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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Sistemele de plată sigure și eficace sunt esențiale pentru buna funcționare a pieței interne și 
pentru executarea operațiunilor economice. În acest context, crearea unei piețe interne pentru 
servicii de plată în euro (zona unică de plăți în euro sau SEPA) este de importanță primordială 
și trebuie realizată. La 28 ianuarie 2008, a avut loc lansarea sistemului SEPA de transfer de 
credite (SCT). Lansarea SEPA pentru debitarea directă (SDD) a marcat a doua etapă esențială 
pe drumul către realizarea SEPA prin intermediul unor sisteme la nivelul Uniunii. În cazul în 
care este pus în practică integral, SEPA va oferi sistemului economic al Uniunii avantaje 
deosebite și va permite realizarea de economii substanțiale. 

Cu toate acestea, instrumentele electronice de plată la nivelul Uniunii sunt departe de a înlocui 
plățile naționale. Nu este sigur că ar fi necesar să se standardizeze sistemele actuale de plăți 
din UE prin adaptarea lor la procedura internațională bazată pe IBAN și pe BIC. Însă dată 
fiind actuala lentoare a procesului de migrare, toate părțile interesate sunt din ce în ce mai 
convinse că, pentru a realiza cu succes acest proiect, trebuie stabilit un termen limită 
obligatoriu. Prin urmare, pentru a realiza integrarea deplină a pieței plăților, trebuie stabilite 
termene-limită pentru migrarea debitării directe și a transferurilor de credit în euro. În acest 
sens, utilizatorilor și prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se acorde suficient timp 
pentru a se adapta la aceste cerințe tehnice, astfel încât să poată respecta termenele-limită. 
Termenele-limită ar trebui stabilite astfel încât să se lase suficient timp pentru implementare. 
Se consideră adecvate o perioadă de 36 de luni pentru transferul de credite și 48 de luni pentru 
debitarea directă după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Migrarea către SEPA va afecta utilizatorii, inclusiv cetățenii și întreprinderile mici și mijlocii, 
în timpul adaptării sistemului actual la un sistem de numerotare a conturilor bancare 
generalizat pe tot teritoriul UE, bazat pe IBAN și BIC. În special, nu ar trebui subestimat rolul 
consumatorilor în acest proces. Este deosebit de important ca tranziția să fie facilitată de 
sectorul bancar. Băncile ar trebui obligate să realizeze campanii de informare specifice și 
ample pentru a sensibiliza publicul, îndeosebi în sensul înțelegerii modului în care se compun 
numerele IBAN și BIC. De asemenea, băncile ar trebui să asigure o politică de informare 
transparentă în relațiile cu clienții. Aceste măsuri sunt considerate esențiale pentru realizarea 
corectă și fără probleme a sistemului de plăți la nivelul Uniunii și pentru acceptarea acestor 
schimbări de către cetățenii europeni.

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 regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Standardizarea tehnică este o piatră de 
hotar pentru integrarea rețelelor precum 
piața plăților din UE. Utilizarea 
standardelor elaborate de organisme de 
standardizare europene sau internaționale 
trebuie să fie obligatorie pentru toate 
tranzacțiile relevante, începând cu o dată 
stabilită. În contextul plăților, acestea sunt 
IBAN-ul, BIC-ul și standardul ISO 20022 
XML pentru mesajele din domeniul 
serviciilor financiare . Prin urmare, 
utilizarea obligatorie a acestor standarde de 
către toți prestatorii de servicii de plată 
reprezintă o condiție a interoperabilității 
complete în UE. Trebuie promovată în 
special utilizarea obligatorie, acolo unde 
este cazul, a IBAN și BIC printr-un proces 
amplu de comunicare și prin măsuri de 
facilitare în statele membre prin care să se 
permită o tranziție lină și facilă către 
transferurile de credit și debitele directe 
paneuropene, în special pentru 
consumatori.

