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(1) Text cu relevanță pentru SEE

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole și care au, în general,
o perioadă de valabilitate limitată.
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I
(Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (CE) NR. 923/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui de-al doilea program „Marco
Polo” de acordare a asistenței financiare comunitare pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu
ale sistemului de transport de mărfuri („Marco Polo II”)
(Text cu relevanță pentru SEE)

pentru a oferi alternative operatorilor care activează pe
drumurile congestionate, prin utilizarea altor moduri de
transport. Prin urmare, programul Marco Polo este un
element fundamental al politicii actuale privind transpor
turile.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 71 alineatul (1) și articolul 80 alineatul (2),
(2)

În cazul în care nu se adoptă măsuri decisive, transportul
total rutier de mărfuri în Europa ar putea crește cu peste
60 % până în 2013. Efectul ar consta într-o creștere
estimată a transportului rutier internațional de mărfuri
cu 20,5 miliarde de tone-kilometri pe an pentru
Uniunea Europeană până în 2013, cu consecințe
negative în termeni de costuri suplimentare privind
infrastructura rutieră, accidente, congestionare a
traficului, poluare locală și globală, daune aduse
mediului și lipsă de fiabilitate a lanțului aprovizionării
și a proceselor de logistică.

(3)

Pentru a face față acestei creșteri, ar trebui să se utilizeze
într-o mai mare măsură decât în prezent transportul
maritim pe distanțe scurte, transportul feroviar și trans
portul pe căi navigabile interioare și este necesară conti
nuarea stimulării inițiativelor solide din sectorul transpor
turilor și logisticii, inclusiv a porturilor terestre și a altor
platforme care facilitează intermodalitatea, pentru încu
rajarea abordărilor noi și pentru utilizarea inovațiilor
tehnice în cadrul tuturor modurilor de transport și în
cadrul gestionării acestora.

(4)

Consolidarea modurilor de transport mai puțin poluante
este un obiectiv al Uniunii Europene, indiferent dacă
acest obiectiv duce la un efect de migrare către alte
moduri de transport sau la un efect de evitare în cazul
transportului rutier.

(5)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 (4),
Comisiei i s-a cerut să evalueze programul Marco Polo II
(denumit în continuare „Programul”) și să depună
propuneri pentru modificarea programului menționat,
dacă este necesar.

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate
articolul 251 din tratat (2),

cu

procedura

prevăzută

la

întrucât:

(1)

Evaluarea intermediară a Cărții albe privind transporturile
a Comisiei din 2001, intitulată „Pentru o Europă în
mișcare – Mobilitate sustenabilă pentru continentul
nostru” din 22 iunie 2006 accentuează potențialul
programului Marco Polo, stabilit prin Regulamentul
(CE) nr. 1382/2003 al Parlamentului European și al
Consiliului din 22 iulie 2003 de acordare a asistenței
financiare comunitare pentru îmbunătățirea perfor
manțelor de mediu ale sistemului de transport de
mărfuri (Programul Marco Polo) (3) ca sursă de finanțare

(1) Avizul din 24 martie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Avizul Parlamentului European din 23 aprilie 2009 (nepublicat încă
în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 iulie 2009.
(3) JO L 196, 2.8.2003, p. 1.

(4) JO L 328, 24.11.2006, p. 1.
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(6)

(7)
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O evaluare externă a rezultatelor programului Marco Polo
a estimat faptul că programul menționat nu își va atinge
obiectivele în ceea ce privește transferul modal și a
prezentat anumite recomandări pentru îmbunătățirea
eficacității acestuia.

Comisia a efectuat o analiză a impactului măsurilor
propuse de evaluarea externă și a altor măsuri care
vizau sporirea eficienței programului. Analiza respectivă
a demonstrat necesitatea operării unui număr de modi
ficări în Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 pentru faci
litarea participării întreprinderilor mici și a microîntre
prinderilor, pentru coborârea pragurilor de eligibilitate
ale acțiunilor, pentru creșterea intensității finanțării și
pentru simplificarea punerii în aplicare și a procedurilor
administrative ale Programului.
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procedura comitetului pentru selecția anuală a acțiunilor
care urmează a fi finanțate.
(12)

Ar trebui stabilită o legătură mai strânsă între Program și
Rețeaua Transeuropeană de Transport (denumită în
continuare „TEN-T”) în vederea stabilirii cadrului pentru
autostrăzile maritime, iar considerentele legate de mediu
ar trebui extinse astfel încât să includă toate costurile
externe ale acțiunilor.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 ar trebui
modificat în consecință.

(14)

Pentru a garanta faptul că măsurile prevăzute în
prezentul regulament pot fi aplicate în modul cel mai
eficace și rapid, prezentul regulament ar trebui să intre
în vigoare cât mai curând posibil după adoptare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
(8)

Participarea întreprinderilor mici și a microîntreprin
derilor în cadrul Programului ar trebui sporită,
permițând întreprinderilor să solicite finanțare în mod
individual prin coborârea pragurilor de eligibilitate
pentru propunerile depuse de întreprinderile de
transport pe căi navigabile interioare.

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 2 se adaugă următoarea literă:

(9)

(10)

(11)

Pragurile de eligibilitate pentru propunerile de finanțare
ar trebui coborâte și exprimate în termeni de transfer
anual de tone-kilometri, cu excepția acțiunilor de
învățare în comun. Pragurile respective ar trebui să fie
calculate pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a
acțiunilor menționate în anexă, fără stabilirea vreunei rate
anuale de punere în aplicare. Nu ar trebui să mai fie
necesară aplicarea unui prag specific pentru acțiunile de
tipul acțiunilor de evitare a traficului și ar trebui să se
stabilească o durată minimă pentru acest tip de acțiuni,
pentru acțiunile de tipul acțiunilor cu efect catalizator și
pentru acțiunile privind autostrăzile maritime.

Intensitatea finanțării ar trebui sporită prin introducerea
unei definiții pentru „mărfuri”, pentru a include elementul
de transport în calculul transferului modal, și prin
permiterea unor prelungiri excepționale ale duratei
maxime a proiectului pentru acțiunile care au înregistrat
întârzieri în demarare. Actualizarea intensității finanțării
de la 1 EUR la 2 EUR în urma procedurii prevăzute în
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1692/2006, ar trebui să
fie reflectată în textul anexei astfel cum a fost modificat.

