau o serie de 
operațiuni de plată efectuate din contul de 
plăți al plătitorului de către prestatorul de 
servicii de plată la care este deschis contul 
de plăți al plătitorului, în baza unei 
instrucțiuni date de plătitor;

(o) „transfer de credit” înseamnă un 
serviciu de plată de creditare a contului de 
plăți al unui beneficiar al plății printr-o 
operațiune de plată sau o serie de 
operațiuni de plată efectuate din contul de 
plăți al plătitorului de către prestatorul de 
servicii de plată la care este deschis contul 
de plăți al plătitorului, în baza unei 
instrucțiuni date de plătitor;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista celor mai reprezentative servicii de 
plată care fac obiectul unui comision la 
nivel național și terminologia standardizată

Lista serviciilor aferente contului de plăți
care fac obiectul unui comision la nivel 
național și terminologia standardizată

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că (1) Statele membre se asigură că 
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autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie
cuprinzând cel puțin 20 de servicii de 
plată care reprezintă cel puțin 80 % dintre 
cele mai reprezentative servicii de plată 
care fac obiectul unui comision la nivel 
național. Lista conține termenii și 
definițiile pentru fiecare dintre serviciile 
identificate.

autoritățile competente menționate la 
articolul 20 întocmesc o listă provizorie a 
tuturor serviciilor aferente contului de 
plăți care fac obiectul unui comision la 
nivel național. Lista conține termenii și 
definițiile standardizate pentru fiecare 
dintre serviciile identificate. O singură 
denumire se aplică fiecărui serviciu.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile 
competente au în vedere serviciile:

eliminat

1. cel mai frecvent utilizate de 
consumatori în legătură cu contul lor de 
plăți;
2. care generează cel mai mare cost 
pentru consumatori per serviciu;
3. care generează cel mai mare cost global 
pentru consumatori;
4. care generează cel mai mare profit 
pentru prestatorii de servicii de plată per 
serviciu;
5. care generează cel mai mare profit 
global pentru prestatorii de servicii de 
plată.
ABE elaborează orientări în temeiul 
articolului 16 din Regulamentul (UE) 
nr. 1093/2010 pentru a asista autoritățile 
competente.

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu
articolul 24, referitoare la stabilirea, pe 
baza listelor provizorii depuse în temeiul 
alineatului (3), a unei terminologii 
standardizate la nivelul UE pentru acele 
servicii de plată comune cel puțin 
majorității statelor membre. Terminologia 
standardizată la nivelul UE va include 
termenii comuni și definițiile pentru 
serviciile comune.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
24, referitoare la stabilirea, pe baza listelor 
provizorii depuse în temeiul alineatului (3), 
a unei terminologii standardizate la nivelul 
UE pentru serviciile aferente unui cont de 
plăți, comune cel puțin majorității statelor 
membre. Terminologia standardizată la 
nivelul UE va include termenii comuni și 
definițiile pentru serviciile comune. O 
singură denumire se aplică fiecărui 
serviciu.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, înainte de 
a încheia un contract privind un cont de 
plăți cu un consumator, prestatorii de 
servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorului un document de informare 
cu privire la comisioane, conținând lista 
celor mai reprezentative servicii 
menționate la articolul 3 alineatul (5), 
precum și comisioanele corespunzătoare 
fiecărui serviciu.

(1) Statele membre se asigură că, cu
suficient timp înainte de a încheia un 
contract privind un cont de plăți cu un 
consumator, prestatorii de servicii de plată 
pun la dispoziția consumatorului, 
informându-l în acest mod, un document 
de informare cu privire la comisioane 
conținând lista celor mai reprezentative 
servicii menționate la articolul 3 alineatul 
(5), precum și comisioanele 
corespunzătoare fiecărui serviciu. În cazul 
în care apar modificări, consumatorul va 
primi informații complete în privința 
acestora. 

Or. en



PE519.594v01-00 14/36 PA\1003933RO.doc

RO

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile de plată menționate la 
alineatul (1) sunt oferite ca parte dintr-un 
pachet de servicii financiare, documentul 
de informare cu privire la comisioane 
precizează care dintre serviciile menționate 
la alineatul (1) sunt incluse în pachet, 
comisionul aferent întregului pachet și 
comisionul pentru fiecare serviciu care nu 
este menționat la alineatul (1).