(11) Standardizarea tehnică este o piatră de 
hotar pentru integrarea rețelelor precum 
piața plăților din UE. Utilizarea 
standardelor elaborate de organisme de 
standardizare europene sau internaționale 
trebuie să fie obligatorie pentru toate 
tranzacțiile relevante, începând cu o dată 
stabilită. În contextul plăților, acestea sunt 
IBAN-ul, BIC-ul și standardul ISO 20022 
XML pentru mesajele din domeniul 
serviciilor financiare . Prin urmare, 
utilizarea obligatorie a acestor standarde de 
către toți prestatorii de servicii de plată 
reprezintă o condiție a interoperabilității 
complete în UE. Trebuie promovată în 
special utilizarea obligatorie a IBAN și 
BIC printr-un proces amplu de comunicare 
și prin măsuri de facilitare în statele 
membre prin care consumatorii să fie 
pregătiți la timp și în mod adecvat pentru 
tranziția către transferurile de credit și 
debitele directe paneuropene. În special, 
băncile ar trebui să faciliteze această 
tranziție prin realizarea de campanii de 
informare specifice și ample în vederea 
sensibilizării publicului, precum și prin 
aplicarea unei politici transparente de 
informare în relațiile cu clienții. O 
politică de informare amplă și adecvată 
este obligatorie pentru a garanta 
acceptarea reformei, în special a 
modificărilor profunde ce vor afecta 
consumatorii.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este oportun să se stabilească 
termenele până la care toate operațiunile de 
transfer de credit și de debit direct trebuie 
să respecte aceste cerințe tehnice, lăsând 
totodată piața deschisă evoluției și inovării.

(12) Este oportun să se stabilească 
termenele până la care toate operațiunile de 
transfer de credit și de debit direct trebuie 
să respecte aceste cerințe tehnice, lăsând 
totodată piața deschisă evoluției și inovării.
Utilizatorilor și prestatorilor de servicii de 
plată ar trebui să li se acorde suficient 
timp pentru a se adapta la aceste cerințe 
tehnice, astfel încât să poată respecta 
termenele-limită. În ceea ce privește 
operațiunile de plată de la nivel național, 
prestatorii de servicii de plată ar trebui să 
pună la dispoziția clienților lor cu 
amănuntul serviciile tehnice necesare 
prin care să asigure o tranziție fără 
probleme și în condiții de siguranță către 
cerințele tehnice stabilite în prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În unele state membre, există anumite 
instrumente de plată tradiționale care sunt 
de fapt operațiuni de transfer de credit sau 
de debit direct, dar care au particularități 
foarte restrânse, datorate adesea unor 
motive de ordin istoric sau juridic.
Volumul operațiunilor derulate prin 
aceste produse este în general neînsemnat 
și, prin urmare, ele pot fi clasificate drept
produse de nișă. O perioadă de tranziție 
pentru aceste produse de nișă, suficient de 

(16) În unele state membre, există anumite 
instrumente de plată tradiționale care sunt 
de fapt operațiuni de transfer de credit sau 
de debit direct, dar care au particularități 
foarte restrânse, datorate adesea unor 
motive de ordin istoric sau juridic. O 
perioadă de tranziție pentru aceste produse 
de nișă, suficient de lungă pentru a 
minimaliza impactul migrării asupra 
utilizatorilor serviciilor de plată, va ajuta 
ambele componente ale pieței să se axeze 
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lungă pentru a minimaliza impactul 
migrării asupra utilizatorilor serviciilor de 
plată, va ajuta ambele componente ale 
pieței să se axeze mai întâi pe migrarea 
majorității operațiunilor de transfer de 
credit și debit direct, permițând astfel 
concretizarea mai rapidă a rezultatelor unei 
piețe integrate a plăților în UE.

mai întâi pe migrarea majorității 
operațiunilor de transfer de credit și debit 
direct, permițând astfel concretizarea mai 
rapidă a rezultatelor unei piețe integrate a 
plăților în UE.

Or. en

Justificare

Majoritatea acestor produse pot fi considerate drept produse de nișă, însă nu toate. În 
anumite state membre, există instrumente specifice de debitare directă foarte asemănătoare 
cu operațiunile de plată prin card, care prezintă un volum destul de important. În ambele 
cazuri este necesară o perioadă de tranziție.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru funcționarea practică a pieței 
interne a plăților, este esențial să se asigure 
că plătitorii precum persoanele juridice sau 
autoritățile publice pot transfera credit în 
conturi de plată care sunt deținute de 
beneficiari ai căror prestatori de servicii de 
plată se află în alte state membre și care 
sunt accesibili în conformitate cu prezentul 
regulament.

