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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Unul dintre indicatorii dezvoltării economice a unei țări este nivelul de tranzacții cu alte 
instrumente decât numerarul care au loc pe piață. Statisticile arată că țările dezvoltate ocupă, 
de asemenea, o poziție de lider în ceea ce privește plățile online sau emiterea de carduri, ceea 
ce înseamnă că cetățenii au acces la o varietate de servicii financiare. Aceste țări promovează 
în mod activ utilizarea sistemelor de plată cu cardul pentru achiziționarea online a bunurilor și 
a serviciilor, ceea ce permite extinderea gamei de opțiuni la care au acces consumatorii, 
precum și garantarea bunei funcționări a economiei. Tranzacțiile realizate cu alte instrumente 
decât numerarul joacă un rol crucial în ceea ce privește modul de funcționare a economiilor, 
deoarece sunt rapide, sigure și inovatoare. Una dintre principalele practici care împiedică 
realizarea unei piețe integrate este utilizarea pe scară largă a sistemelor cvadripartite, care se 
traduce, la nivelul pieței, prin așa-numitele comisioane interbancare multilaterale (CIM). 
Acestea sunt comisioane interbancare stabilite la nivel colectiv, de obicei, între prestatorii de 
servicii de plată acceptanți și prestatorii de servicii de plată emitenți care aparțin unui anumit 
sistem. Aceste comisioane interbancare plătite de prestatorii de servicii de plată acceptanți fac 
parte din comisioanele pe care aceștia le impun comercianților, care, la rândul lor, le transferă 
către consumatori. Prin urmare, comisioanele interbancare ridicate plătite de către comercianți 
determină creșterea prețurilor finale ale bunurilor și serviciilor. Trebuie remarcat faptul că, 
adesea, consumatorii nu sunt informați cu privire la comisioanele plătite de comercianți și, în 
același timp, emitenții folosesc diferite stimulente pentru a-i încuraja pe aceștia să utilizeze 
astfel de instrumente de plată, care generează comisioane și mai ridicate pentru prestatorii de 
servicii de plată emitenți. Comisioanele interbancare limitează, de asemenea, intrarea pe piață 
a prestatorilor de servicii de plată emitenți deoarece funcționează ca un prag minim care îi 
determină pe prestatorii de servicii de plată emitenți să emită carduri de plată sau alte 
instrumente de plată, cum ar fi soluțiile de plată online și de pe dispozitive mobile, care sunt 
oferite de întreprinderile nou-intrate pe piață. În concluzie, există o gamă foarte largă de 
comisioane interbancare aplicate în cadrul sistemelor naționale și internaționale de plăți cu 
cardul, ceea ce are drept rezultat fragmentarea pieței și îi împiedică pe comercianții cu 
amănuntul și pe consumatori să se bucure de beneficiile pieței interne. 

Regulamentul propus va îmbunătăți condițiile de funcționare și de dezvoltare a pieței interne 
de plăți. Prin identificarea, de către Comisie, a barierelor în calea unei integrări mai puternice 
a pieței interne a plăților și prin aplicarea unei abordări adecvate pentru a soluționa această 
problemă se pot genera efecte pozitive pe plan economic pentru UE. Propunerea cuprinde 
două părți principale. Prima parte introduce norme privind comisioanele interbancare. În ceea 
ce privește aceste comisioane, propunerea creează un domeniu „reglementat” și unul 
„nereglementat”. Domeniul reglementat cuprinde toate operațiunile de plată cu carduri care 
sunt utilizate pe scară largă de către consumatori și, prin urmare, sunt dificil de refuzat de 
comercianții cu amănuntul, și anume cardurile de debit de consum și cardurile de credit de 
consum, precum și operațiunile de plată pe bază de card. Domeniul nereglementat cuprinde 
toate operațiunile de plată cu cardul și operațiunile de plată pe bază de card care nu intră în 
domeniul reglementat, inclusiv cardurile emise de sisteme tripartite.