(2) În cazul în care unul sau mai multe 
dintre serviciile aferente contului de plăți
menționate la alineatul (1) sunt oferite ca 
parte dintr-un pachet de servicii financiare, 
documentul de informare cu privire la 
comisioane precizează care dintre serviciile 
menționate la alineatul (1) sunt incluse în 
pachet, comisionul aferent întregului 
pachet și comisionul pentru fiecare serviciu 
care nu este menționat la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prestatorii de servicii de plată nu 
aplică niciun comision care nu este 
menționat în documentul de informare cu 
privire la comisioane furnizat.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 

(4) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
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consumatorilor un glosar conținând cel 
puțin lista serviciilor de plată menționate la 
alineatul (1) și definițiile aferente.

consumatorilor un glosar conținând cel 
puțin lista serviciilor menționate la 
alineatul (1) și definițiile aferente.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor cel puțin o dată pe an o
situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora.

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor, cu titlu gratuit, de 
preferință lunar, dar cel puțin trimestrial,
o situație a tuturor comisioanelor aplicate 
pentru contul de plăți al acestora.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o notificare prealabilă cu privire la 
eventualele cheltuieli sau majorări ale 
comisioanelor care vor fi percepute în 
perioada următoare;

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utlizează, atunci când 
este oportun, în informațiile lor 
contractuale și comerciale, termenii și 
definițiile din lista celor mai reprezentative 
servicii de plată menționată la articolul 3
alineatul (5).

(1) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată utilizează în 
informațiile lor contractuale și comerciale 
termenii și definițiile din lista serviciilor
menționată la articolul 3 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, în ceea 
ce privește serviciile oferite pentru 
conturile de plăți la nivel național,
consumatorii au acces la cel puțin un site 
unde sunt comparate comisioanele 
percepute de către prestatorii de servicii de 
plată, în conformitate cu alineatele (2) și
(3).

(1) Statele membre se asigură că 
consumatorii au acces gratuit la cel puțin 
un site unde sunt comparate comisioanele 
percepute și ratele dobânzii aplicate de 
către prestatorii de servicii de plată în 
conturile de plăți la nivel național, în 
conformitate cu alineatele (2) și (3).

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt independente din punct de vedere 
operațional de orice prestator de servicii 
de plată;

(a) sunt independente de orice prestator de 
servicii de plată;

Or. en
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) menționează clar proprietarii și 
sursele de finanțare;

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizează informații actualizate; (c) furnizează informații actualizate, 
precise, fiabile și ușor de utilizat de către 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a facilita obținerea unei 
viziuni de ansamblu asupra comisioanelor 
aplicate de prestatorii de servicii de plată 
din Uniunea Europeană, Comisia 
realizează un portal actualizat, 
independent, precis, fiabil și ușor de 
utilizat de către consumatori care pune la 
dispoziție toate linkurile către site-urile de 
comparare acreditate din statele membre 
în cauză.
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Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Până la sfârșitul anului 2018, se 
creează, de asemenea, site-uri internet 
europene care să compare comisioanele 
aplicate de către prestatorii de servicii de 
plată pentru servicii oferite în conturi de 
plăți în diferitele state membre.
Până la acea dată, Comisia creează un 
site internet european public de 
comparare, gestionat în colaborare cu 
ABE.
Până la data respectivă, Comisia 
elaborează, de asemenea, printr-un act 
delegat, în conformitate cu articolul 24, 
un sistem voluntar de acreditare pentru 
site-urile de comparare europene private. 
Pentru a primi acreditare, site-urile de 
comparare europene gestionate de 
operatori privați îndeplinesc toate 
condițiile enumerate la alineatul (2). 
Comisia își rezervă dreptul de a refuza 
sau retrage acreditarea operatorilor 
privați în cazul nerespectării obligațiilor 
enumerate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Comisia instituie și actualizează în 
permanență un portal unic care pune la 
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dispoziție linkuri către site-uri internet de 
comparare acreditate pentru fiecare stat 
membru și la nivel european.
De asemenea, acest portal pune la 
dispoziția consumatorilor un glosar al 
terminologiei standardizate a Uniunii 
adoptate în conformitate cu articolul 3 și 
orientări cu privire la schimbarea 
conturilor de plăți la nivel transfrontalier.
De asemenea, portalul face publică și 
ușor accesibilă lista și datele de contact 
ale diferitelor autorități naționale 
competente menționate la articolul 20.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul cu privire la 
posibilitatea de a achiziționa separat 
contul de plăți și oferă informații separate 
privind costurile și comisioanele asociate 
fiecărui produs și serviciu oferit în cadrul 
pachetului.