Pentru a simplifica punerea în aplicare a Programului,
anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 privind
condițiile de finanțare pentru infrastructura auxiliară ar
trebui eliminată. Mai mult decât atât, ar trebui eliminată

„(p) «mărfuri» înseamnă, în scopul calculării numărului de
«tone-kilometri» care trebuie transferate în cadrul trans
portului rutier, bunurile transportate, unitatea de
transport intermodal plus vehiculul rutier, inclusiv
unitățile de transport intermodal goale și vehiculele
rutiere goale, în cazul în care acestea sunt transferate
în cadrul transportului rutier.”
2. La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Acțiunile sunt depuse de întreprinderi sau consorții
stabilite în statele membre sau în țările participante, astfel
cum se prevede la articolul 3 alineatele (3) și (4).”
3. Articolul 5 se modifică după cum urmează:
(a) la alineatul (1) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:
„(b) acțiuni privind autostrăzile maritime; în cadrul
Uniunii Europene aceste acțiuni sunt în confor
mitate cu caracteristicile proiectului prioritar
privind autostrăzile maritime definite în cadrul
Deciziei nr. 1692/96/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 23 iulie 1996
privind orientările comunitare pentru dezvoltarea
rețelei transeuropene de transport (*);
___________
(*) JO L 228, 9.9.1996, p. 1.”;
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(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2)
Condițiile specifice de finanțare și celelalte
cerințe privind diferitele acțiuni sunt prevăzute în
anexă.”
4. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

L 266/3

reducerea costurilor externe, inclusiv contribuția
acestora la reducerea efectelor negative asupra
mediului înconjurător cauzate de transportul maritim
pe distanțe scurte, transportul feroviar și transportul
pe căile navigabile interioare. O atenție deosebită se
acordă acțiunilor care depășesc cerințele ecologice
juridice obligatorii;

(e) durabilitatea globală a acțiunilor.

„Articolul 7
Ajutor de stat

După informarea comitetului menționat la articolul 10,
Comisia adoptă decizia de acordare a asistenței financiare.

Asistența financiară comunitară pentru acțiunile regle
mentate de program nu exclude acordarea de ajutoare de
stat acestor acțiuni la nivel național, regional sau local, în
măsura în care respectivele ajutoare sunt compatibile cu
regimul ajutoarelor de stat stabilit de tratat și în limitele
cumulative stabilite pentru fiecare tip de acțiune în anexă.”

Comisia informează beneficiarii cu privire la decizia sa.”

5. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 8
Prezentarea acțiunilor
Acțiunile sunt prezentate Comisiei în conformitate cu
normele detaliate emise în temeiul articolului 6. Acțiunile
prezentate conțin toate informațiile necesare pentru a
permite Comisiei să efectueze selecția în conformitate cu
criteriile prevăzute la articolul 9.
Comisia acordă asistență candidaților, dacă i se solicită acest
lucru, pentru facilitarea procedurii de depunere a cererii, de
exemplu prin intermediul unui serviciu de asistență online.”
6. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

7. Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)
Comisia prezintă Parlamentului European,
Consiliului, Comitetului Economic și Social European
și Comitetului Regiunilor o comunicare cu privire la
rezultatele înregistrate de programele Marco Polo
pentru perioada 2003-2010. Comisia prezintă această
comunicare anterior elaborării propunerii pentru un al
treilea program Marco Polo și ia în considerare
concluziile acestei comunicări în elaborarea respectivei
propuneri.”;

(b) se adaugă următorul alineat:

„(2a)
Comunicarea menționată
analizează, în special, următoarele:

la

alineatul

(2)

„Articolul 9
Selectarea acțiunilor pentru asistență financiară
Acțiunile prezentate sunt evaluate de Comisie. Atunci când
selectează acțiuni pentru acordarea de ajutor financiar în
cadrul programului, Comisia ține seama de:
(a) obiectivele menționate la articolul 1;
(b) condițiile menționate în coloana corespunzătoare din
anexă;

— impactul prezentului regulament astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (CE) nr.923/2009 al
Parlamentului European și al Consiliului din
16 septembrie 2009 de modificare a Regula
mentului (CE) nr. 1692/2006 de stabilire a celui
de-al doilea program «Marco Polo» de acordare a
asistenței financiare comunitare pentru îmbună
tățirea performanțelor de mediu ale sistemului de
transport de mărfuri («Marco Polo II») (*);

— experiența Agenției Executive pentru Competitivitate
și Inovare (EACI) în gestionarea programului;

(c) contribuția acțiunilor la reducerea ambuteiajului;
(d) avantajele ecologice relative ale acțiunilor și avantajele
relative ale acțiunilor respective în ceea ce privește

— necesitatea diferențierii între modurile de transport
în ceea ce privește stabilirea condițiilor de finanțare,
în funcție de siguranță, performanțele de mediu și
eficiența energetică;
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— eficacitatea acțiunilor de evitare a traficului rutier;
— necesitatea creării de asistență în funcție de caz în
faza cererii de finanțare, având în vedere necesitățile
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici din
sectorul transportului;
— recunoașterea faptului că recesiunea economică este
un motiv excepțional pentru prelungirea duratei
acțiunilor;
— scăderea pragurilor de eligibilitate pentru acțiuni
specifice produselor;
— posibilitatea de a indica valori țintă ale pragurilor
minime de finanțare pentru acțiunile propuse în
materie de eficiență energetică și avantajele pentru
mediu, în plus față de numărul de tone-kilometri
transferate;
— gradul de adecvare a includerii unității de transport
în definiția termenului «marfă»;
— disponibilitatea sintezelor complete anuale privind
acțiunile cofinanțate;
— posibilitatea de a asigura armonizarea între
Program, Planul de acțiune în domeniul logisticii
și TEN-T prin adoptarea măsurilor corespunzătoare
pentru coordonarea fondurilor comunitare, în
special pentru autostrăzile mărilor;
— posibilitatea de face eligibile costurile generate într-o
țară terță în cazul în care acțiunea este realizată de
întreprinderi dintr-un stat membru;

9.10.2009

— necesitatea de a lua în considerare caracteristicile
specifice ale sectorului căilor navigabile interioare
și ale întreprinderilor mici și mijlocii aparținând
acestui sector, de exemplu prin intermediul unui
program special pentru sectorul căilor navigabile
interioare;
— posibilitatea extinderii Programului la țări învecinate;
și
— posibilitatea adaptării în continuare a Programului la
statele membre insulare și sub formă de arhipelag.
___________
(*) JO L 266, 9.10.2009, p. 1.”
8. Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 15
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 1382/2003 se abrogă începând cu
14 decembrie 2006.
Contractele referitoare la acțiuni desfășurate în cadrul Regu
lamentului (CE) nr. 1382/2003 continuă să fie reglementate
de respectivul regulament până la data încetării lor opera
ționale și financiare.”
9. Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 se înlocuiește
cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.
10. Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1692/2006 se elimină.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 septembrie 2009.

Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM

9.10.2009

ANEXĂ
„ANEXĂ
Condiții și cerințe de finanțare în conformitate cu articolul 5 alineatul (2)

RO

Tipul acțiunii

1. Condiții
finanțare

de

B. Autostrăzi maritime
Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

C. Transfer modal
Articolul 5 alineatul (1) litera (c)

D. Evitarea traficului
Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

E. Învățare în comun
Articolul 5 alineatul (1) litera (e)

(a) acțiunea cu efect catalizator își
va atinge obiectivele într-un
termen de maximum 60 de
luni și va rămâne viabilă după
perioada respectivă, conform
prognozei unui plan de afaceri
realist;

(a) acțiunea privind autostrăzile
maritime își va atinge obiec
tivele într-un termen de
maximum 60 de luni și va
rămâne viabilă după perioada
respectivă, conform prognozei
unui plan de afaceri realist;

(a) acțiunea de transfer modal își
va atinge obiectivele într-un
termen de maximum 36 de
luni și va rămâne viabilă după
perioada respectivă, conform
prognozei unui plan de afaceri
realist;

(a) acțiunea de evitare a traficului
își va atinge obiectivele într-un
termen de maximum 60 de
luni și va rămâne viabilă după
perioada respectivă, conform
prognozei unui plan de afaceri
realist;

(a) acțiunea de învățare în comun
va duce la îmbunătățirea servi
ciilor comerciale de pe piață și,
în special, va promova și/sau
facilita evitarea traficului rutier
sau transferul modal din cadrul
transportului rutier către trans
portul maritim pe distanțe
scurte, transportul feroviar și
transportul pe căi navigabile
interioare, prin îmbunătățirea
cooperării și prin transmiterea
de know-how; aceasta va dura
cel mult 24 de luni;

(b) acțiunea cu efect catalizator
este inovatoare la nivel
european în ceea ce privește
logistica, tehnologia, metodele,
echipamentele,
produsele,
infrastructura sau serviciile
furnizate;

(b) acțiunea privind autostrăzile
maritime este inovatoare la
nivel european în ceea ce
privește logistica, tehnologia,
metodele,
echipamentele,
produsele, infrastructura sau
serviciile
furnizate;
de
asemenea, se va ține seama de
calitatea superioară a serviciilor,
de procedurile și inspecțiile
simplificate, de respectarea
standardelor de siguranță și
securitate, de accesul cores
punzător în porturi, de
conexiunile eficiente cu inte
riorul țării și de serviciile
portuare flexibile și eficiente;

(b) acțiunea de transfer modal nu
va duce la denaturarea concu
renței pe piețele relevante, în
special între moduri de
transport alternative trans
portului rutier sau în cadrul
fiecărui mod, contrar inte
resului comun;

(b) acțiunea de evitare a traficului
este inovatoare la nivel
european în ceea ce privește
integrarea
logisticii
de
producție în logistica de
transport;

(b) acțiunea de învățare în comun
este
inovatoare
la
nivel
european;
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A. Cu efect catalizator
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)
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C. Transfer modal
Articolul 5 alineatul (1) litera (c)

D. Evitarea traficului
Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

(c) se așteaptă ca acțiunea cu efect
catalizator să ducă la un
transfer modal real, măsurabil
și sustenabil de la transportul
rutier la transportul maritim
pe distanțe scurte, transportul
feroviar și transportul pe căile
navigabile interioare;

(c) acțiunea privind autostrăzile
maritime are ca scop încu
rajarea serviciilor intermodale
de mare volum, cu frecvență
ridicată pentru transportul de
mărfuri prin transport maritim
pe distanțe scurte, inclusiv
servicii combinate de transport
marfă-pasageri, după caz, sau o
combinație între transportul
maritim pe distanțe scurte și
alte moduri de transport în
cadrul cărora traseele rutiere
sunt cât mai scurte cu putință;
este de preferat ca acțiunea să
includă servicii integrate de
transport de mărfuri în inte
riorul țării prin transport
feroviar și/sau transportul pe
căile navigabile interioare;

(c) acțiunea de transfer modal
propune un plan realist care
stabilește etapele specifice prin
care să își atingă obiectivele;

(c) acțiunea de evitare a traficului
vizează
încurajarea
unei
eficiențe mai ridicate a trans
portului
internațional
de
mărfuri pe piețele europene
fără a împiedica creșterea
economică, punând accent pe
modificarea
proceselor
de
producție și/sau distribuție, în
felul
acesta
obținându-se
distanțe mai scurte, factori de
încărcare mai ridicați, mai
puține curse fără încărcătură,
reducerea fluxurilor de deșeuri,
reducerea volumului și/sau a
greutății sau orice alt efect
care
determină
reducerea
semnificativă a traficului rutier
de mărfuri, dar care să nu
afecteze în mod negativ
producția sau forța de muncă;

(d) acțiunea cu efect catalizator
propune un plan realist care
stabilește etapele specifice prin
care să își atingă obiectivele și
identifică
necesitatea
de
asistență sub formă de coor
donare din partea Comisiei;

(d) se așteaptă ca acțiunea privind
autostrăzile maritime să ducă la
un
transfer modal
real,
măsurabil și sustenabil mai
ridicat decât rata de creștere
estimată a transportului rutier
de mărfuri, de la transportul
rutier la transportul maritim
pe distanțe scurte, transportul
pe căile navigabile interioare
sau transportul feroviar;

(d) atunci când acțiunea de transfer
modal presupune recurgerea la
servicii furnizate de părți terțe
față de acordul de subven
ționare, candidatul face dovada
unei proceduri transparente,
obiective și nediscriminatorii
de
selecție
a
serviciilor
relevante.

(e) acțiunea cu efect catalizator nu
va duce la denaturarea concu
renței pe piețele relevante, în
special între moduri de
transport alternative trans
portului rutier sau în cadrul
fiecărui mod, contrar inte
resului comun;

(e) acțiunea privind autostrăzile
maritime propune un plan
realist care stabilește etapele
specifice prin care să își atingă
obiectivele și identifică nece
sitatea de asistență sub formă
de coordonare din partea
Comisiei;

E. Învățare în comun
Articolul 5 alineatul (1) litera (e)

(c) acțiunea de învățare în comun
nu va duce la denaturarea
concurenței pe piețele relevante,
în special între moduri de
transport
alternative
trans
portului rutier sau în interiorul
fiecărui mod, contrar interesului
comun;

(d) acțiunea de învățare în comun
propune un plan realist care
stabilește etapele specifice prin
care să își îndeplinească obiec
tivele și identifică necesitatea de
asistență sub formă de coor
donare din partea Comisiei.
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B. Autostrăzi maritime
Articolul 5 alineatul (1) litera (b)
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A. Cu efect catalizator
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)
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Tipul acțiunii

(d) acțiunea de evitare a traficului
propune un plan realist care
stabilește etapele specifice prin
care să își atingă obiectivele și
identifică
necesitatea
de
asistență sub formă de coor
donare din partea Comisiei;

9.10.2009

(f) atunci când acțiunea cu efect
catalizator
presupune
recurgerea la servicii furnizate
de părți terțe față de acordul
de subvenționare, candidatul
face dovada unei proceduri
transparente, obiective și nedis
criminatorii de selecție a servi
ciilor relevante.

(f) acțiunea privind autostrăzile
maritime nu va duce la dena
turarea concurenței pe piețele
relevante, în special între
moduri de transport alternative
transportului rutier sau în
cadrul fiecărui mod, contrar
interesului comun;

(e) acțiunea de evitare a traficului
nu va duce la denaturarea
concurenței
pe
piețele
relevante, în special în ceea ce
privește modurile de transport
alternative transportului rutier,
contrar interesului comun;

(g) atunci când acțiunea privind
autostrăzile
maritime
presupune
recurgerea
la
servicii furnizate de părți terțe
față de acordul de subven
ționare, candidatul face dovada
unei proceduri transparente,
obiective și nediscriminatorii
de
selecție
a
serviciilor
relevante.