În lumina celor menționate mai sus, este de dorit să se instituie, în cadrul UE, condiții 
adecvate pentru dezvoltarea unei rețele de acceptare a cardurilor, ceea ce reprezintă, în mod 
cert, obiectivul regulamentului propus privind comisioanele interbancare pentru operațiunile 
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de plată pe bază de card. Cu siguranță, adoptarea unor plafoane maxime la nivelul Uniunii 
pentru comisioanele interbancare aplicabile tranzacțiilor interne și transfrontaliere constituie 
un pas important în procesul de îmbunătățire a funcționării pieței interne, precum și în ceea ce 
privește implementarea principiului liberei circulații a bunurilor, persoanelor, serviciilor și 
capitalurilor în UE, cu un accent specific asupra consumatorului. Deși raportorul pentru aviz 
ia act de ideea introducerii unor plafoane maxime pentru comisioanele interbancare la 
capitolul II din prezentul regulament, acesta își rezervă dreptul de a introduce modificări 
suplimentare la articolele 3 și 4 din regulamentul propus.     

Cu toate acestea, este esențial să se asigure mijloace adecvate pentru a garanta eficacitatea 
propunerii de regulament, ceea ce va împiedica eludarea interdicției propuse. Raportorul 
pentru aviz își exprimă convingerea că, în conformitate cu principiul Comisiei privind 
neutralitatea tehnologică, prevăzut în Agenda digitală pentru Europa, prezentul regulament ar 
trebui să se aplice operațiunilor de plată pe bază de card, indiferent de mediul în care are loc 
această operațiune, inclusiv operațiunilor realizate prin instrumente și servicii pentru plăți de 
mică valoare care pot fi offline, online sau operațiunilor executate cu ajutorul cardurilor 
comerciale. 

Piața operațiunilor de plată trece printr-o serie de schimbări rapide, așadar raportorul pentru 
aviz consideră că perioada de timp menționată în clauza de revizuire, în conformitate cu 
articolul 16, ar trebui să fie redusă, pentru a permite Comisiei și, dacă este cazul, legislatorilor 
să analizeze la momentul oportun punerea în aplicare a prezentului regulament, ținând seama 
de noile evoluții din cadrul pieței, de gradul de pătrundere pe piață a noilor actori și de noile 
tehnologii disponibile. Raportorul pentru aviz dorește să atragă atenția, în acest sens, asupra 
faptului că serviciile inovatoare de plată de pe telefonul mobil, care sunt utilizate tot mai 
frecvent pe piață, nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului propus, iar evoluția 
acestor mijloace inovatoare ar trebui să fie analizată, de asemenea, în raportul menționat la 
articolul 16.    

În final, raportorul pentru aviz evidențiază faptul că noile sisteme de plată cu cardul pot fi 
expuse unor costuri ridicate legate de activitatea comercială desfășurată, care nu sunt 
proporționale cu poziția lor vulnerabilă pe piață față de principalele sisteme de plată cu cardul 
existente deja, așadar acestea ar trebui să poată fi scutite de la aplicarea articolului 7 din 
prezentul regulament, pentru o perioadă limitată de timp, în urma unei decizii a unui stat 
membru și după consultarea Comisiei. Astfel se poate aduce o contribuție la instituirea unei 
concurențe reale pe piața sistemelor de plată cu cardul. 

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:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Mai multe state membre21 elaborează 
acte legislative pentru a reglementa 
comisioanele interbancare, abordând o 
serie de aspecte, inclusiv plafoanele pentru 
comisioanele interbancare la diferite 
niveluri, comisioanele percepute 
comercianților, regulile privind acceptarea 
tuturor cardurilor sau măsurile de orientare. 
Deciziile administrative existente în unele 
state membre variază în mod semnificativ. 
Având în vedere caracterul prejudiciabil al 
comisioanelor interbancare pentru 
comercianții cu amănuntul și consumatori, 
se anticipează că, la nivel național, vor fi 
introduse măsuri de reglementare 
suplimentare menite să abordeze nivelul 
comisioanelor sau al diferențelor dintre
acestea. Astfel de măsuri naționale ar putea 
să genereze obstacole semnificative în 
calea finalizării pieței interne în domeniul 
plăților cu cardul, pe internet și de pe 
dispozitive mobile pe bază de card și ar 
obstrucționa, prin urmare, libertatea de a 
presta servicii.

