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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere de directivă vizează îmbunătățirea transparenței și a comparabilității 
informațiilor privind comisioanele aferente conturilor de plăți, facilitarea schimbării 
conturilor de plăți, eliminarea discriminării pe criteriul reședinței în ceea ce privește conturile 
de plăți și asigurarea accesului la un cont de plăți cu funcționalități de bază în cadrul UE.

În acest sens, scopul propunerii este, în primul rând, să stabilească o listă cu cele mai 
reprezentative servicii de plată cărora li se aplică comisioane la nivel național și să stabilească 
o terminologie standardizată la nivelul UE, inclusiv în ceea ce privește termenii și definițiile 
utilizate în mod obișnuit în legătură cu serviciile care sunt comune cel puțin în majoritatea 
statelor membre. Actuala directivă privind serviciile de plată (Directiva 2007/64/CE) 
stabilește norme comune pentru transparența condițiilor și cerințe față de informațiile 
referitoare la serviciile de plată, dar nu conține dispoziții specifice pentru crearea unor 
mecanisme prin care să se asigure comparabilitatea comisioanelor.

Având în vedere cele de mai sus, statele membre vor trebuie să instituie o obligație generală 
pentru prestatorii de servicii de plată de a pune un serviciu de schimbare a conturilor la 
dispoziția oricărui consumator care deține un cont la un prestator de servicii de plată situat în 
Uniune. Acest lucru este necesar din cauza mobilității reduse a conturilor de plată în UE, ceea 
ce se datorează în mare măsură faptului că la dispoziția consumatorilor se pun informații 
insuficiente, iar deseori chiar lipsite de claritate, cu privire la procedura de schimbare a 
conturilor, precum și, în unele cazuri, lipsei de asistență din partea personalului prestatorilor 
de servicii de plată. 

De asemenea, propunerea are ca scop garantarea accesului la servicii de plăți de bază pentru 
toți consumatorii din UE și interzicerea discriminării pe criteriul reședinței a consumatorilor 
care intenționează să își deschidă un cont de plăți în străinătate, ceea ce va aduce beneficii atât 
prestatorilor de servicii de plată, cât și consumatorilor.

Propunerea se bazează pe articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
Prin instituirea unui cadru la nivelul UE în domeniile vizate, propunerea are ca scop 
înlăturarea barierelor rămase în calea liberei circulații a serviciilor de plată și, în sens mai larg, 
în calea liberei circulații a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor, pentru care este 
vitală existența unei piețe unice a serviciilor de plată pe deplin integrate și dezvoltate. De 
asemenea, propunerea împiedică orice altă fragmentare a pieței unice care ar putea avea loc 
dacă statele membre ar lua, din proprie inițiativă, măsuri de reglementare divergente și 
inconsecvente în acest domeniu. Amendamentele propuse corectează anumite imprecizii din 
propunerea de directivă prezentată de Comisie și au ca scop îmbunătățirea calității actului 
legislativ, pentru a permite realizarea mai eficace a obiectivelor sale.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice 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 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Consumatorii ar beneficia cel mai 
mult de informații concise și ușor de 
comparat de la un prestator de servicii de 
plată la altul. Instrumentele puse la 
dispoziția consumatorilor în vederea 
comparării ofertelor privind conturile de 
plăți nu ar avea un impact pozitiv dacă 
timpul investit în parcurgerea unei liste 
lungi de comisioane pentru oferte diferite 
ar cântări mai mult decât beneficiul alegerii 
unei oferte care reprezintă cea mai bună 
valoare. În consecință, terminologia 
referitoare la comisioane ar trebui 
standardizată numai pentru termenii și 
definițiile cele mai reprezentative din 
statele membre, pentru a evita riscul 
informării excesive.

(12) Consumatorii ar beneficia cel mai 
mult de informații concise, exacte și ușor 
de comparat de la un prestator de servicii 
de plată la altul. Instrumentele puse la 
dispoziția consumatorilor în vederea 
comparării ofertelor privind conturile de 
plăți nu ar avea un impact pozitiv dacă 
timpul investit în parcurgerea unei liste 
lungi de comisioane pentru oferte diferite 
ar cântări mai mult decât beneficiul alegerii 
unei oferte care reprezintă cea mai bună 
valoare. În consecință, terminologia 
referitoare la comisioane ar trebui 
standardizată numai pentru termenii și 
definițiile cele mai reprezentative din 
statele membre, pentru a evita riscul
informării excesive sau înșelătoare.

Amendamentul 2

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 

(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 
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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 conturile de plăți cu 
funcționalități de bază.

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.

Justificare

Posibilitatea de a oferi facilități care să asigure rezerve de capital în cazul unor sume foarte 
mici pentru conturile de plăți cu funcționalități de bază contravine cerinței de la articolul 16 
alineatul (4) din propunerea Comisiei, potrivit căreia nu se permite oferirea de facilități de 
descoperit de cont în legătură cu acest tip de conturi, iar faptul că noțiunea de „sume foarte 
mici” nu este definită mai exact și nu sunt stabilite limite pentru aceste sume lipsește textul de 
claritate.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
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. 

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

Lista conține termenii și definițiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate.

Justificare

Este suficient să se asigure faptul că lista celor mai reprezentative servicii de plată care fac 
obiectul unui comision la nivel național conține majoritatea celor mai reprezentative servicii 
de plată, fără a se stabili numărul lor exact, având în vedere că este imposibil să se țină 
seama de diferențele existente de la un stat membru la altul.