(f) atunci când acțiunea de evitare
a
traficului
presupune
recurgerea la servicii furnizate
de părți terțe față de acordul
de subvenționare, candidatul
face dovada unei proceduri
transparente, obiective și nedis
criminatorii de selecție a servi
ciilor relevante.

(a) Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile cu efect cata
lizator
se
limitează
la
maximum 35 % din cheltuielile
totale necesare atingerii obiec
tivelor acțiunii, suportate ca
urmare a acțiunii. Aceste chel
tuieli sunt eligibile pentru
acordarea asistenței financiare
comunitare în măsura în care
sunt legate direct de imple
mentarea acțiunii. Costurile
eligibile legate de infrastructura
auxiliară nu trebuie să fie mai
mari de 20 % din totalul
costurilor eligibile ale acțiunii.

(a) Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile privind autos
trăzile maritime se limitează la
maximum 35 % din cheltuielile
totale necesare atingerii obiec
tivelor acțiunii, suportate ca
urmare a acțiunii. Aceste chel
tuieli sunt eligibile pentru
acordarea asistenței financiare
comunitare în măsura în care
sunt legate direct de imple
mentarea acțiunii. Costurile
eligibile legate de infrastructura
auxiliară nu trebuie să fie mai
mari de 20 % din totalul
costurilor eligibile ale acțiunii.

C. Transfer modal
Articolul 5 alineatul (1) litera (c)

(a) Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile de transfer
modal
se
limitează
la
maximum 35 % din cheltuielile
totale necesare atingerii obiec
tivelor acțiunii, suportate ca
urmare a acțiunii. Aceste chel
tuieli sunt eligibile pentru
acordarea asistenței financiare
comunitare în măsura în care
sunt legate direct de imple
mentarea acțiunii. Costurile
eligibile legate de infrastructura
auxiliară nu trebuie să fie mai
mari de 20 % din totalul
costurilor eligibile ale acțiunii.

D. Evitarea traficului
Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

(a) Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile de evitare a
traficului se limitează la
maximum 35 % din cheltuielile
totale necesare atingerii obiec
tivelor acțiunii, suportate ca
urmare a acțiunii. Aceste chel
tuieli sunt eligibile pentru
acordarea asistenței financiare
comunitare în măsura în care
sunt legate direct de imple
mentarea acțiunii. Costurile
eligibile legate de infrastructura
auxiliară nu trebuie să fie mai
mari de 20 % din totalul
costurilor eligibile ale acțiunii.

E. Învățare în comun
Articolul 5 alineatul (1) litera (e)

(a) Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile de învățare în
comun
se
limitează
la
maximum 50 % din totalul chel
tuielilor necesare atingerii obiec
tivelor acțiunii, suportate ca
urmare a acțiunii. Aceste chel
tuieli sunt eligibile pentru
acordarea asistenței financiare
comunitare în măsura în care
sunt legate direct de imple
mentarea acțiunii.
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B. Autostrăzi maritime
Articolul 5 alineatul (1) litera (b)
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2. Intensitatea
sfera de
aplicare a
finanțării

A. Cu efect catalizator
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)
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A. Cu efect catalizator
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)

Cheltuielile contractate la data
depunerii unei cereri sau
ulterior datei respective, în
baza procedurii de selecție,
sunt eligibile pentru asistență
financiară
comunitară
cu
condiția acordării aprobării
definitive pentru finanțare
comunitară. Contribuția pentru
acoperirea costurilor activelor
mobiliare depinde de obligația
de a utiliza aceste active pe
durata acordării asistenței, în
special
pentru
acțiunea
respectivă, după cum se
stabilește în acordul de subven
ționare.

D. Evitarea traficului
Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

Cheltuielile contractate la data
depunerii unei cereri sau
ulteriori datei respective, în
baza procedurii de selecție,
sunt eligibile pentru asistență
financiară
comunitară
cu
condiția acordării aprobării
definitive pentru finanțare
comunitară. Contribuția pentru
acoperirea costurilor activelor
mobiliare depinde de obligația
de a utiliza aceste active pe
durata acordării asistenței, în
special
pentru
acțiunea
respectivă, după cum se
stabilește în acordul de subven
ționare.
(b) Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile de evitare a
traficului nu trebuie utilizată
pentru susținerea activităților
comerciale sau de producție
care nu au legătură directă cu
transportul sau distribuția.

(b) Asistența financiară comunitară
determinată de Comisie pe
baza numărului de tonekilometri transferate dinspre
transportul rutier către trans
portul maritim pe distanțe
scurte, transportul feroviar și
transportul pe căile navigabile
interioare este stabilită inițial
la 2 EUR pentru fiecare
transfer de 500 de tonekilometri de transport rutier
de mărfuri. Această sumă
orientativă poate fi modificată,
în special în conformitate cu
calitatea acțiunii sau beneficiul
real de mediu obținut.

(b) Asistența financiară comunitară
determinată de Comisie pe
baza numărului de tonekilometri transferate dinspre
transportul rutier către trans
portul maritim pe distanțe
scurte, transportul feroviar și
transportul pe căile navigabile
interioare este stabilită inițial
la 2 EUR pentru fiecare
transfer de 500 de tonekilometri de transport rutier
de mărfuri. Această sumă
orientativă poate fi modificată,
în special în conformitate cu
calitatea acțiunii sau beneficiul
real de mediu obținut.

(b) Asistența financiară comunitară
determinată de Comisie pe
baza numărului de tonekilometri transferate dinspre
transportul rutier către trans
portul maritim pe distanțe
scurte, transportul feroviar și
transportul pe căile navigabile
interioare este stabilită inițial
la 2 EUR pentru fiecare
transfer de 500 de tonekilometri de transport rutier
de mărfuri. Această sumă
orientativă poate fi modificată,
în special în conformitate cu
calitatea acțiunii sau beneficiul
real de mediu obținut.

(c) Asistența financiară comunitară
este stabilită inițial la 2 EUR
pentru fiecare evitare de 500
de tone-kilometri sau 25 de
vehicule-kilometri de transport
rutier de mărfuri. Această
sumă orientativă poate fi modi
ficată, în special în confor
mitate cu calitatea acțiunii sau
beneficiul real de mediu
obținut.

E. Învățare în comun
Articolul 5 alineatul (1) litera (e)

Cheltuielile contractate la data
depunerii unei cereri sau
ulterior datei respective în baza
procedurii de selecție sunt
eligibile
pentru
asistență
financiară
comunitară
cu
condiția acordării aprobării defi
nitive pentru finanțare comu
nitară.
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Cheltuielile contractate la data
depunerii unei cereri sau
ulterior datei respective, în
baza procedurii de selecție,
sunt eligibile pentru asistență
financiară
comunitară
cu
condiția acordării aprobării
definitive pentru finanțare
comunitară. Contribuția pentru
acoperirea costurilor activelor
mobiliare depinde de obligația
de a utiliza aceste active pe
durata acordării asistenței, în
special
pentru
acțiunea
respectivă, după cum se
stabilește în acordul de subven
ționare.