(7) Mai multe state membre21 elaborează 
sau au finalizat deja acte legislative pentru 
a reglementa comisioanele interbancare, 
abordând o serie de aspecte, inclusiv 
plafoanele pentru comisioanele 
interbancare la diferite niveluri, 
comisioanele percepute comercianților, 
regulile privind acceptarea tuturor 
cardurilor sau măsurile de orientare. 
Deciziile administrative existente în unele 
state membre variază în mod semnificativ. 
Având în vedere caracterul prejudiciabil al 
comisioanelor interbancare pentru 
comercianții cu amănuntul și consumatori, 
se anticipează că, la nivel național, vor fi 
introduse măsuri de reglementare 
suplimentare menite să abordeze nivelul 
comisioanelor sau al diferențelor dintre 
acestea. Astfel de măsuri naționale ar putea
să genereze obstacole semnificative în 
calea finalizării pieței interne în domeniul 
plăților cu cardul, pe internet și de pe 
dispozitive mobile pe bază de card și ar 
obstrucționa, prin urmare, libertatea de a 
presta servicii.

__________________ __________________
21 Italia, Ungaria, Polonia și Regatul Unit. 21 Italia, Ungaria, Polonia și Regatul Unit.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul operațiunilor naționale, este (17) În cazul operațiunilor naționale, este 
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necesară o perioadă de tranziție pentru ca 
prestatorii și sistemele de servicii de plată 
să aibă timp să se adapteze la noile cerințe. 
Prin urmare, după o perioadă de doi ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament și pentru a permite finalizarea 
unei piețe interne a plăților pe bază de card, 
plafoanele aferente comisioanelor 
interbancare pentru operațiunile cu carduri 
de consum ar trebui să fie extinse, astfel 
încât să acopere toate plățile, 
transfrontaliere și naționale.

necesară o perioadă de tranziție pentru ca 
prestatorii și sistemele de servicii de plată 
să aibă timp să se adapteze la noile cerințe. 
Prin urmare, după o perioadă de un an de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament și pentru a permite finalizarea 
unei piețe interne a plăților pe bază de card, 
plafoanele aferente comisioanelor 
interbancare pentru operațiunile cu carduri 
de consum ar trebui să fie extinse, astfel 
încât să acopere toate plățile, 
transfrontaliere și naționale.

Or. en

Justificare

Se asigură astfel alinierea la modificările introduse la articolul 4.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Este important să se asigure că 
dispozițiile privind comisioanele 
interbancare ce urmează să fie plătite sau 
încasate de către prestatorii de servicii de 
plată nu sunt eludate prin fluxuri 
alternative de comisioane către prestatorii 
de servicii de plată emitenți. Pentru a 
împiedica acest lucru, „compensarea netă” 
a comisioanelor plătite și încasate de către 
prestatorul de servicii de plată emitent de la 
un sistem de plată cu cardul ar trebui să fie 
considerată drept comision interbancar. La 
calcularea comisionului interbancar, pentru 
a verifica dacă există sau nu o eludare, ar 
trebui să se ia în considerare suma totală a 
plăților sau a stimulentelor primite de către 
un prestator de servicii de plată emitent de 
la un sistem de plată cu cardul în ceea ce 
privește operațiunile reglementate, din care 
să se scadă comisioanele plătite sistemului 
de către prestatorul de servicii de plată 

(23) Este important să se asigure că 
dispozițiile privind comisioanele 
interbancare ce urmează să fie plătite sau 
încasate de către prestatorii de servicii de 
plată nu sunt eludate prin fluxuri 
alternative de comisioane către prestatorii 
de servicii de plată emitenți. Pentru a 
împiedica acest lucru, „compensarea netă” 
a comisioanelor plătite și încasate de către 
prestatorul de servicii de plată, adică de 
către emitent sau acceptant de la un sistem 
de plată cu cardul ar trebui să fie 
considerată drept comision interbancar. La 
calcularea comisionului interbancar, pentru 
a verifica dacă există sau nu o eludare, ar 
trebui să se ia în considerare suma totală a 
plăților sau a stimulentelor primite de către 
un prestator de servicii de plată de la un 
sistem de plată cu cardul în ceea ce 
privește operațiunile reglementate, din care 
să se scadă comisioanele plătite sistemului 
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emitent. Plățile, stimulentele și 
comisioanele luate în considerare ar putea 
fi directe (și anume în funcție de volum sau 
în funcție de operațiune) sau indirecte 
(inclusiv stimulentele de piață, bonusurile, 
rabaturile pentru atingerea anumitor 
volume ale operațiunilor).