(17) Pentru funcționarea practică a pieței 
interne a plăților, este esențial să se asigure 
că plătitorii precum consumatorii, agenții 
economici sau autoritățile publice pot 
transfera credit în conturi de plată care sunt 
deținute de beneficiari ai căror prestatori de 
servicii de plată se află în alte state 
membre și care sunt accesibili în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Autoritățile competente trebuie să fie (18) Autoritățile competente trebuie să fie 
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împuternicite să își poată îndeplini 
îndatoririle de monitorizare în mod eficient 
și să ia toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că prestatorii de servicii de plată 
respectă prezentul regulament.

împuternicite să își poată îndeplini 
îndatoririle de monitorizare în mod eficient 
și să ia toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că prestatorii de servicii de plată 
respectă prezentul regulament și oferă 
utilizatorilor de servicii de plată, în special 
consumatorilor, serviciile tehnice 
necesare pentru realizarea trecerii la 
cerințele tehnice stabilite în prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operațiunilor de plată procesate și 
executate prin intermediul unor sisteme de 
plată în valoare mare, în cazul cărora atât 
ordonatorul original, cât și beneficiarul 
final sunt prestatori de servicii de plată;

(b) operațiunilor de plată procesate și 
executate prin intermediul unor sisteme de 
plată în valoare mare;

Or. en

Justificare

SEPA acoperă plățile standard și nu ar trebui extins asupra operațiunilor de consum 
acoperite de sistemele de plăți de mare valoare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Cerințe tehnice esențiale pentru 

operațiunile de transfer de credit și 
debitare directă
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(1) Prestatorii de servicii de plată 
efectuează operațiuni de transfer de credit 
și de debitare directă în conformitate cu 
următoarele cerințe:
(a) prestatorii de servicii de plată și 
utilizatorii serviciilor de plată utilizează 
numărul IBAN pentru identificarea 
conturilor de plăți, indiferent dacă 
prestatorul de servicii de plată al 
plătitorului și cel al beneficiarului ori 
prestatorul de servicii de plată unic se află 
în același stat membru sau dacă unul 
dintre prestatorii de servicii de plată se 
află pe teritoriul unui alt stat membru;
(b) prestatorii de servicii de plată 
utilizează formate ale mesajelor bazate pe 
standardul ISO 20022 XML sau pe 
standardul succesor atunci când transmit 
operațiuni de plată unui alt prestator de 
servicii de plată sau unui sistem de plăți;
(c) în cazul în care un utilizator de servicii 
de plată inițiază sau primește transferuri 
individuale de fonduri transmise printr-
un dialog între procese sau pe baza unui 
fișier de grup, se utilizează formate ale 
mesajelor bazate pe standardul ISO 20022 
XML sau pe standardul succesor;
(d) până la data menționată la articolul 5 
pentru serviciul de plată relevant, 
prestatorii de servicii de plată acceptă să 
primească mesaje de inițiere a operațiunii 
din partea utilizatorului serviciului de 
plată în formatul menționat la litera (c) 
atunci când utilizatorul solicită acest 
lucru;
(e) până la ...*, prestatorii de servicii de 
plată trimit sau pun la dispoziția 
utilizatorului serviciului de plată 
informații privind operațiunea de plată în 
formatul menționat la litera (c) atunci 
când utilizatorul solicită acest lucru.
(2) În afara cerințelor menționate la 
alineatul (1), operațiunilor de debitare 
directă li se aplică următoarele cerințe:
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(a) o singură dată, înainte de prima 
operațiune de debitare directă, plătitorul 
trebuie să comunice beneficiarului codul 
său IBAN și, dacă este cazul, codul BIC 
al prestatorului său de servicii de plată;
(b) la prima operațiune de debitare 
directă, la operațiunile unice de debitare 
directă și la fiecare operațiune ulterioară 
de debitare directă, beneficiarul transmite 
prestatorului său de servicii de plată 
informațiile aferente mandatului, iar 
prestatorul de servicii de plată al 
beneficiarului transmite aceste informații 
prestatorului de servicii de plată al 
plătitorului pentru fiecare operațiune de 
debitare directă;
(c) plătitorii pot: 
(i) ordona prestatorilor lor de servicii de 
plată să limiteze o încasare aferentă unei 
debitări directe la o anumită sumă sau 
frecvență ori la ambele; sau
(ii) ordona prestatorilor lor de servicii de 
plată să blocheze orice operațiune de 
debitare directă din contul plătitorului sau 
să blocheze orice debitare directă cerută 
de unul sau mai mulți beneficiari 
identificați în acest sens și să autorizeze 
debitări directe cerute numai de unul sau 
mai mulți beneficiari identificați în acest 
sens;
(d) excluderea dreptului la rambursare 
este posibilă numai dacă în mandatul de 
plată se precizează următoarele:
(i) suma exactă a operațiunii de plată și 
frecvența sa posibilă; și
(ii) consimțământul clar al plătitorului în 
ceea ce privește excluderea dreptului la 
rambursare;
(e) în cazul în care dreptul la rambursare 
a fost exclus, fără a aduce atingere 
dispozițiilor de la litera (d), prestatorul de 
servicii de plată al plătitorului verifică 
fiecare operațiune de debitare directă și se 
asigură că suma operațiunii de debitare 
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directă este egală cu suma convenită în 
mandat, înainte de debitarea efectivă a 
contului plătitorului pe baza informațiilor 
aferente mandatului;
(f) consimțământul se acordă atât 
beneficiarului, cât și prestatorului de 
servicii de plată al plătitorului (direct sau 
indirect, prin intermediul beneficiarului), 
iar mandatele, împreună cu modificările 
și/sau anularea ulterioară, se arhivează 
de către beneficiar sau de către un terț în 
numele beneficiarului; procedura de 
acordare a consimțământului pentru o 
operațiune de debitare directă face 
obiectul unui acord între plătitor și 
prestatorul său de servicii de plată.
(3) Pe lângă cerințele menționate la 
alineatul (1), în ceea ce privește 
operațiunile de transfer de credit, 
beneficiarul care acceptă transferuri de 
credit comunică plătitorilor numărul 
IBAN și codul BIC al prestatorului său de 
servicii de plată, ori de câte ori se solicită 
un transfer de credit.
(4) Pe lângă cerințele de la alineatele (1), 
(2) și (3) de la prezentul articol, 
operațiunilor de transfer de credit și de 
debitare directă li se aplică cerințe tehnice 
suplimentare, stabilite în anexă. Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
în conformitate cu articolul 12 pentru a 
modifica anexa în funcție de progresele 
tehnice și de evoluțiile pieței.
În cazul unei amenințări iminente la 
adresa stabilității și a bunei funcționări a 
sistemelor de plăți și din motive 
imperative de urgență, procedura 
prevăzută la articolul 15 se aplică actelor 
delegate adoptate în temeiul prezentului 
articol.
*A se introduce data de către JO: 48 de 
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe pentru operațiunile de transfer de 
credit și debit direct