C. Transfer modal
Articolul 5 alineatul (1) litera (c)
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Cheltuielile contractate la data
depunerii unei cereri sau
ulterior datei respective, în
baza procedurii de selecție,
sunt eligibile pentru asistență
financiară
comunitară
cu
condiția acordării aprobării
definitive pentru finanțare
comunitară. Contribuția pentru
acoperirea costurilor activelor
mobiliare depinde de obligația
de a utiliza aceste active pe
durata acordării asistenței, în
special
pentru
acțiunea
respectivă, după cum se
stabilește în acordul de subven
ționare.

B. Autostrăzi maritime
Articolul 5 alineatul (1) litera (b)
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B. Autostrăzi maritime
Articolul 5 alineatul (1) litera (b)

C. Transfer modal
Articolul 5 alineatul (1) litera (c)

D. Evitarea traficului
Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

E. Învățare în comun
Articolul 5 alineatul (1) litera (e)

(c) Conform procedurii la care se
face referire la articolul 10
alineatul (2), Comisia poate
reanaliza periodic, după cum
este
necesar,
evoluția
elementelor pe care se bazează
acest calcul și, după caz, poate
adapta în consecință suma asis
tenței financiare comunitare.

(c) Conform procedurii la care se
face referire la articolul 10
alineatul (2), Comisia poate
reanaliza periodic, după cum
este
necesar,
evoluția
elementelor pe care se bazează
acest calcul și, după caz, poate
adapta în consecință suma asis
tenței financiare comunitare.

(c) Conform procedurii la care se
face referire la articolul 10
alineatul (2), Comisia poate
reanaliza periodic, după cum
este
necesar,
evoluția
elementelor pe care se bazează
acest calcul și, după caz, poate
adapta în consecință suma asis
tenței financiare comunitare.

(d) Conform procedurii la care se
face referire la articolul 10
alineatul (2), Comisia poate
reanaliza periodic, după cum
este
necesar,
evoluția
elementelor pe care se bazează
acest calcul și, după caz, poate
adapta în consecință suma asis
tenței financiare comunitare.

Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile cu efect catalizator
se acordă pe bază de acorduri de
subvenționare,
care
conțin
prevederi corespunzătoare privind
coordonarea și monitorizarea. În
general, durata maximă a acestor
acorduri este de 62 de luni, iar
cea minimă de 36 de luni. În
cazul în care au loc întârzieri extra
ordinare în implementare, de
exemplu,
din
cauza
unor
probleme economice excepționale,
justificate în mod corespunzător
de către beneficiar, se poate
acorda o prelungire excepțională
de 6 luni.

Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile privind autostrăzile
maritime se acordă pe bază de
acorduri de subvenționare, care
conțin prevederi corespunzătoare
privind coordonarea și monito
rizarea. În general, durata maximă
a acestor acorduri este de 62 de
luni, iar cea minimă de 36 de
luni. În cazul în care au loc
întârzieri extraordinare în imple
mentare, de exemplu, din cauza
unor probleme economice excep
ționale, justificate în mod cores
punzător de către beneficiar, se
poate acorda o prelungire excep
țională de 6 luni.

Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile de transfer modal
se acordă pe bază de acorduri de
subvenționare. În general, durata
maximă a acestor acorduri este de
38 de luni. În cazul în care au loc
întârzieri extraordinare în imple
mentare, de exemplu, din cauza
unor probleme economice excep
ționale, justificate în mod cores
punzător de către beneficiar, se
poate acorda o prelungire excep
țională de 6 luni.

Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile de evitare a
traficului se acordă pe bază de
acorduri de subvenționare, care
conțin prevederi corespunzătoare
privind coordonarea și monito
rizarea. În general, durata maximă
a acestor acorduri este de 62 de
luni, iar cea minimă de 36 de
luni. În cazul în care au loc
întârzieri extraordinare în imple
mentare, de exemplu, din cauza
unor probleme economice excep
ționale, justificate în mod cores
punzător de către beneficiar, se
poate acorda o prelungire excep
țională de 6 luni.

Asistența financiară comunitară
pentru acțiunile de învățare în
comun se acordă pe bază de
acorduri de subvenționare, care
conțin prevederi corespunzătoare
privind coordonarea și monito
rizarea. În general, durata maximă
a acestor acorduri este de 26 de
luni, care poate fi prelungită la
cererea beneficiarului, în cadrul
pachetului bugetar inițial, pentru o
perioadă suplimentară de 26 de
luni, în cazul în care se obțin
rezultate pozitive pe parcursul
primelor 12 luni de funcționare.

Asistența financiară comunitară nu
se prelungește peste perioada
maximă prevăzută de 62 de luni
sau, în cazuri excepționale, de 68
de luni.

Asistența financiară comunitară nu
se prelungește peste perioada
maximă prevăzută de 62 de luni
sau, în cazuri excepționale, de 68
de luni.

Asistența financiară comunitară nu
se prelungește peste perioada
maximă prevăzută de 38 de luni
sau, în cazuri excepționale, de 44
de luni.

Asistența financiară comunitară nu
se prelungește peste perioada
maximă prevăzută de 62 de luni,
sau, în cazuri excepționale, de 68
de luni.

Asistența financiară comunitară nu
se prelungește peste perioada
maximă prevăzută de 52 de luni.

RO

3. Forma și
durata
acordului de
subvenționare

A. Cu efect catalizator
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)
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C. Transfer modal
Articolul 5 alineatul (1) litera (c)

D. Evitarea traficului
Articolul 5 alineatul (1) litera (d)

E. Învățare în comun
Articolul 5 alineatul (1) litera (e)

4. Pragul valorii
contractuale

Pragul minim orientativ de subven
ționare pentru fiecare acțiune cu
efect catalizator este de 30 de
milioane de tone-kilometri sau
echivalentul său volumetric de
transfer modal sau evitare a
traficului pe an, care urmează a fi
implementat pe parcursul întregii
durate a acordului de subven
ționare.

Pragul minim orientativ de subven
ționare pentru fiecare acțiune
privind autostrăzile maritime este
de 200 de milioane de tonekilometri sau echivalentul său volu
metric de transfer modal pe an,
care urmează a fi implementat pe
parcursul
întregii
durate
a
acordului de subvenționare.

Pragul minim orientativ de subven
ționare pentru fiecare acțiune de
transfer modal este de 60 de
milioane de tone-kilometri sau
echivalentul său volumetric de
transfer modal pe an, care
urmează a fi implementat pe
parcursul întregii perioade a
acordului
de
subvenționare.
Acțiunile de transfer modal care
vizează
implementarea
unui
transfer către căile navigabile inte
rioare va face obiectul unui prag
special de 13 milioane de tonekilometri sau echivalentul său volu
metric de transfer modal pe an,
care urmează a fi implementat pe
parcursul
întregii
durate
a
acordului de subvenționare.

Pragul minim orientativ de subven
ționare pentru fiecare acțiune de
evitare a traficului este de 80 de
milioane de tone-kilometri sau 4
milioane de vehicule-kilometri de
trafic de mărfuri evitat pe an, care
urmează a fi implementat pe
parcursul
întregii
durate
a
acordului de subvenționare.

Pragul minim orientativ de subven
ționare pentru fiecare acțiune de
învățare în comun este de 250 000
EUR.

