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SUGESTII
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond:
I. includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 13 aprilie 2011, 
intitulată „Actul privind piața unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea 
creșterii și întărirea încrederii - Împreună pentru o nouă creștere” [COM(2011) 
0206], 

– având în vedere raportul prezentat Comisiei la 9 mai 2010 de Mario Monti, raport 
intitulat „O nouă strategie pentru piața unică”,

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la oferirea unei piețe unice 
consumatorilor și cetățenilor1,

– având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la piața unică pentru 
cetățenii europeni2,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la viitorul serviciilor sociale 
de interes general3,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la o nouă strategie 
pentru politica de protecție a consumatorilor4, 

– având în vedere Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 
93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 
97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului5,

– având în vedere Programul de lucru al Comisiei pe anul 2011 din 27 octombrie 2010 
(COM(2010)0623), 

– având în vedere Programul de lucru al Comisiei pe anul 2012 din 15 noiembrie 2011 
(COM(2011)0777), 

– având în vedere propunerea Comisiei din 29 noiembrie 2011 de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în 
materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 

                                               
1 JO C 161 E, 31.5.2011, p. 84.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0145.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0319.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0491.
5 JO L 304, 22.11.2011, p. 64.
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Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) 
(COM(2011)0793),

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 18 iulie 2011 referitoare la accesul la un 
cont de plăți de bază („cont de bază”) 1,

– având în vedere analiza impactului Recomandării Comisiei din 18 iulie 2011 
referitoare la accesul la un cont de plăți de bază („cont de bază”) (SEC(2011)0906, 
SEC(2011)0907),

– având în vedere Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a 
Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și de abrogare a Directivei 97/5/CE2,

– având în vedere propunerea Comisiei din 16 decembrie 2010 de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice aplicabile 
transferurilor financiare și debitelor directe în euro și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (COM (2010)0775),

– având în vedere Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea 
prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a 
Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE3,

– având în vedere 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 terorismului4,

– având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date5,

– având în vedere studiul comandat de Parlamentul European, intitulat „Serviciile 
financiare de bază” (Basic Banking Services) din 15 noiembrie 2011, 

– având în vedere Petiția 0963/2011 din 17 februarie 2012, adresată de Triin Saag, de 
cetățenie estoniană, privind dificultatea închiderii unui cont bancar în Uniune, 

A. întrucât este recomandabil ca consumatoarelor și consumatorilor din întreaga Uniune 
Europeană să le fie acordat dreptul de acces la servicii de plată și ca aceștia să poată 
beneficia din toate punctele de vedere de piața internă; 

B. întrucât acest drept ar trebui să fie accesibil oricărei persoane care rezidă în mod legal în 
Uniune, iar libera circulație a persoanelor constituie un bun de prim ordin, în special 

                                               
1 JO L 190, 21.07.11, p. 87.
2 JO L 319, 05.12.07, p. 1.
3 JO L 267, 10.10.09, p. 7.
4 JO L 309, 25.11.05, p. 15.
5 JO L 281, 23.11.95, p. 31.
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pentru studenți, lucrătoare și lucrători, lucrătorii detașați și lucrătorii sezonieri, precum și 
pentru toate persoanele care, datorită activității lor, se caracterizează prin mobilitate 
transfrontalieră, dar și pentru persoanele cu venituri reduse sau care se află în stare de 
insolvabilitate personală;

C. întrucât acest drept ar trebui să fie acordat și persoanelor care doresc să deschidă un cont 
bancar într-un stat membru fără ca pentru aceasta să fie constrânse să închidă un cont deja 
existent într-un alt stat membru;

D. întrucât criteriile de selecție restrictive, prescrise actualmente de prestatorii de servicii de 
plăți pentru deschiderea unui cont de plăți, criterii care trec dincolo de cerințele legale, 
limitează dreptul la liberă circulație al lucrătoarelor și lucrătorilor în Uniune; 

E. întrucât ar trebui să se țină seama de diversele practici bancare care există în Uniune;

F. întrucât Comisia a anunțat, în Programul său de lucru pe 2011, că ar urma să publice un 
instrument legislativ privind accesul la un cont bancar însă, în loc de aceasta, s-a mulțumit 
să publice, la 18 iulie 2011, o recomandare privind accesul la un cont de plăți de bază 
(„cont de bază”); întrucât un singur instrument legislativ este în măsură să garanteze 
securitatea juridică a cetățenilor și cetățenelor;

G. întrucât lipsa accesului la conturi de plăți împiedică consumatorii să participe la piața 
principală a serviciilor financiare și să achiziționeze bunuri și servicii esențiale, ceea ce 
complică sau împiedică integrarea lor socială și financiară și provoacă adesea prejudicii 
celor mai vulnerabili membri ai societății;