(1) Statele membre se asigură că, atunci 
când un cont de plăți este oferit împreună 
cu un alt serviciu sau produs ca parte a 
unui pachet, prestatorul de servicii de plată 
informează consumatorul într-un termen 
adecvat, înainte de încheierea unui 
contract privind un cont de plăți, că este 
posibilă achiziționarea separată a
contului de plăți și oferă informații 
separate privind costurile și comisioanele 
asociate fiecărui produs și serviciu oferit în 
cadrul pachetului.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Consumatorul poate achiziționa 
separat servicii care nu sunt incluse în 
contul de plăți cu funcționalități de bază 
definit la articolul 16.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prestatorii ar trebui, în plus, să fie
liberi să ofere, după caz, cu titlu de 
servicii separate, produse de credit 
clienților titulari ai conturilor de plăți de 
bază. Accesul la un cont de plăți de bază 
sau utilizarea acestuia nu se 
restricționează și nici nu se condiționează 
de achiziționarea unor astfel de servicii 
sau produse.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când, 
împreună cu un cont de plăți, se oferă 
numai serviciile de plată definite la 
articolul 4 alineatul (3) din 
Directiva 2007/64/CE.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește schimbarea conturilor 
între prestatori de servicii de plată din 
același stat membru, statele membre pot 
să aprobe sau să stabilească dispoziții 
care se abat ușor de la cele prevăzute la 
articolul 10, dacă în acest mod se obțin 
creșteri ale eficienței care sunt în mod 
clar în interesul consumatorului.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca statele membre care dispun de sisteme de servicii de schimbare a conturilor care 
sunt mai eficiente să le poată menține.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să transmită prestatorului de servicii 
de plată destinatar și, în cazul în care 
consumatorul solicită în mod specific 
aceasta în baza alineatului (2),
consumatorului o listă cu toate ordinele de 
plată programată existente pentru 
transferurile de credit și mandatele de 
debitare directă generate de către debitor;

(a) să pună la dispoziția consumatorului o 
listă recapitulativă completă cu toate 
ordinele de plată programată existente 
pentru transferurile de credit și mandatele 
de debitare directă și să solicite 
confirmarea transmiterii acestora către 
prestatorul de servicii de plată destinatar;

Or. en
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește, în termen de șapte zile
calendaristice, ordinele de plată 
programată pentru transferurile de credit 
solicitate de consumator și le execută 
începând cu data menționată în autorizație;

(a) stabilește, în termen de șapte zile
lucrătoare, ordinele de plată programată 
pentru transferurile de credit solicitate de 
consumator și le execută începând cu data 
menționată în autorizație;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile calendaristice de la 
primirea cererii;

(a) transmite prestatorului de servicii de 
plată destinatar informațiile indicate la 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c), în 
termen de șapte zile lucrătoare de la 
primirea cererii;

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul percepe 
consumatorului comisioane pentru 
închiderea contului de plăți deschis la 
acesta, comisioanele respective sunt 
stabilite în conformitate cu articolul 45

(3) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul nu percepe 
consumatorului comisioane pentru 
închiderea contului de plăți deschis la 
acesta. Articolul 45 alineatul (2) din
Directiva 2007/64/CE se modifică în mod 
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alineatul (2) din Directiva 2007/64/CE. corespunzător.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul sau prestatorul de 
servicii de plată destinatar percepe
consumatorului alte comisioane decât cele 
menționate la alineatele (1)-(3), pentru
orice serviciu furnizat în conformitate cu
articolul 10, aceste comisioane sunt 
adecvate și în concordanță cu costurile 
efective ale prestatorului de servicii de 
plată respectiv.

