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privind statutul juridic al bancnotelor și monedelor euro

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de reducerea posibilităților de a plăti în numerar la automatele publice 
(de exemplu, în parcările publice) și susține că astfel se încalcă legislația UE.  El reamintește 
că, în cazul unei obligații de plată, creditorul nu poate refuza bancnotele și monedele euro, cu 
excepția cazului în care părțile au convenit asupra unui alt mijloc de plată. Petiționarul 
susține, de asemenea, că lipsa posibilităților de plată în numerar este deosebit de problematică 
pentru persoanele cu dizabilități, care, în unele cazuri, ar putea să nu aibă acces la carduri 
bancare sau la aplicațiile de plată pentru telefoane inteligente. El îndeamnă Parlamentul 
European să garanteze cetățenilor posibilitatea de a plăti în orice moment cu bancnote și 
monede euro.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 iunie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații în temeiul 
articolului 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Obiceiurile de plată au evoluat în Europa datorită noilor tehnologii, în ultimii ani existând 
tendința de a efectua tot mai multe operațiuni de plată prin mijloace electronice. Acestea sunt 
tot mai frecvente în situații în care cetățenii doresc să își plătească datoriile sau să efectueze 
plăți către autoritățile publice în numerar, de exemplu să plătească pentru utilizarea parcărilor 
publice.

Unele administrații publice, precum cele din Aalst și Bruxelles, restrâng utilizarea numerarului. 
Ele invocă argumentul reducerii costurilor de operare ale contoarelor de parcare fără numerar 
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(nu există risc de vandalism sau furt) și oferă o serie de mijloace de plată altele decât numerarul. 
Aceste mijloace de plată includ carduri de debit (Directiva 2014/92/UE1 privind conturile de 
plăți oferă cetățenilor din UE dreptul la un cont de plăți de bază, indiferent de locul de reședință 
sau de situația lor financiară), carduri de credit sau plăți prin servicii de mesaje scurte (SMS) 
sau aplicații pentru telefoane inteligente. În acest context, este de înțeles că cetățenii care doresc 
sau pot să plătească doar cu numerar întâmpină dificultăți dacă doresc să plătească pentru 
utilizarea parcărilor publice.

Bancnotele și monedele euro sunt (singurul) mijloc legal de plată în zona euro, în conformitate 
cu articolul 128 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și cu 
articolele 10 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului2. Recomandarea Comisiei3 
din 22 martie 2010 privind domeniul de aplicare și efectele statutului de mijloc legal de plată 
al bancnotelor și monedelor euro stabilește câteva principii generale privind sfera de acțiune și 
efectele bancnotelor și monedelor euro ca mijloc legal de plată.

Potrivit Comisiei, statele membre pot introduce restricții la plățile în numerar pe baza politicilor 
pentru care rămân competente și în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat altă competență 
decât politica monetară (pentru care Uniunea deține o competență exclusivă), atât timp cât 
există un obiectiv de politică publică adecvat, iar restricția este necesară și proporțională pentru 
atingerea acestui obiectiv.

Chestiunea competenței administrațiilor publice de a refuza legal plățile în numerar poate fi 
examinată de instanțele competente, ținându-se seama în special de logica articolului 128 din 
TFUE și a Regulamentului (CE) nr. 974/98 al Consiliului. Aceste acte și principii prevalează 
asupra oricărei legislații naționale, iar interpretarea lor revine instanțelor.

Curtea Administrativă Federală din Germania a adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE) o cerere de pronunțare a unei decizii preliminare cu privire la mijloacele de plată în 
legătură cu plata datoriilor către administrațiile publice (cauzele conexate C-422/19 și C-
423/19). Cauzele se referă la plata în numerar a taxelor pentru accesul la serviciile publice de 
radiodifuziune, pe care administrația germană competentă le-a refuzat pe baza unei legi 
regionale care impune plata datoriilor exclusiv prin mijloace nemonetare. Deși această cauză 
nu tratează plata în numerar pentru parcările publice și este limitată la chestiunile concrete 
ridicate de instanța germană, este de așteptat ca CJUE să ofere orientări cu privire la întrebarea 
dacă și în ce condiții se poate refuza plata în numerar către administrațiile publice în temeiul 
legislației actuale a UE. Această hotărâre va avea, deci, un impact major asupra chestiunii 
ridicate de această petiție. Audierea la CJUE a avut loc, concluziile avocatului general 
Pitruzzella au fost publicate la 29 septembrie 2020, iar decizia preliminară este așteptată în 
toamna sau iarna lui 2020.

În ceea ce privește accesul limitat la parcările publice reclamat de petiționar, Comisia trebuie 
să sublinieze că accesibilitatea mediului construit în acest domeniu concret este de obicei o 
chestiune de competență națională, regională sau locală. În prezent, nu există nicio obligație la 

1 Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii 
de bază (Text cu relevanță pentru SEE), JO L 257, 28.8.2014, p. 214–246.
2 Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro JO L 139, 11.5.1998, 
p. 1-5.
3 Recomandarea Comisiei din 22 martie 2010 privind domeniul de aplicare și efectele statutului de mijloc legal 
de plată al bancnotelor și monedelor euro, JO L 83, 30.3.2010, p. 70-71.
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nivelul UE ca autoritățile publice să îndeplinească cerințe de accesibilitate pentru parcări 
publice.

Totuși, în martie 2019 Parlamentul European și Consiliul au adoptat Directiva (UE) 2019/882 
privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor4. Directiva prevede 
obligația ca statele membre să garanteze că produsele și serviciile identificate de directivă sunt 
accesibile persoanelor cu dizabilități. Termenul pentru transpunerea directivei este 28 iunie 
2022. Până la această dată, statele membre trebuie să adopte și să publice actele cu putere de 
lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei.

Terminalele de plăți și serviciile bancare pentru consumatori intră în domeniul de aplicare al 
directivei. Intrarea în vigoare a directivei va face progresiv accesibile terminalele de plăți și 
serviciile bancare, facilitând astfel și utilizarea de terminale de plată a parcării și de carduri 
bancare de către persoanele cu dizabilități5.

Concluzie

Solicitarea petiționarului privește interpretarea practicilor administrative naționale prin prisma 
legislației UE. Clarificarea este competența instanțelor judecătorești.

Se așteaptă ca CJUE (cauzele conexate C-422/19 și C-423/19) să emită o decizie preliminară 
încă în 2020 pentru a stabili dacă și în ce condiții legislația Uniunii permite autorităților 
naționale să restrângă sau să excludă utilizarea numerarului pentru plata datoriilor sau pentru 
efectuarea plăților către administrațiile publice.

În ceea ce privește accesibilitatea parcărilor publice, în prezent Comisia nu este în măsură să 
trateze problema ridicată de petiționar, întrucât problema menționată în petiție este legată de 
competențele naționale.

Cu toate acestea, intrarea în vigoare a Directivei (UE) 2019/882 va face treptat accesibile 
produsele și serviciile, inclusiv, în unele cazuri, mediul construit în care este prestat serviciul, 
facilitând astfel utilizarea de terminale de plată a parcării și de carduri bancare de către 
persoanele cu dizabilități.

4 Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de 
accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Text cu relevanță pentru SEE) JO L 151, 7.6.2019, p. 70-115.
5 În plus, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2019/882, statele membre pot decide, în funcție 
de condițiile naționale, că mediul construit utilizat de clienții serviciilor care intră sub incidența directivei 
respective trebuie să respecte cerințele de accesibilitate prevăzute în anexa III (la directivă), pentru a crește la 
maximum utilizarea acestora de către persoanele cu dizabilități.


