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PROCES VERBAL 

 
asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce priveşte migrarea 

la operaţiuni de transfer de credit şi de debitare directă efectuate la nivelul 
Uniunii, COM (2013)937 

 
 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura de 
lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte 
legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, în data de 06.02.2014 pentru 
verificarea conformării cu principiului subsidiarităţii a propunerii de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 
în ceea ce priveşte migrarea la operaţiuni de transfer de credit şi de debitare directă efectuate 
la nivelul Uniunii, COM (2013)937. 

În data de 9 ianuarie 2014, Comisia a propus modificarea Regulamentului (UE) nr. 
260/2012 prin introducerea unei clauze de anterioritate care să permită băncilor şi altor prestatori de 
servicii de plată ca după data de 1 februarie 2014 să continue, pentru o perioadă limitată la 6 luni, 
prelucrarea  plăţilor neconforme prin intermediul sistemelor lor de plăţi tradiţionale, în paralel cu 
utilizarea operaţiunilor de transfer de (SCT) şi a operaţiunilor de debitare directă efectuate în cadrul 
SEPA (SDD). 

Având în vedere perioada foarte scurtă rămasă până la 1 februarie 2014, prezentul 
regulament ar trebui să fie adoptat de către Parlamentul European şi Consiliu în regim de urgenţă şi 
să intre în vigoare fără întârziere. Această  dispoziţie permite aplicarea retroactivă în cazul în care 
propunerea nu este adoptată de către Parlamentul European şi Consiliu înainte de data de                 
1 februarie, ci imediat după această dată. Se va evita astfel un vid legislativ de la 1 februarie 2014, 
care ar crea incertitudine juridică. 

Analizând textul reglementării,  membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci constată că  
propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul controlului parlamentar al subsidiarităţii şi de 
asemenea  propunerea aparţine categoriei competenţelor care nu sunt exclusive Uniunii Europene. 

Administrator
Original



Prezenta propunere vizează introducerea unei perioade de tranziţie după data-limită definită 
la articolul 6 alineatele (1) şi (2) din regulament, pentru ca autorităţile de supraveghere, prestatorii 
de servicii de plată, întreprinderile şi consumatorii să nu se confrunte cu incertitudine juridică. 
 

Faţă de cele de mai sus, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 
18.02.2014, a hotărât cu majoritatea membrilor prezenţi la dezbatere, că propunerea este 
conformă cu principiul subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
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