(4) Statele membre se asigură că nici
prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul, nici prestatorul de 
servicii de plată destinatar nu percep
consumatorului comisioane pentru
niciunul dintre serviciile furnizate în 
conformitate cu articolul 10.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 
pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 
conformitate cu articolul 10.

(1) Statele membre se asigură că 
prestatorul de servicii de plată 
despăgubește consumatorul pentru orice 
pierdere financiară suferită în cazul în care 
prestatorul de servicii de plată implicat în 
procesul de schimbare a conturilor nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în 
conformitate cu articolul 10 în termenul 
corespunzător. Sarcina probei îi revine 
prestatorului de servicii de plată, care 
demonstrează că au fost respectate 
condițiile prevăzute la articolul 10.



PE519.594v01-00 24/36 PA\1003933RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comisioanele percepute pentru 
procesul de schimbare a conturilor, dacă 
este cazul;

eliminat

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate
sau loc de reședință.

Statele membre se asigură că, atunci când 
solicită sau accesează un cont de plăți pe 
teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în 
mod legal în Uniune nu fac obiectul 
discriminării din motive de naționalitate,
loc de reședință sau din orice alt motiv.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 a
Dreptul de acces la un cont de plăți

Toți rezidenții legali din Uniunea 
Europeană se bucură de dreptul de a avea 
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acces gratuit sau cel mult contra unui 
comision simbolic la un cont de plăți cu 
funcționalități de bază.

Or. en

Justificare

În condițiile în care conturile de plăți de bază sunt oferite în general cu titlu gratuit sau 
contra unui comision scăzut, raportoarea pentru aviz a optat pentru formularea „comision 
simbolic“, pentru a defini un comision simbolic, foarte mic. Termenul „comision rezonabil” 
este prea vag și oferă o marjă suficient de mare pentru a permite solicitarea unui comision 
mai ridicat decât cel prevăzut.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puțin 
un prestator de servicii de plată de pe 
teritoriul lor oferă consumatorilor un cont 
de plăți cu funcționalități de bază. Statele 
membre se asigură că respectivele conturi 
de plăți cu funcționalități de bază nu sunt 
oferite exclusiv de prestatorii de servicii de 
plată care furnizează contul numai 
împreună cu facilități bancare online.

(1) Statele membre se asigură că, pe 
teritoriul lor, consumatorilor li se oferă un 
cont de plăți cu funcționalități de bază care 
cuprinde cel puțin serviciile enumerate la 
articolul 16 alineatul (1) de către toți
prestatorii de servicii de plată care oferă 
conturi de plăți ca parte integrantă a 
activității lor obișnuite.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 

(2) Statele membre se asigură că acei 
consumatori cu rezidența în mod legal în 
Uniune au dreptul să deschidă și să 
folosească un cont de plăți cu 
funcționalități de bază la prestatorul sau 
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prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoiasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

prestatorii de servicii de plată identificat
(identificați) în conformitate cu alineatul
(1). Acest drept se aplică indiferent de 
locul de reședință al consumatorului.
Statele membre se asigură că exercitarea 
dreptului nu este excesiv de dificilă sau 
anevoioasă pentru consumator. Anterior 
deschiderii unui cont de plăți cu 
funcționalități de bază, prestatorii de 
servicii de plată verifică, solicitându-i 
consumatorului să semneze o declarație 
pe propria răspundere, dacă respectivul 
consumator deține sau nu un cont de plăți 
pe teritoriul lor.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 17 alineatul (1);

(a) atunci când un consumator deține deja 
un cont de plăți la un prestator de servicii 
de plată de pe teritoriul lor, care îi permite 
să folosească serviciile de plată enumerate 
la articolul 16 alineatul (1). Se consideră 
că , în cazul în care poate dovedi că a 
schimbat un cont de plăți cu un altul în 
conformitate cu articolul 9 sau că a 
reziliat contractul anterior, consumatorul 
nu este titular al unui cont de plăți;

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu 
refuzul, în scris și gratuit, cu excepția 
cazului în care acestă informare contravine 
obiectivelor de siguranță națională sau de 
ordine publică.

(4) Statele membre se asigură că, în 
cazurile menționate la alineatul (3), 
prestatorul de servicii de plată informează 
imediat consumatorul în legătură cu refuzul
și motivul acestuia, în scris și gratuit, cu 
excepția cazului în care această informare 
contravine obiectivelor de siguranță 
națională sau de ordine publică.