H. întrucât principiile care condiționează accesul la un cont de plăți de bază trebuie stabilite 
și aplicate în mod coerent în întreaga Uniune, avându-se în vedere favorizarea integrării și 
a coeziunii sociale; 

I. întrucât există o corelație, fără îndoială strictă, între nivelul scăzut al veniturilor, existența 
fără un cont bancar și excluderea socială și financiară; 

J. întrucât studenții, lucrătoarele și lucrătorii, precum și prestatorii de servicii care doresc să 
beneficieze de pe urma mobilității europene se confruntă, foarte adesea, cu obstacole 
semnificative; 

K. întrucât spațiul unic de plăți în euro (EUPE sau SEPA) urmărește în prezent să garanteze 
că un singur cont bancar este suficient pentru executarea tuturor tranzacțiilor naționale și 
internaționale, fără însă ca acest proces să se fi încheiat; întrucât această situație impune 
cu necesitate adoptarea unor măsuri complementare, cu scopul de a consolida efectele sale 
în toate statele membre;

L. întrucât consumatorii care nu dispun de un cont bancar sunt constrânși să utilizeze bani 
lichizi, ceea ce nu numai că implică o restrângere a numărului de moduri de plată și 
excluderea comerțului electronic, ci constituie, de asemenea, o opțiune mai oneroasă și 
echivalează cu aplicarea unui „supliment cauzat de sărăcie”; întrucât toate acestea sunt 
valabile mai ales pentru anumite categorii sociale vulnerabile, cum sunt cei lipsiți de 
adăpost, persoanele în vârstă sau imigranții;
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M. întrucât existența fără un cont bancar în țara de reședință afectează grav posibilitatea de a 
găsi un loc de muncă stabil, de a închiria o locuință, de a plăti impozitele și de a primi un 
salariu; întrucât refuzul de a deschide un cont bancar sau oferirea unor condiții mai puțin 
avantajoase din motive legate de locul de reședință constituie o discriminare adesea inutilă 
și în contradicție cu libera circulație a lucrătorilor; 

N. întrucât consumatorii și întreprinderile ar fi avantajate dacă celor 30 de milioane de 
persoane care nu dispun de un cont bancar (conform unui studiu comandat de Parlamentul 
European) li s-ar permite accesul la un cont de bază, consolidând astfel piața unică și 
drepturile consumatorilor;

II. includerea următoarelor recomandări în anexa la propunerea sa de rezoluție:

Recomandarea nr. 1 (privind definițiile)
În conformitate cu Directiva 2011/83/CE privind drepturile consumatorilor, un 
consumator este o persoană fizică care acționează în scopuri care nu se circumscriu 
activității sale comerciale, industriale, meșteșugărești sau liberale. Formulând această 
definiție, Comisia trebuie să stipuleze clar că lucrătoarele și lucrătorii, studentele și 
studenții mobili sunt, de asemenea, consumatori, având deci dreptul să acceadă la un cont 
de bază.
Un cont de bază este un cont bancar care le permite consumatorilor să efectueze toate 
operațiunile de plată curente, în limitele soldului contului respectiv.
Dreptul de acces la un cont de bază trebuie să se aplice tuturor consumatorilor, în măsura 
în care nu există motive contrare grave. Este vorba de dreptul de acces la un cont de bază 
și nu de vreo obligație de a dispune de un cont bancar. 

Recomandarea nr. 2 (privind accesul la un cont de bază)
Statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru ca orice consumator care are 
reședința legală în Uniune să fie în măsură să deschidă un cont de bază la un prestator de 
servicii de plăți operând pe teritoriul în care Uniunea este suverană și să utilizeze contul 
respectiv. Chestiunea de a ști dacă consumatorul dispune într-un alt stat membru de un 
cont cu ajutorul căruia poate utiliza serviciile menționate în Recomandarea nr. 3 pe 
teritoriul acestuia nu ar trebui să joace niciun rol. Un astfel de drept se aplică independent 
de situația financiară a consumatorului.

Statele membre trebuie să adopte măsuri conform cărora toate băncile care oferă servicii 
bancare cu amănuntul („retail banking”) să fie obligate să ofere conturi bancare de bază 
pentru a împiedica discriminarea și concurența neloială între bănci, în măsura în care nu 
există dispoziții specifice într-un stat membru.

Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru ca, în caz de refuz al accesului la 
un cont bancar de bază, prestatorul de servicii de plată să informeze consumatorul, în 
scris, într-un limbaj simplu și clar, în mod gratuit, cu privire la motivele și justificarea 
unei astfel de interdicții și să îi atragă atenția asupra căilor de atac. Acest drept la 
informație poate fi limitat prin măsuri legislative, în cazul în care este vorba de o acțiune 
necesară și adecvată în scopul protejării obiectivelor de siguranță publică sau de ordine 
publică.