Termenele-limită pentru migrarea
operațiunilor de transfer de credit și 
debitare directă

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cel târziu la [a se insera data concretă 
12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], transferurile de 
credit se efectuează în conformitate cu 
cerințele tehnice de la punctele 1 și 2 din 
anexă.

(1) Cel târziu la ...*, transferurile de credit 
se efectuează în conformitate cu cerințele 
tehnice de la articolul 4a alineatele (1) și 
(3) și de la punctele 1 și 2 din anexă.

*A se introduce data de către JO: 36 de 
luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Un singur termen-limită pentru migrarea transferurilor de credit și a operațiunilor de 
debitare directă din considerente de claritate și de simplificare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cel târziu la [a se insera data concretă 
24 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], debitările directe 
se efectuează în conformitate cu articolul 6 
și cu cerințele tehnice de la punctele 1 și 3 
din anexă.

(2) Cel târziu la ...*, debitările directe se 
efectuează în conformitate cu articolul 6 și 
cu cerințele tehnice de la articolul 4a 
alineatele (1) și (2) și de la punctele 1 și 3 
din anexă.

*A se introduce data de către JO: 48 de 
luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care plătitorul a autorizat 
beneficiarul înainte de data menționată la 
articolul 5 alineatul (2) sau ca urmare a 
dispozițiilor de la alineatul (3) să realizeze 
debitări directe periodice, se consideră că 
această autorizare constituie 
consimțământul acordat de plătitor 
prestatorului său de servicii de plată de a 
executa debitările directe cerute de 
beneficiarul în cauză.

Or. en

Justificare

În regulamentul SEPA se explică modul în care pot fi transferate mandatele tradiționale. 
Acest lucru este însă limitat la procedurile de la nivel național și ar împiedica utilizarea 
transfrontalieră a mandatelor tradiționale.