5. Difuzare

Rezultatele și metodele acțiunilor
cu
efect
catalizator
trebuie
difuzate, încurajându-se schimbul
de bune practici, în baza unui
plan de difuzare, pentru a
contribui la atingerea obiectivelor
prezentului regulament.

Rezultatele și metodele acțiunilor
privind
autostrăzile
maritime
trebuie difuzate, încurajându-se
schimbul de bune practici, în
baza unui plan de difuzare,
pentru a contribui la atingerea
obiectivelor
prezentului
regu
lament.

Nu sunt prevăzute activități
specifice de difuzare pentru
acțiunile de transfer modal.

Rezultatele și metodele acțiunilor
de evitare a traficului trebuie
difuzate, încurajându-se schimbul
de bune practici, în baza unui
plan de difuzare, pentru a
contribui la atingerea obiectivelor
prezentului regulament.

Rezultatele și metodele acțiunilor de
învățare în comun vor fi difuzate,
încurajându-se schimbul de bune
practici, în baza unui plan de
difuzare, pentru a contribui la
atingerea obiectivelor prezentului
regulament.”
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Articolul 5 alineatul (1) litera (b)
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A. Cu efect catalizator
Articolul 5 alineatul (1) litera (a)
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REGULAMENTUL (CE) NR. 924/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 16 septembrie 2009
privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001
(Text cu relevanță pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(3)

Raportul Comisiei a examinat problemele practice
întâlnite în legătură cu punerea în aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 2560/2001. În concluzie, au fost
propuse o serie de amendamente la respectivul regu
lament pentru a soluționa problemele identificate în
timpul procesului de reexaminare. Aceste probleme se
referă la perturbarea pieței interne a plăților cauzată de
obligațiile de raportare statistică divergente, asigurarea
respectării Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 din
cauza lipsei autorităților competente naționale identi
ficate, absența organismelor extrajudiciare de reclamație
pentru soluționarea litigiilor legate de respectivul regu
lament și faptul că regulamentul nu acoperă debitările
directe.

(4)

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de
plată în cadrul pieței interne (5) asigură temeiuri juridice
moderne pentru crearea unei piețe interne de plăți la
nivelul întregii Comunități. Pentru a asigura consecvență
juridică între ambele acte legislative, se recomandă modi
ficarea dispozițiilor relevante din Regulamentul (CE) nr.
2560/2001, în special a definițiilor.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 acoperă transferurile
de credit transfrontaliere și operațiunile transfrontaliere
de plăți electronice. În conformitate cu obiectivul
Directivei 2007/64/CE, care este de a face posibile debi
tările directe transfrontaliere, se recomandă extinderea
domeniului de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
2560/2001. Nu este încă recomandabil să se aplice prin
cipiul egalității comisioanelor pentru instrumentele de
plată care se bazează preponderent sau exclusiv pe
suport de hârtie, precum cecurile, deoarece, prin însăși
natura lor, acestea nu pot fi prelucrate într-un mod la fel
de eficient ca plățile electronice.

(6)

Principiul egalității comisioanelor ar trebui să se aplice
plăților inițiate sau efectuate pe suport de hârtie sau în
numerar, care sunt prelucrate electronic pe parcursul
etapelor de plată, cu excepția cecurilor, precum și
tuturor comisioanelor legate direct sau indirect de o
operațiune de plată, inclusiv comisioanelor pe care le
presupune un contract, cu excepția comisioanelor de
conversie monetară. Din categoria comisioanelor
indirecte fac parte comisioanele aplicate pentru consti
tuirea unui ordin de plată permanent, comisioanele
pentru efectuarea de plăți prin card de plată, de debit
sau de credit, care ar trebui să fie aceleași și pentru
plățile naționale, și pentru plățile transfrontaliere în
cadrul Comunității.

având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 95 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (2),

hotărând în conformitate
articolul 251 din tratat (3),

cu

procedura

prevăzută

la

întrucât:

(1)

(2)

Este esențial ca, pentru buna funcționare a pieței interne
și pentru facilitarea schimburilor comerciale transfron
taliere în cadrul Comunității, comisioanele pentru plățile
transfrontaliere în euro să fie identice cu cele pentru
plățile corespunzătoare dintr-un stat membru. Acest
principiu al egalității comisioanelor este instituit prin
Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 al Parlamentului
European și al Consiliului din 19 decembrie 2001
privind plățile transfrontaliere în euro (4), care se aplică
plăților transfrontaliere în euro și coroane suedeze
(kronor) până la 50 000 EUR sau echivalent.

Raportul Comisiei din 11 februarie 2008 privind
aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 privind
plățile transfrontaliere în euro a confirmat că aplicarea
regulamentului respectiv a redus în mod efectiv comi
sioanele aferente operațiunilor transfrontaliere de plată
în euro la nivelul comisioanelor naționale și că
respectivul regulament a încurajat industria europeană
de plăți să depună eforturile necesare pentru construirea
unei infrastructuri de plăți cu acoperire comunitară.

(1) Avizul din 24 martie 2009 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) JO C 21, 28.1.2009, p. 1.
(3) Avizul Parlamentului European din 24 aprilie 2009 (nepublicat încă
în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 27 iulie 2009.
(4) JO L 344, 28.12.2001, p. 13.

(5) JO L 319, 5.12.2007, p. 1.
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(7)

În vederea prevenirii fragmentării piețelor de plată, este
oportun să se aplice principiul egalității comisioanelor. În
acest scop, pentru fiecare categorie de operațiune de plată
transfrontalieră ar trebui să fie identificată o plată
națională care are caracteristici identice sau foarte
similare cu plata transfrontalieră. Ar putea fi folosite,
printre altele, următoarele criterii de identificare a plății
naționale care corespund unei plăți transfrontaliere:
canalul de inițiere, de executare și de finalizare a plății,
gradul de automatizare, orice formă de garantare a plății,
statutul clientului și relația cu prestatorul serviciilor de
plată sau instrumentul de plată utilizat, astfel cum este
definit la articolul 4 punctul 23 din Directiva
2007/64/CE. Acest set de criterii nu ar trebui considerat
exhaustiv.

(8)

Autoritățile competente ar trebui să emită orientări în
vederea identificării plăților corespunzătoare, atunci
când consideră că este necesar. Comisia, asistată, atunci
când este cazul, de Comitetul de plăți, ar trebui să ofere
îndrumarea necesară și să acorde asistență autorităților
competente.

(9)

Este important ca efectuarea plăților transfrontaliere să fie
facilitată pentru prestatorii serviciilor de plată. În acest
sens, ar trebui promovată standardizarea în ceea ce
privește, în special, utilizarea Numărului de cont bancar
internațional (IBAN) și a Codului de identificare a băncii
(BIC). Prin urmare, este oportun ca utilizatorii serviciilor
de plată să primească de la furnizorii de servicii de plată
informații suficiente privind codurile IBAN și BIC pentru
contul în cauză.