de către prestatorul de servicii de plată. 
Plățile, stimulentele și comisioanele luate 
în considerare ar putea fi directe (și anume 
în funcție de volum sau în funcție de 
operațiune) sau indirecte (inclusiv 
stimulentele de piață, bonusurile, rabaturile 
pentru atingerea anumitor volume ale 
operațiunilor sau diferitele taxe de 
procesare și de licență care nu constituie 
un venit direct pentru prestatorul de 
servicii de plată). În plus, profiturile 
realizate pe baza programelor desfășurate 
în comun de către emitenții de carduri și 
prestatorii de servicii de plată, precum și 
profiturile emitenților obținute în urma 
operațiunilor de plată pe bază de card 
executate în temeiul unui acord cu un alt 
emitent de carduri ar trebui să fie, de 
asemenea, luate în considerare atunci 
când se stabilește dacă a avut loc o 
eludare a dispozițiilor prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Precizarea este utilă din motive de claritate, deoarece emitentul nu este întotdeauna și 
acceptant. În plus, ar trebui să se clarifice care sunt celelalte categorii de profituri nete 
cărora li se aplică dispozițiile de la articolul 5.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Consumatorii nu sunt în general 
conștienți de comisioanele plătite de 
comercianți pentru instrumentul de plată pe 
care îl utilizează. În același timp, o serie de 
practici de stimulare aplicate de către 
prestatorii de servicii de plată emitenți 
(cum ar fi vouchere de călătorie, bonusuri, 
rabaturi, refuzuri la plată, asigurări gratuite 
etc.) pot să îi orienteze pe consumatori 

(24) Consumatorii nu sunt în general 
conștienți de comisioanele plătite de 
comercianți pentru instrumentul de plată pe 
care îl utilizează. În același timp, o serie de 
practici de stimulare aplicate de către 
prestatorii de servicii de plată emitenți 
(cum ar fi vouchere de călătorie, bonusuri, 
rabaturi, refuzuri la plată, asigurări gratuite 
etc.) pot să îi orienteze pe consumatori 
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către utilizarea instrumentelor de plată care 
generează comisioane cu o valoare ridicată 
pentru prestatorii de servicii de plată 
emitenți. Pentru a contracara acest 
fenomen, măsurile care impun restricții 
privind comisioanele interbancare ar 
trebui să se aplice doar cardurilor de plată 
care au devenit produse de masă și pe 
care comercianților le este greu, în 
general, să le refuze, întrucât sunt emise 
și utilizate pe scară largă (și anume, 
cardurile de debit și de credit de consum).
Pentru a favoriza funcționarea eficace a 
pieței în segmentele nereglementate ale 
sectorului și a limita transferul 
activităților dinspre segmentele 
reglementate ale sectorului către cele 
nereglementate, este necesar să se adopte o 
serie de măsuri, inclusiv privind separarea 
sistemului și a infrastructurii, orientarea 
plătitorului de către beneficiarul plății și 
permiterea acceptării selective de 
instrumente de plată de către beneficiarul 
plății.

către utilizarea instrumentelor de plată care 
generează comisioane cu o valoare ridicată 
pentru prestatorii de servicii de plată 
emitenți. Pentru a favoriza funcționarea 
eficace a pieței, este necesar să se adopte o 
serie de măsuri, inclusiv privind separarea 
sistemului și a infrastructurii, orientarea 
plătitorului de către beneficiarul plății și 
permiterea acceptării selective de 
instrumente de plată de către beneficiarul 
plății.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Regula privind acceptarea tuturor 
cardurilor este o dublă obligație impusă 
beneficiarilor plăților de către prestatorii de 
servicii de plată emitenți și sistemele de 
plată cu cardul, astfel încât aceștia să 
accepte, pe de o parte, toate cardurile 
aceleiași mărci (componenta „acceptarea 
tuturor produselor”), oricare ar fi 
diferențele de costuri dintre aceste carduri, 
și, pe de altă parte, toate cardurile, oricare 
ar fi banca emitentă a acestora 
(componenta „acceptarea tuturor 