Amendamentul 4

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, 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 
pe înțelesul consumatorului cu privire la 
comisioane, conținând lista celor mai 
reprezentative servicii menționate la 
articolul 3 alineatul (5), precum și 
comisioanele corespunzătoare fiecărui 
serviciu, dacă prestatorii de servicii de 
plată oferă aceste servicii.

Amendamentul 5

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 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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menționate la articolul 3 alineatul (5), 
precum și comisioanele corespunzătoare 
fiecărui serviciu.

Amendamentul 6

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

(4) Statele membre se asigură că prestatorii 
de servicii de plată pun la dispoziția 
consumatorilor un glosar conținând cel 
puțin lista celor mai reprezentative servicii
de plată menționată la articolul 3 alineatul 
(5) și definițiile aferente.

Justificare

Trebuie să se facă trimitere la lista celor mai reprezentative servicii de plată menționată la 
articolul 3 alineatul (5), deoarece anume această listă este menționată la articolul 4 alineatul 
(1). 

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Documentul de informare cu privire la
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit, în orice moment, de 
către prestatorii de servicii de plată pe un 
suport durabil, în incintele accesibile 
consumatorilor, precum și în format 
electronic, pe site-urile respectivilor 
prestatori.

(6) Documentul de informare cu privire la 
comisioane și glosarul sunt puse la 
dispoziție gratuit de către prestatorii de 
servicii de plată pe un suport durabil, în 
incintele accesibile consumatorilor în 
conformitate cu programul de lucru, 
precum și, în orice moment, în format 
electronic pe site-urile respectivilor 
prestatori.
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Justificare

Garantarea accesului în incinta prestatorilor de servicii de plată în afara programului de 
lucru este o cerință dificil de respectat pentru prestatorii de servicii de plată. De asemenea, 
propunerea ar trebui să prevadă un gard de flexibilitate în acest sens, pentru a răspunde 
circumstanțelor specifice de la nivel național.

Amendamentul 8

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;

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) menționează clar proprietarii și 
sursele de finanțare;

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) sunt imparțiale și stabilesc în mod 
clar criteriile folosite pentru determinarea 
contului de plăți care este recomandat 
unui utilizator de servicii de plată;
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Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) nu afișează mesaje publicitare ale 
prestatorilor de servicii de plată, ale 
agenților, asociaților sau ale mărcilor 
acestora, pe pagina de start sau pe 
paginile de comparare;

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) folosesc un limbaj clar și, dacă este 
cazul, termenii menționați la articolul 3 
alineatul (5);

(b) folosesc un limbaj clar și, după caz, 
terminologia standardizată a Uniunii, 
menționată la articolul 3 alineatul (5);

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dispun de sisteme de evitare a 
conflictelor de interese, pentru a se 
garanta că nicio formă de proprietate 
directă sau indirectă și nicio relație 
comercială nu împiedică respectarea 
condițiilor enunțate la acest alineat;

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Până la finalul anului 2018 sunt 
dezvoltate, de asemenea, site-uri internet 
europene care să compare comisioanele 
percepute de prestatorii de servicii de 
plată pentru servicii oferite conturilor de 
plăți în state membre diferite.
Până la acea dată, Comisia Europeană 
creează un site internet european public 
de comparare, operat în colaborare cu 
ABE.
Până la data respectivă, Comisia 
Europeană elaborează, de asemenea, 
printr-un act delegat, în conformitate cu 
articolul 24, un program voluntar de 
acreditare pentru site-urile de comparare 
private din Europa. Pentru acordarea 
acreditării, site-urile internet europene de 
comparare operate de operatori privați 
respectă toate condițiile enunțate la 
alineatul (2). Comisia Europeană își 
rezervă dreptul de a refuza sau de a 
retrage acreditarea operatorilor privați în 
cazul în care aceștia nu respectă 
obligațiile enunțate la alineatul (2).

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Comisia Europeană stabilește și 
actualizează în permanență un portal unic 
care să pună la dispoziție linkuri către 
site-urile internet de comparare 
acreditate, pentru fiecare stat membru și 
la nivel european.
Acest portal furnizează consumatorilor și 
un glosar al terminologiei standardizate a 
Uniunii adoptate în conformitate cu 
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articolul 3, precum și linii directoare cu 
privire la schimbarea transfrontalieră a 
conturilor de plăți.
De asemenea, portalul face publică și 
ușor accesibilă lista și datele de contact 
ale diferitelor autorități naționale 
competente menționate la articolul 20.

Amendamentul 16

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 
alineatul (2) din Directiva 2007/64/CE.

(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.

Amendamentul 17

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 
prestatorul de servicii de plată care 
efectuează transferul sau prestatorul de 
servicii de plată destinatar nu percepe 
consumatorului comisioane pentru orice 
serviciu furnizat în conformitate cu 
articolul 10.
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Amendamentul 18

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. Sarcina 
dovezii îi revine prestatorului de servicii 
de plată, care demonstrează că condițiile 
prevăzute la articolul 10 au fost 
respectate.

Amendamentul 19

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;

Justificare

Prestatorilor de servicii de plată le este imposibil să știe dacă consumatorii au conturi de 
plată la alți prestatori de servicii de plată, cu ajutorul cărora se pot realiza servicii de plată 
de bază, fără a obliga cealaltă bancă să dezvăluie secrete comerciale sau bancare.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
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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 integrală și corectă a 
măsurilor stabilite în prezenta directivă.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 23 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul 
termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 23 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de trei luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul 
termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Justificare

Este necesar să se prelungească termenul prevăzut pentru formularea obiecțiilor, pentru a 
permite Parlamentului și Consiliului să studieze atent actul delegat și să decidă dacă 
adoptarea sa sub forma propusă este oportună și corectă.
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