(10)

Obligațiile divergente de raportare statistică a balanțelor
de plăți, care se aplică exclusiv operațiunilor de plată
transfrontaliere, împiedică dezvoltarea unei piețe
integrate a plăților, în special în cadrul spațiului unic
de plăți în euro (SEPA). Într-un context SEPA este reco
mandabil să se reevalueze, până la 31 octombrie 2011,
oportunitatea eliminării acestor obligații de raportare pe
baza decontărilor bancare. Pentru a garanta o furnizare
continuă, în timp util și eficientă a statisticilor balanțelor
de plăți, este de a asemenea recomandat să se asigure în
continuare colectarea datelor de plată disponibile imediat,
precum IBAN, BIC și suma tranzacției sau a datelor de
bază, cumulative privind plățile pentru diferite
instrumente de plată, în cazul în care procesul de
colectare nu întrerupe procesarea plăților automate și
poate fi complet automatizat. Prezentul regulament nu
afectează obligațiile de raportare legate de obiective
politice diferite, cum ar fi prevenirea spălării banilor și
a finanțării terorismului sau de scopuri fiscale.
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(11)

În prezent, schemele naționale de debitare directă
existente folosesc modele comerciale diferite. Pentru a
facilita lansarea schemei de debitare directă SEPA este
necesar să se instituie un model comercial comun și să
se asigure o mai mare transparență juridică în ceea ce
privește comisioanele interbancare multilaterale. Pentru
debitările directe transfrontaliere, acest lucru ar putea să
fie realizat prin stabilirea, în mod excepțional, a unui
cuantum maxim al comisionului interbancar multilateral
perceput pentru fiecare operațiune de plată în cursul unei
perioade tranzitorii. Cu toate acestea, părțile la acordul
multilateral ar trebui să fie libere să stabilească un nivel
mai scăzut al comisionului sau să convină asupra aplicării
unui comision interbancar multilateral egal cu zero.
Pentru debitările directe naționale realizate în cadrul
SEPA, s-ar putea folosi același comision național
interschimb sau o altă remunerație interbancară agreată
între prestatorii serviciilor de plată ai beneficiarului plății
și ai plătitorului, care exista înainte de data aplicării
prezentului regulament. În cazul în care se aplică o
reducere unui astfel de comision național multilateral
interschimb sau altei remunerații interbancare agreate
sau se recurge la eliminarea acestora pe parcursul unei
perioade tranzitorii, de exemplu ca rezultat al aplicării
legislației în domeniul concurenței, revizuirea reglemen
tărilor ar trebui să se aplice și debitărilor directe naționale
realizate în cadrul SEPA în cursul perioadei tranzitorii. Cu
toate acestea, în cazul în care o operațiune de debitare
directă face obiectul unui acord bilateral, termenii
acordului bilateral ar trebui să prevaleze asupra oricărui
comision multilateral interschimb sau a oricărei alte
remunerații interbancare agreate. Societățile pot să se
folosească de securitatea juridică oferită în cursul
perioadei tranzitorii pentru a elabora și a conveni
asupra unui model comercial comun, pe termen lung,
care să reglementeze funcționarea schemei de debitare
directă SEPA. La sfârșitul perioadei tranzitorii, ar trebui
să existe o soluție pe termen lung pentru modelul
comercial al schemei de debitare directă SEPA, în confor
mitate cu dreptul comunitar în domeniul concurenței și
cu cadrul de reglementare comunitar. În cadrul unui
dialog susținut cu sectorul bancar și pe baza contribu
țiilor actorilor relevanți de pe piață, Comisia inten
ționează să furnizeze, de urgență, orientări cu privire la
obiectivele și criteriile măsurabile care privesc compatibi
litatea unui astfel de sistem de compensare interbancară
multilaterală, care ar putea include, printre altele, comi
sioane interbancare multilaterale, cu dreptul comunitar în
domeniul concurenței și cu cadrul de reglementare
comunitar.

(12)

Pentru ca o operațiune de debitare directă să fie efectuată,
contul plătitorului trebuie să fie disponibil. Prin urmare,
pentru a încuraja acceptarea cu succes a operațiunilor de
debitare directă SEPA, este esențial ca toate conturile
plătitorilor să fie accesibile, în condițiile în care acest
lucru se întâmplă deja pentru schemele naționale
existente de debitare directă în euro, în caz contrar
plătitorul și beneficiarul plății neavând posibilitatea de a
beneficia de avantajele schemei de debitare directă trans
frontalieră. În cazul în care contul plătitorului nu este
accesibil în cadrul schemei de debitare directă SEPA,
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plătitorul (debitorul) și beneficiarul plății (creditorul) nu
vor putea beneficia de noile oportunități de plată prin
debitare directă disponibile. Acest lucru este important
mai ales în cazul în care beneficiarul plății inițiază
colectarea plăților efectuate prin debitare directă într-un
fișier de grup, această colectare realizându-se, de
exemplu, lunar sau trimestrial pentru facturile la energie
electrică și la alte utilități, în acest caz colectarea separată
a plăților efectuate de fiecare client neavând loc. În cazul
în care nu este posibil pentru creditori să aibă acces la
toți debitorii lor prin intermediul unei singure operațiuni,
va fi necesară o intervenție manuală suplimentară, ceea ce
va genera probabil o creștere a costurilor. Prin urmare, în
lipsa unei accesibilități obligatorii a prestatorului servi
ciilor de plată al plătitorului, eficiența colectării plăților
grupate prin debitare directă nu va fi pe deplin conso
lidată, iar concurența la nivel paneuropean va continua să
fie restricționată. Cu toate acestea, având în vedere trăsă
turile specifice ale debitărilor directe între societăți,
această dispoziție ar trebui să se aplice numai schemei
de bază de debitare directă SEPA, iar nu schemei de
debitare directă între societăți. Obligația de accesibilitate
include dreptul unui furnizor de servicii de plată de a nu
efectua o operațiune de debitare directă, în conformitate
cu normele care reglementează schema de debitare
directă, de exemplu referitoare la respingerea, refuzul
sau anularea operațiunilor. În plus, obligația de accesibi
litate nu ar trebui să se aplice prestatorilor de servicii de
plată care au fost autorizați să furnizeze și să efectueze
operațiuni de debitare directă, dar care nu desfășoară
activități comerciale de acest tip.

(13)

(14)

În plus, datorită cerințelor tehnice pe care le implică
accesibilitatea, este important ca un prestator de servicii
de plată al unui plătitor să dispună de suficient timp
pentru a se pregăti în vederea respectării cerinței
privind accesibilitatea obligatorie. Prestatorii de servicii
de plată ar trebui, așadar, să beneficieze de o perioadă
tranzitorie de cel mult un an de la data punerii în
aplicare a prezentului regulament, pentru a se conforma
acestei cerințe. Întrucât prestatorii de servicii de plată din
statele membre din afara zonei euro vor fi nevoiți să
depună eforturi mai consistente în vederea pregătirii,
acești prestatori de servicii de plată ar trebui să poată
beneficia de o derogare de la aplicarea cerinței privind
accesibilitatea obligatorie timp de cel mult cinci ani de la
data punerii în aplicare a prezentului regulament. Cu
toate acestea, ar trebui să se solicite prestatorilor de
servicii de plată cu sediul într-un stat membru care a
adoptat moneda euro în cursul a patru ani de la
punerea în aplicare a prezentului regulament să se
conformeze cerinței privind accesibilitatea obligatorie
într-un termen de cel mult un an de la data intrării
statului membru respectiv în zona euro.