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)



PA\865128RO.doc 13/25 PE462.912v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) plătitorului nu i se impută 
comisioane pentru operațiunile R care 
sunt rezultatul insuficienței de fonduri în 
conturile plătitorului până în momentul 
în care plata prin debitare directă devine 
scadentă;

Or. en

Justificare

Plătitorul ar trebui să fie responsabil pentru plata comisionului MIF numai în cazul unei 
operațiuni R care este rezultatul insuficienței de fonduri în conturile sale în momentul în care 
plata prin debitare directă devine scadentă. Este puțin probabil ca celelalte tipuri de 
operațiuni R să fie cauzate de plătitor. Altor părți nu ar trebui să li se permită să transfere 
plătitorului responsabilitatea pentru taxele aferente operațiunilor R care nu au fost cauzate 
de către plătitor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) beneficiarul, prestatorul de servicii 
de plată al beneficiarului sau prestatorul 
de servicii de plată al plătitorului au 
dreptul să impute plătitorului taxele
pentru operațiunile R, numai dacă 
plătitorul este responsabil de eșecul 
operațiunilor în cauză;

Or. en

Justificare

Idem.

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nivelul comisioanelor nu trebuie să 
depășească costurile efective de prelucrare 
a unei tranzacții R de către cel mai eficient 
sau cei mai eficienți prestatori de servicii 
de plată comparabili care sunt parte 
reprezentativă la acordul multilateral în 
termeni de volum al tranzacțiilor și natură a 
serviciilor.

(c) nivelul comisioanelor nu trebuie să 
depășească costurile efective de prelucrare 
a unei tranzacții R de către cel mai eficient 
prestator de servicii de plată care participă
la acordul multilateral în termeni de volum 
al tranzacțiilor și natură a serviciilor.

Or. en

Justificare

Un singur punct de referință nu este adecvat deoarece costurile de prelucrare diferă de la un 
prestator de servicii de plată la altul și de la un stat membru la altul. Prin urmare, este luat 
ca punct de referință prestatorul de servicii cel mai eficient dintre cei care participă la 
acordul multilateral.

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia monitorizează comisioanele 
aplicabile în statele membre 
operațiunilor R, menționate la alineatul 
(2). Comisia se asigură că, în statele 
membre, comisioanele aplicabile 
operațiunilor R converg în timp spre 
același nivel și nu variază de la un stat 
membru la altul într-o asemenea măsură 
încât să nu mai poată fi asigurate condiții 
echitabile de concurență.

Or. en

Justificare

Comisioanele pentru operațiunile R ar trebui să conveargă spre costurile efective de 
prelucrare suportate de către cel mai eficient prestator de servicii de plată. Între timp, 
Comisia ar trebui să se asigure că diferențele dintre comisioanele pentru operațiunile R din 
diferite state membre nu pun în pericol condițiile echitabile de concurență în cazul 
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operațiunilor transfrontaliere.

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Cerințe de informare

(1) Pentru a asigura acceptarea de către 
cetățenii Uniunii a standardizării 
operațiunilor și a utilizării obligatorii a 
numărului IBAN și a codului BIC, statele 
membre și băncile desfășoară campanii de 
informare specifice și ample pentru a 
sensibiliza publicul și pentru a explica în 
mod adecvat consecințele acestor 
schimbări pentru operațiunile naționale și 
internaționale.
(2) Băncile facilitează clienților lor 
această tranziție prin intermediul unei 
politici de informare transparente în 
relațiile lor cu clienții, în special în ceea 
ce privește utilizarea obligatorie a IBAN 
și BIC.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competențele de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 5 alineatul 
(4) se conferă Comisiei pe o perioadă de 
timp nedeterminată. În cazul în care 
motive imperative legate de urgența unei 
situații impun acest lucru, se aplică 
articolul 15.

(1) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 4a alineatul (4) și 
la articolul 5 alineatul (4) este conferită 
Comisiei pentru o durată nedeterminată. 



PE462.912v01-00 16/25 PA\865128RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Aliniere la articolul 4a (nou).

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 5 alineatul (4) poate fi revocată în 
orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu.

(1) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 4a alineatul (4) și la articolul 5 
alineatul (4) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu.

Or. en

Justificare

Aliniere la articolul 4a (nou).