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Consumatorii care dețin deja un cont 
de plăți în statul membru corespunzător 
pot să treacă, de asemenea, la un cont de 
plăți de bază utilizând serviciul de 
schimbare a conturilor prevăzut la 
articolul 10.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază cuprinde 
următoarele servicii de plăți:

(1) Statele membre se asigură că un cont de 
plăți cu funcționalități de bază cuprinde 
următoarele servicii:

Or. en
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Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. debitare directă; 1. debitare directă SEPA și din afara zonei 
euro;

Or. en

Justificare

Tranzacțiile în euro (tranzacțiile SEPA) și în alte monede ale statelor membre sunt posibile 
cu un cont de plăți de bază.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. operațiuni de plată printr-un card de 
plată, inclusiv plăți online;

2. operațiuni de plată SEPA și din afara 
zonei euro printr-un card de plată, inclusiv 
plăți online;

Or. en

Justificare

Tranzacțiile în euro (tranzacțiile SEPA) și în alte monede ale statelor membre sunt posibile 
cu un cont de plăți de bază.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. transferuri de credit. 3. transferuri de credit SEPA și din afara 
zonei euro;

Or. en
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Justificare

Tranzacțiile în euro (tranzacțiile SEPA) și în alte monede ale statelor membre sunt posibile 
cu un cont de plăți de bază.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera d – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. autorizații pentru ordine de plată 
programată și debitare directă SEPA și 
din afara zonei euro;

Or. en

Justificare

Tranzacțiile în euro (tranzacțiile SEPA) și în alte monede ale statelor membre sunt posibile 
cu un cont de plăți de bază.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru toate serviciile menționate la 
alineatul (1), statele membre stabilesc
numărul minim de operațiuni, prevăzute la 
articolul 17, ce vor fi asigurate 
consumatorului în schimbul unui 
comision, dacă este cazul. Numărul 
minim de operațiuni este rezonabil și în 
conformitate cu practica comercială 
comună din statul membru în cauză.

(2) Statele membre se asigură că atât timp 
cât un cont de plăți cu funcționalități de 
bază este utilizat de consumator în scop 
personal, nu există limite în ceea ce 
privește numărul operațiunilor care vor fi 
puse la dispoziția consumatorului în 
temeiul normelor specifice de stabilire a 
tarifelor stabilite la articolul 17.

Or. en
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Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că titularii 
conturilor vor dispune de un card de plată 
care poate fi acceptat de toate ghișeele 
bancare automate de pe teritoriul Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că nicio 
facilitate de descoperit de cont nu este 
oferită consumatorului pentru contul de 
plăți cu funcționalități de bază.

(4) Statele membre se asigură că nicio 
facilitate de descoperit de cont nu este 
oferită consumatorului pentru contul de 
plăți cu funcționalități de bază. Cu toate 
acestea, statele membre sunt în măsură, 
după caz, să le permită prestatorilor de 
servicii de plată să acorde mici credite pe 
descoperit de cont ca tampon pentru 
acoperirea soldurilor temporar negative. 
Comisioanele aplicate pentru astfel de 
credite pe descoperit de cont sau pentru 
produse de credit separate sunt 
transparente și cel puțin la fel de 
favorabile ca cele prevăzute de politica de 
prețuri obișnuită a prestatorului.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite 
gratuit sau în schimbul unui comision
rezonabil de către prestatorii de servicii de 
plată.

(1) Statele membre se asigură că serviciile 
menționate la articolul 16 sunt oferite 
gratuit sau în schimbul unui comision
simbolic de către prestatorii de servicii de 
plată.

Or. en

Justificare

În condițiile în care conturile de plăți de bază sunt oferite în general cu titlu gratuit sau 
contra unui comision scăzut, raportoarea pentru aviz a optat pentru formularea „comision 
simbolic“, pentru a defini un comision simbolic, foarte mic. Termenul „comision rezonabil” 
este prea vag și oferă o marjă suficient de mare pentru a permite solicitarea unui comision 
mai ridicat decât cel prevăzut.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că nivelul 
comisioanelor percepute consumatorului 
pentru nerespectarea de către acesta a 
angajamentelor ce îi revin prin contractul-
cadru este rezonabil.