(29) Regula privind acceptarea tuturor 
cardurilor este o dublă obligație impusă 
beneficiarilor plăților de către prestatorii de 
servicii de plată emitenți și sistemele de 
plată cu cardul, astfel încât aceștia să 
accepte, pe de o parte, toate cardurile 
aceleiași mărci (componenta „acceptarea 
tuturor produselor”), oricare ar fi 
diferențele de costuri dintre aceste carduri, 
și, pe de altă parte, toate cardurile, oricare 
ar fi banca emitentă a acestora 
(componenta „acceptarea tuturor 
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emitenților”). Este în interesul 
consumatorului ca, pentru aceeași categorie 
de carduri, beneficiarii plăților să nu poată 
face nicio discriminare între emitenți sau 
titularii cardurilor și ca sistemele de plată și 
prestatorii de servicii de plată să poată 
impune beneficiarilor plăților o astfel de 
obligație. Prin urmare, deși componenta 
„acceptarea tuturor emitenților” a regulii 
privind acceptarea tuturor cardurilor este 
justificată în cadrul unui sistem de plată cu 
cardul, întrucât îi împiedică pe beneficiarii 
plăților să facă discriminări între băncile 
individuale care au emis un card, 
componenta „acceptarea tuturor 
produselor” este, în esență, o practică de 
legare având ca efect legarea acceptării 
cardurilor cu costuri reduse de acceptarea 
celor cu costuri ridicate. Eliminarea 
componentei „acceptarea tuturor 
produselor” a regulii privind acceptarea 
tuturor cardurilor ar permite comercianților 
să limiteze posibilitatea de alegere a 
cardurilor de plată pe care le oferă doar la 
cele cu costuri (mai) reduse, demers care ar 
fi, de asemenea, în beneficiul 
consumatorilor prin reducerea costurilor 
comercianților. În această situație, 
comercianții care acceptă carduri de debit 
nu ar fi obligați să accepte și carduri de 
credit, iar cei care acceptă carduri de 
credit nu ar fi constrânși să accepte
carduri comerciale. Cu toate acestea, 
pentru protejarea consumatorilor și a 
capacității acestora de a utiliza carduri de 
plată cât mai des posibil, comercianții ar 
trebui să aibă obligația de a accepta toate 
cardurile care fac obiectul aceluiași 
comision interbancar reglementat. O astfel 
de limitare ar avea drept rezultat, de 
asemenea, creșterea competitivității 
pentru cardurile cu comisioane 
interbancare care nu sunt reglementate în 
temeiul prezentului regulament, întrucât 
comercianții ar avea o mai mare putere de 
negociere în ceea ce privește condițiile de 
acceptare a cardurilor respective.

emitenților”). Este în interesul 
consumatorului ca, pentru aceeași categorie 
de carduri, beneficiarii plăților să nu poată 
face nicio discriminare între emitenți sau 
titularii cardurilor și ca sistemele de plată și 
prestatorii de servicii de plată să poată 
impune beneficiarilor plăților o astfel de 
obligație. Prin urmare, deși componenta 
„acceptarea tuturor emitenților” a regulii 
privind acceptarea tuturor cardurilor este 
justificată în cadrul unui sistem de plată cu 
cardul, întrucât îi împiedică pe beneficiarii 
plăților să facă discriminări între băncile 
individuale care au emis un card, 
componenta „acceptarea tuturor 
produselor” este, în esență, o practică de 
legare având ca efect legarea acceptării 
cardurilor cu costuri reduse de acceptarea 
celor cu costuri ridicate. Eliminarea 
componentei „acceptarea tuturor 
produselor” a regulii privind acceptarea 
tuturor cardurilor ar permite comercianților 
să limiteze posibilitatea de alegere a 
cardurilor de plată pe care le oferă doar la 
cele cu costuri (mai) reduse, demers care ar 
fi, de asemenea, în beneficiul 
consumatorilor prin reducerea costurilor 
comercianților. În această situație, 
comercianții care acceptă carduri de debit 
nu ar fi obligați să accepte și carduri de 
credit. Cu toate acestea, pentru protejarea 
consumatorilor și a capacității acestora de a 
utiliza carduri de plată cât mai des posibil, 
comercianții ar trebui să aibă obligația de a 
accepta toate cardurile care fac obiectul 
aceluiași comision interbancar reglementat.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
uniforme tehnice și comerciale aplicabile 
operațiunilor de plată cu cardul efectuate 
în Uniune, în cazul în care atât prestatorul 
de servicii de plată al plătitorului, cât și cel 
al beneficiarului plății au sediul în Uniune.