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la [a se insera data concretă 3 ani de 
la intrarea în vigoare], Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Băncii Centrale Europene un raport 
privind aplicarea prezentului regulament, 
însoțit, dacă este cazul, de o propunere.

Până la ...*, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Băncii Centrale Europene un raport 
privind aplicarea prezentului regulament, 
însoțit, dacă este cazul, de o propunere.

*A se introduce data de către JO: 5 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

Termenul-limită propus pentru debitarea directă este 4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament [articolul 5 alineatul (2)]. Raportul privind punerea în aplicare va fi 
întocmit la un an după acest termen.

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 17 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Pe durata perioadei de migrare, până 
la data menționată la articolul 5, 
prestatorul de servicii de plată oferă 
clienților săi cu amănuntul, în cazul 
operațiunilor de plată la nivel național, 
serviciile tehnice necesare pentru 
convertirea fără probleme și în condiții de 
siguranță a numărului BBAN în numărul 
IBAN corespunzător de către prestatorul 
de servicii de plată în cauză.

Or. en

Justificare

Prestatorii de servicii de plată ar trebui să ofere sprijinul tehnic necesar pentru asigurarea 
unei migrări fără probleme și în condiții de siguranță a consumatorilor către IBAN și BIC.

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prestatorii de servicii de plată aflați 
într-un stat membru care nu a adoptat încă 
moneda euro trebuie să îndeplinească 
cerințele stabilite la articolul 4 și de la 
punctele 1 și 2 din anexă pentru transferul 
de credit în euro și cerințele stabilite la 
articolul 4 și la punctele 1 și 3 din anexă 
pentru operațiunile de debit direct în euro 
cel târziu la [a se insera data concretă 4 

(2) Prestatorii de servicii de plată aflați 
într-un stat membru care nu a adoptat încă 
moneda euro trebuie să îndeplinească 
cerințele stabilite la articolul 4 și la 
punctele 1 și 2 din anexă pentru transferul 
de credit în euro și cerințele stabilite la 
articolul 4 și la punctele 1 și 3 din anexă 
pentru operațiunile de debitare directă în 
euro cel târziu la ...*. Cu toate acestea, 
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ani de la intrarea în vigoare a prezentului
regulament]. Cu toate acestea, dacă oricare 
dintre statele membre menționate anterior 
adoptă moneda euro înainte de [a se insera 
data concretă 3 ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament], prestatorii de 
servicii de plată cu sediul în statul membru 
respectiv se conformează acestor cerințe în 
termen de un an de la data intrării statului 
membru respectiv în zona euro.

dacă oricare dintre statele membre 
menționate anterior adoptă moneda euro 
înainte de [a se insera data concretă trei ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], prestatorii de servicii de plată 
cu sediul în statul membru respectiv se 
conformează acestor cerințe în termen de 
doi ani de la data intrării statului membru 
respectiv în zona euro.

*A se introduce data de către JO: 4 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 18 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 924/2009
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 6, textul „înainte de 1 
noiembrie 2012” se înlocuiește cu: „înainte 
de [a se insera data concretă 24 de luni de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament]”.

1. La articolul 6, textul „înainte de 1 
noiembrie 2012” se înlocuiește cu: „înainte 
de ...*”.

*A se introduce data de către JO: 48 de 
luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Aliniere la articolul 5 alineatul (2) propus.

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 18 – punctul 2 – litera a
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Regulamentul (CE) nr. 924/2009
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (1), textul „înainte de 1 
noiembrie 2012” se înlocuiește cu: „înainte 
de [a se insera data concretă 24 de luni de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament]”.

(a) la alineatul (1), textul „înainte de 1 
noiembrie 2012” se înlocuiește cu: „înainte 
de ...*”.

*A se introduce data de către JO: 48 de 
luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 18 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 924/2009
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (2), textul „înainte de 1 
noiembrie 2012” se înlocuiește cu: „înainte 
de [a se insera data concretă 24 de luni de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament]”.

(b) la alineatul (2), textul „înainte de 1 
noiembrie 2012” se înlocuiește cu: „înainte 
de ...*”.

*A se introduce data de către JO: 48 de 
luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 18 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 924/2009
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la alineatul (3), textul „înainte de 1 
noiembrie 2012” se înlocuiește cu: „înainte 
de [a se insera data concretă 24 de luni de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament]”.