(2) Statele membre se asigură că nivelul 
comisioanelor percepute consumatorului 
pentru nerespectarea de către acesta a 
angajamentelor ce îi revin prin contractul-
cadru este rezonabil și niciodată mai mare 
decât comisioanele prevăzute de politica 
obișnuită a prestatorului de stabilire a 
prețurilor. În situațiile independente de 
voința sa, consumatorului nu i se aplică 
niciun comision, ca, de exemplu, în 
cazurile plăților recurente respinse ca 
urmare a unei plăți intrate cu întârziere.

Or. en

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazurile în care serviciile indicate 
la articolul 16 nu sunt oferite gratuit, 
statele membre se asigură, de asemenea, 
că autoritățile competente stabilesc o 
limită superioară pentru cuantumul total 
al comisioanelor simbolice percepute pe 
parcursul unui an de prestatorul de 
servicii de plată consumatorului.

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente stabilesc nivelul 
rezonabil al comisionului în conformitate 
cu unul sau mai multe dintre criteriile de 
mai jos:

eliminat

(a) nivelul venitului național;
(b) taxele medii aferente conturilor de 
plăți deținute în statul membru respectiv;
(c) costurile totale aferente furnizării unui 
cont de plăți cu funcționalități de bază;
(d) prețurile de consum la nivel național.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) ABE elaborează orientări în 
conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 pentru 
a oferi asistență autorităților competente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu a fost efectuată nicio tranzacție în 
cont de peste 12 luni consecutive;

eliminat

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile menționate la alineatul (1) 
dispun de toate competențele necesare 
pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.
În cazul în care mai multe autorități 
competente sunt împuternicite să asigure și 
să monitorizeze respectarea efectivă a 
prezentei directive, statele membre se 
asigură că aceste autorități colaborează 
îndeaproape pentru a-și putea îndeplini 
eficient atribuțiile respective.

(2) Autoritățile menționate la alineatul (1) 
dispun de toate competențele necesare 
pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.
În cazul în care mai multe autorități 
competente sunt împuternicite să asigure și 
să monitorizeze respectarea efectivă a 
prezentei directive, statele membre se 
asigură că aceste autorități colaborează
îndeaproape pentru a-și putea îndeplini 
eficient atribuțiile respective. Autoritățile 
în cauză colaborează strâns cu autoritățile 
competente din alte state membre pentru a 
asigura aplicarea corectă și integrală a 
măsurilor stabilite în prezenta directivă.
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Or. en

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată se 
angajează să apeleze la una sau mai 
multe entități de soluționare alternativă a 
litigiilor .

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Statele membre se asigură că 
prestatorii de servicii de plată informează 
consumatorii cu privire la entitățile 
alternative de soluționare a litigiilor prin 
care aceștia sunt acoperiți și care sunt 
competente să soluționeze eventualele 
litigii dintre ele și consumator. Ele 
specifică, de asemenea, dacă se angajează 
sau dacă sunt obligate să recurgă la 
aceste entități în vederea soluționării 
litigiilor cu consumatorii.

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Informațiile menționate la alineatul 
(1b) sunt formulate în mod clar, inteligibil 
și ușor accesibil pe site-ul internet al 
prestatorilor, în cazul în care acesta 
există, și în termenii și condițiile generale 
ale contractelor de vânzare sau de 
prestare de servicii dintre prestator și 
consumator.

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 21 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. Statele membre pot să mențină sau să 
introducă proceduri alternative de 
soluționare a litigiilor care tratează în 
comun litigii identice sau similare dintre 
un prestator de servicii de plată și mai 
mulți consumatori. Sistemele alternative 
de soluționare a litigiilor pentru litigiile și 
acțiunile în despăgubire individuale și 
colective sunt proceduri complementare și 
nu se exclud reciproc.

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prima dată în termen de trei ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive și, 
ulterior, la interval de doi ani, statele 

Prima dată în termen de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive și, 
ulterior, la interval de doi ani, statele 
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membre furnizează Comisiei informații 
privind următoarele aspecte:

membre furnizează Comisiei informații 
privind următoarele aspecte:

Or. en