(1) Prezentul regulament stabilește cerințe 
uniforme tehnice și comerciale aplicabile 
operațiunilor de plată pe bază de card
efectuate în Uniune, în cazul în care atât 
prestatorul de servicii de plată al 
plătitorului, cât și cel al beneficiarului 
plății au sediul în Uniune.

Or. en

Justificare

Formularea trebuie să fie clarificată pentru a asigura coerența cu principiul Comisiei privind 
neutralitatea tehnologică, astfel cum este prevăzut în Agenda digitală și în considerentul 
(21): „prezentul regulament ar trebui să se aplice operațiunilor de plată pe bază de card, 
indiferent de mediul în care are loc această operațiune, inclusiv prin instrumente și servicii 
pentru plăți de mică valoare care pot fi offline, online sau de pe dispozitive mobile”.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operațiunilor cu carduri comerciale; eliminat

Or. en

Justificare

Nu există o justificare de natură economică pentru a aplica un tratament diferit cardurilor 
comerciale.
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Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „card comercial” înseamnă orice card 
de plată emis unor întreprinderi sau unor 
entități din sectorul public a cărui 
utilizare este limită la cheltuielile 
profesionale ale angajaților sau ale 
funcționarilor publici sau orice card emis 
unor persoane fizice care desfășoară o 
activitate independentă de natură 
economică a cărui utilizare este limită la 
cheltuielile profesionale ale persoanelor
respective sau ale angajaților acestora;

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este necesară definiția, întrucât cardurile comerciale vor intra în domeniul de aplicare al 
regulamentului.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „card de plată” înseamnă orice card 
de plată care poate fi folosit de către 
titularul cardului pentru a-și accesa 
fondurile, a efectua o plată pentru o 
achiziție realizată prin intermediul unui 
acceptant și care este acceptat de către 
beneficiarul plății în scopul procesării 
operațiunilor de plată sau al îndeplinirii 
oricăror alte obligații de plată;   

Or. en



PE522.852v01-00 12/16 PA\1008250RO.doc

RO

Justificare

Termenul „card de plată” este folosit în mod repetat în cadrul propunerii, iar din motive de 
claritate pare necesar să se includă această definiție.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisioanele interbancare pentru 
operațiunile transfrontaliere cu cardul de 
debit sau de credit de consum

Comisioanele interbancare pentru 
operațiunile transfrontaliere de plată pe 
bază de card de debit sau de credit de 
consum

Or. en

Justificare

Formularea trebuie să fie clarificată pentru a asigura coerența cu principiul Comisiei privind 
neutralitatea tehnologică, astfel cum este prevăzut în Agenda digitală și în considerentul 
(21): „prezentul regulament ar trebui să se aplice operațiunilor de plată pe bază de card, 
indiferent de mediul în care are loc această operațiune, inclusiv prin instrumente și servicii 
pentru plăți de mică valoare care pot fi offline, online sau de pe dispozitive mobile”.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând cu două luni după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
operațiunilor transfrontaliere cu cardul de 
debit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,2 % 
din valoarea operațiunii.

(1) Începând cu două luni după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
operațiunilor transfrontaliere pe bază de 
card de debit, prestatorii de servicii de 
plată nu oferă și nici nu solicită un 
comision interbancar per operațiune sau o 
altă remunerație convenită cu obiect sau 
efect echivalent care să fie mai mare de 
0,2 % din valoarea operațiunii.

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu două luni după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
operațiunilor transfrontaliere cu cardul de 
credit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,3 % 
din valoarea operațiunii.