(c) la alineatul (3), textul „înainte de 1 
noiembrie 2012” se înlocuiește cu: „înainte 
de ...*”.

*A se introduce data de către JO: 48 de 
luni de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Următoarele cerințe tehnice se aplică 
atât operațiunilor de transfer de credit, cât 
și celor de debitare directă:

1. Pe lângă cerințele tehnice esențiale 
stabilite la articolul 4a, următoarele 
cerințe tehnice se aplică atât operațiunilor 
de transfer de credit, cât și celor de debitare 
directă:

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Prestatorii de servicii de plată și 
utilizatorii serviciilor de plată trebuie să 
folosească IBAN pentru identificarea 
conturilor de plăți, indiferent dacă 
prestatorul de servicii de plată al 
plătitorului și cel al beneficiarului ori 
prestatorul de servicii de plată unic se află 
în același stat membru sau dacă unul din 

eliminat
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prestatorii de plată se află pe teritoriul 
unui alt stat membru.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Prestatorii de servicii de plată trebuie 
să utilizeze formate ale mesajelor bazate 
pe standardul ISO 20022 XML când 
transmit operațiuni de plată unui alt 
prestator de servicii de plată sau unui 
sistem de plăți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Dacă un utilizator de servicii de plată 
inițiază sau primește transferuri 
individuale de fonduri grupate în scopul 
transmiterii, trebuie să se folosească 
formale ale mesajelor bazate pe 
standardul ISO 20022 XML.

eliminat

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Un beneficiar care acceptă transferul 
de credit trebuie să comunice plătitorului 
codul său IBAN și codul BIC al 
prestatorului său de servicii de plată ori 
de câte ori se solicită un transfer de credit.

eliminat

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 2 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) numele plătitorului și/sau codul IBAN 
al contului plătitorului;

(i) numele plătitorului;

Or. en

Justificare

În unele țări europene, numărul de cont bancar se consideră informație cu caracter personal 
deosebit de sensibilă și poate fi comunicat unui terț în condiții foarte stricte. Având în vedere 
riscul de fraudă, numărul IBAN al contului plătitorului nu ar trebui în niciun caz comunicat 
beneficiarului în mod automat și fără consimțământul plătitorului.

Amendamentul 32

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) O singură dată, înainte de prima 
operațiune de debitare directă, plătitorul 
trebuie să comunice beneficiarului codul 
său IBAN și, dacă este cazul, codul BIC 
al prestatorului său de servicii de plată.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La prima operațiune de debitare 
directă, la operațiunile unice de debitare 
directă și la fiecare operațiune ulterioară 
de debitare directă, beneficiarul trebuie să 
transmită prestatorului său de servicii de 
plată informațiile aferente mandatului. 
Prestatorul de servicii de plată al 
beneficiarului trebuie să transmită 
prestatorului de servicii de plată al 
plătitorului aceste informații aferente 
mandatului, la fiecare operațiune de 
debitare directă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Plătitorul trebuie să aibă posibilitatea 
de a-și instrui prestatorul de servicii de 
plată în sensul limitării debitării directe la 
o anumită sumă, periodicitate sau ambele.

eliminat

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Dacă acordul dintre plătitor și 
beneficiar exclude dreptul de rambursare, 
prestatorul de servicii de plată al 
plătitorului are obligația ca, la cererea 
plătitorului, să verifice fiecare operațiune 
de debitare directă pentru a se asigura că 
suma operațiunii de debitare directă este 
egală cu suma convenită în mandat, 
înainte de debitarea efectivă a contului 
plătitorului, pe baza informațiilor aferente 
mandatului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Plătitorului trebuie să i se ofere 
opțiunea de a-și instrui prestatorul de 
servicii de plată în sensul blocării oricăror 
operațiuni de debitare directă din contul 
plătitorului, al blocării oricăror debitări 
directe cerute de unul sau mai mulți 
beneficiari ori al autorizării de debitări 
directe generate numai de la un anumit
sau anumiți beneficiari.

eliminat

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) Consimțământul se dă atât eliminat
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beneficiarului, cât și prestatorului de 
servicii de plată al plătitorului (direct sau 
indirect, prin intermediul beneficiarului), 
iar mandatele, împreună cu modificările 
și/sau anularea ulterioară, se arhivează 
de către beneficiar sau de către un terț, în 
numele beneficiarului.

Or. en