Recomandarea nr. 3 (privind caracteristicile unui cont bancar de bază)
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Ar trebui garantate toate operațiunile legate de deschiderea, utilizarea și închiderea unui 
cont de plăți, serviciile care permit plasarea de fonduri într-un cont de plăți, precum și 
executarea de debitări directe, transferuri și tranzacții de plată printr-un card de plăți care 
poate fi utilizat în viața de zi cu zi. 

Accesul la un cont bancar de bază nu ar trebui să fie condiționat de achiziționarea de 
servicii suplimentare.

Statele membre ar trebui să se asigure că un cont bancar de bază este fie gratuit, fie oferit 
la un cost rezonabil. 

Ca o completare a unui cont bancar de bază, ar trebui examinată și dezvoltată în 
continuare posibilitatea utilizării unor carduri de plată preplătite sau alte posibilități de 
plată care servesc aceluiași scop, care deja există în unele state membre. 
În zilele noastre, multe conturi bancare de bază funcționează exclusiv pe internet, 
devenind astfel ideale pentru comerțul electronic, însă, în același timp, inaccesibile pentru 
o parte a populației, adică cei care nu au acces la internet sau populația vârstnică. Acest 
lucru i-ar putea plasa pe acești consumatori într-o situație nefavorabilă, motiv pentru care 
ar trebui să se garanteze că contul de bază avut în vedere este ușor de utilizat, simplu și 
sigur.
Consumatorul nu trebuie să se confrunte cu costuri administrative excesiv de ridicate sau 
obstacole la trecerea de la o bancă la alta sau la închiderea contului bancar. 
Consumatorul nu trebuie să plătească nicio taxă sau penalizare pentru faptul că, datorită 
unor circumstanțe independente de voința sa, cum ar fi un sold insuficient în cont cauzat 
de întârzierea unor intrări sau de plăți efectuate prematur (de exemplu, în cazul unor 
ordine permanente, care sunt întotdeauna executate în aceeași zi), contul său rămâne 
descoperit. După caz, statele membre pot permite mici descoperituri de cont, concepute 
special pentru aceste cazuri.
De altfel, statele membre au latitudinea de a permite existența unor descoperituri de cont 
într-un cadru adecvat.
În orice caz, datele cu caracter personal ale consumatorului, inclusiv cele referitoare la 
situația financiară a acestuia, sunt protejate în mod corespunzător și nu sunt divulgate fără 
consimțământul său. Acest lucru este valabil îndeosebi în cazul în care cererea sa de 
deschidere a unui cont bancar a fost respinsă. 
Statele membre ar trebui să lanseze campanii de informare cu privire la existența 
conturilor bancare de bază, prin care ar trebui să mărească gradul de înțelegere a 
procedurilor ce trebuie urmate pentru a obține dreptul de acces la acestea, precum și a 
modului în care se poate recurge la căi de atac și la proceduri de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor. Furnizarea unor informații financiare de specialitate 
consumatorilor este de cea mai mare importanță, consolidându-le poziția și asigurându-le 
integrarea în piața internă. 

Prestatorii de servicii de plată ar trebui să fie obligați să furnizeze consumatorilor, în 
scris, informațiile necesare aferente contului bancar de bază oferit. 

Condițiile și informațiile despre serviciile de plată trebuie să fie concepute în mod 
transparent.

Recomandarea nr. 4 (privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor)
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Statele membre ar trebui să se asigure că, pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, 
există căi de atac adecvate și eficiente, prin recurgerea, după caz, la forurile deja 
existente. 

Recomandarea nr. 5 (privind punerea în aplicare și revizuirea)
În termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a legislației, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un raport cuprinzător privind punerea în aplicare a 
acesteia. Acesta ar trebui să abordeze, de asemenea, chestiunea referitoare la necesitatea 
unor măsuri suplimentare și poate conține după caz, sugestii vizând ajustarea sau 
modificarea legislației.
Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru ca prestatorii de servicii de plată 
să comunice autorităților naționale, în mod regulat, informații fiabile cu privire la 
numărul de conturi de bază deschise, numărul de cereri refuzate vizând deschiderea unui 
cont, motivele pentru astfel de refuzuri, pentru închiderea unor astfel de conturi și a 
costurilor aferente acestora. 

Comisia trebuie să verifice datele primite și să tragă concluzii cu privire la eficacitatea 
acestui instrument, atât pentru persoanele care nu dispun de un cont bancar, cât și pentru 
lucrătorii mobili. Dacă este cazul, Comisia trebuie să elaboreze propuneri adecvate 
vizând dezvoltarea în continuare a dreptului european în acest domeniu.