(2) Începând cu două luni după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
operațiunilor transfrontaliere pe bază de 
card de credit, prestatorii de servicii de 
plată nu oferă și nici nu solicită un 
comision interbancar per operațiune sau o 
altă remunerație convenită cu obiect sau 
efect echivalent care să fie mai mare de 
0,3 % din valoarea operațiunii.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Comisioanele interbancare pentru toate 
operațiunile cu cardul de debit sau de 
credit de consum 

Comisioanele interbancare pentru toate 
operațiunile pe bază de card de debit sau 
de credit de consum 

Or. en

Justificare

Formularea trebuie să fie clarificată pentru a asigura coerența cu principiul Comisiei privind 
neutralitatea tehnologică, astfel cum este prevăzut în Agenda digitală și în considerentul 
(21): „prezentul regulament ar trebui să se aplice operațiunilor de plată pe bază de card, 
indiferent de mediul în care are loc această operațiune, inclusiv prin instrumente și servicii 
pentru plăți de mică valoare care pot fi offline, online sau de pe dispozitive mobile”.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând cu doi ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
oricărei operațiuni pe bază de card de 
debit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,2 % 
din valoarea operațiunii.

(1) Începând cu un an după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
oricărei operațiuni de plată pe bază de card 
de debit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,2 % 
din valoarea operațiunii.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie suficientă perioada de un an în vederea adaptării la noua cerință, ținând 
seama de faptul că, în anumite state membre, s-au luat deja măsuri pentru adoptarea unei 
legislații similare.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Începând cu doi ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
oricărei operațiuni pe bază de card de 
credit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,3 % 
din valoarea operațiunii.

(2) Începând cu un an după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, în cazul 
oricărei operațiuni de plată pe bază de card 
de credit, prestatorii de servicii de plată nu 
oferă și nici nu solicită un comision 
interbancar per operațiune sau o altă 
remunerație convenită cu obiect sau efect 
echivalent care să fie mai mare de 0,3 % 
din valoarea operațiunii.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie suficientă perioada de un an în vederea adaptării la noua cerință, ținând 
seama de faptul că, în anumite state membre, s-au luat deja măsuri pentru adoptarea unei 
legislații similare.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Pentru aplicarea plafoanelor menționate la 
articolul 3 și la articolul 4, orice 
compensație netă primită de o bancă 
emitentă de la un sistem de plată cu cardul 
în legătură cu operațiuni de plată sau 
activități conexe este considerată ca făcând 
parte din comisionul interbancar.

Pentru aplicarea plafoanelor menționate la 
articolul 3 și la articolul 4, orice 
compensație netă primită de un prestator 
de servicii de plată (emitent sau 
acceptant) de la un sistem de plată cu 
cardul în legătură cu operațiuni de plată sau 
activități conexe este considerată ca făcând 
parte din comisionul interbancar.

Or. en

Justificare

Precizarea este utilă din motive de claritate, deoarece emitentul nu este întotdeauna și 
acceptant.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre pot dispune, prin 
intermediul unei derogări și după ce au 
consultat Comisia, ca prezentul articol să 
nu se aplice, pentru o perioadă de timp 
limitată, sistemelor de plată cu cardul 
nou-înființate.  

Or. en

Justificare

Este important să se menționeze acest aspect legat de noile sisteme de plată cu cardul, care 
vor fi expuse unor costuri ridicate legate de activitatea comercială desfășurată, respectivele 
costuri nefiind proporționale cu poziția lor vulnerabilă pe piață față de principalele sisteme 
de plată cu cardul existente deja. Această dispoziție, aplicată pentru o perioadă de timp 
limitată, ar contribui la crearea unui mediu de concurență reală pe piața operațiunilor de 
plată pe bază de card.
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Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În termen de patru ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind aplicarea 
acestuia. Raportul Comisiei analizează, în 
special, caracterul adecvat al nivelurilor 
comisioanelor interbancare și mecanismele 
de orientare, cum ar fi comisioanele, ținând 
seama de gradul de utilizare și de costurile 
aferente diferitelor mijloace de plată și de 
măsura în care au intrat pe piață noi actori 
și noi tehnologii.

În termen de doi ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind aplicarea 
acestuia. Raportul Comisiei analizează, în 
special, caracterul adecvat al nivelurilor 
comisioanelor interbancare și mecanismele 
de orientare, cum ar fi comisioanele, ținând 
seama de gradul de utilizare și de costurile 
aferente diferitelor mijloace de plată și de 
măsura în care au intrat pe piață noi actori 
și noi tehnologii.

Or. en

Justificare

Comisia ar trebui să examineze primele efecte ale punerii în aplicare a regulamentului 
asupra pieței operațiunilor de plată într-un termen mai scurt de patru ani, întrucât această 
piață evoluează rapid.