Autoritățile competente ar trebui să fie împuternicite în
mod eficient să își poată îndeplini îndatoririle de moni
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torizare și să ia toate măsurile necesare pentru a se
asigura că prestatorii de servicii de plată respectă
prezentul regulament.

(15)

Pentru a asigura posibilitatea reparației în cazurile unei
aplicări defectuoase a prezentului regulament, statele
membre ar trebui să instituie proceduri adecvate și
eficiente de reclamație și de recurs, pentru soluționarea
oricăror litigii între utilizatorul serviciului de plată și pres
tatorul său de servicii de plată. De asemenea, este
important să se desemneze autorități competente și
organisme extrajudiciare de reclamație și de recurs, fie
desemnându-se organisme existente, dacă este posibil,
fie instituind noi organisme.

(16)

Este esențial să se asigure cooperarea activă a autorităților
competente și a organismelor extrajudiciare de reclamație
și de recurs din cadrul Comunității pentru rezolvarea
facilă și în timp util a litigiilor transfrontaliere
prevăzute în prezentul regulament. Ar trebui să fie
posibil ca o astfel de cooperare să ia forma unui
schimb de informații cu privire la legislația sau la
practica juridică din propria jurisdicție, a unui transfer
sau a unei preluări a procedurilor de reclamație și de
recurs, după caz.

(17)

Este necesar ca statele membre să stabilească în legislația
națională sancțiuni efective, proporționale și cu efect de
descurajare în cazul nerespectării prezentului regulament.

(18)

Extinderea aplicării prezentului regulament la alte
monede în afară de euro ar prezenta avantaje clare, în
special din punctul de vedere al numărului de plăți
acoperit. Pentru a permite statelor membre a căror
monedă nu este euro să extindă aplicarea prezentului
regulament la plățile transfrontaliere denominate în
moneda lor națională, ar trebui prin urmare instituită o
procedură de notificare. Cu toate acestea, ar trebui să se
garanteze că țările care respectă deja procedura de noti
ficare menționată nu sunt obligate să introducă o nouă
notificare.

(19)

Se recomandă prezentarea de către Comisie a unui raport
privind oportunitatea eliminării obligațiilor naționale de
raportare pe bază de decontări. De asemenea, este reco
mandabil să fie prezentat de către Comisie un raport
privind aplicarea prezentului regulament, prin evaluarea
în special a utilizării codurilor IBAN sau BIC pentru faci
litarea plăților făcute în interiorul Comunității, precum și
a evoluțiilor piețelor în legătură cu aplicarea dispozițiilor
privind tranzacțiile de debit direct. În contextul
dezvoltării SEPA, ar fi de asemenea de dorit ca un
astfel de raport să evalueze oportunitatea plafonului de
50 000 EUR care se aplică în prezent principiul egalității
comisioanelor.

(20)

Din motive de certitudine juridică și claritate legislativă,
Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 ar trebui abrogat.
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(21)

(22)
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Pentru asigurarea consecvenței juridice între prezentul
regulament și Directiva 2007/64/CE, în special în ceea
ce privește transparența condițiilor și cerințele de
informare pentru serviciile de plată și în ceea ce
privește drepturile și obligațiile aferente furnizării și
utilizării serviciilor de plată, este oportun ca prezentul
regulament să se aplice începând cu 1 noiembrie 2009.
Este oportun să se acorde timp statelor membre până la
1 iunie 2010 în ce privește adoptarea măsurilor penale
pentru nerespectarea prezentului regulament.
Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi
atinse în mod satisfăcător de statele membre și, prin
urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității,
și având în vedere amploarea și efectele acțiunii, Comu
nitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu prin
cipiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la
articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul
proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul
articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este
necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect și domeniu de aplicare
(1)
Prezentul regulament stabilește reguli pentru plățile trans
frontaliere în cadrul Comunității, astfel încât comisioanele
percepute pentru plățile transfrontaliere în cadrul Comunității
să fie identice cu cele pentru plățile efectuate în aceeași monedă
în cadrul unui stat membru.
(2)
Prezentul regulament se aplică plăților transfrontaliere, în
conformitate cu dispozițiile Directivei 2007/64/CE, care sunt
efectuate în euro sau în monedele oficiale naționale ale
statelor membre care și-au notificat decizia de a extinde
aplicarea prezentului regulament la moneda lor națională, în
conformitate cu articolul 14.
(3)
Prezentul regulament nu se aplică plăților efectuate de
prestatorii serviciilor de plată în nume propriu sau în numele
altor prestatori de servicii de plată.
(4)
Articolele 6, 7 și 8 prevăd norme privind operațiunile de
debitare directă efectuate în euro între prestatorul serviciilor de
plată al beneficiarului plății și cel al plătitorului.
Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:
1. „plată transfrontalieră” înseamnă o operațiune de plată
prelucrată electronic, inițiată de către un plătitor, de către
sau printr-un beneficiar al plății, în cazul în care prestatorul
de servicii de plată al plătitorului și prestatorul de servicii de
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plată al beneficiarului plății au sediul în state membre
diferite;
2. „plată națională” înseamnă o operațiune de plată prelucrată
electronic, inițiată de către un plătitor, de către sau
printr-un beneficiar al plății, în cazul în care prestatorul
de servicii de plată al plătitorului și prestatorul de servicii
de plată al beneficiarului plății au sediul în același stat
membru;
3. „plătitor” înseamnă persoana fizică sau juridică care este
titularul unui cont de plăți și care autorizează un ordin
de plată din acel cont de plăți sau, în cazul în care nu
este vorba de un cont de plăți, persoana fizică sau
juridică care dă un ordin de plată;
4. „beneficiar al plății” înseamnă persoana fizică sau juridică
care este destinatarul vizat al fondurilor care au făcut
obiectul unei operațiuni de plată;
5. „prestator de servicii de plată” înseamnă oricare dintre cate
goriile de persoane juridice menționate la articolul 1
alineatul (1) din Directiva 2007/64/CE, precum și
persoanele fizice sau juridice menționate la articolul 26
din respectiva directivă, fiind excluse acele instituții
enumerate la articolul 2 din Directiva 2006/48/CE a Parla
mentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006
privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de
credit (1) care beneficiază de o derogare din partea unui
stat membru exercitată în temeiul articolului 2 alineatul
(3) din Directiva 2007/64/CE;
6. „utilizator al serviciilor de plată” înseamnă persoana fizică
sau juridică care folosește un serviciu de plată în calitate de
plătitor, de beneficiar al plății sau în ambele calități;
7. „operațiune de plată” înseamnă acțiunea, inițiată de un
plătitor sau de către sau printr-un beneficiar al plății, de a
plasa, transfera sau retrage fonduri, indiferent de eventualele
obligații subiacente existente între plătitor și beneficiarul
plății;
8. „ordin de plată” înseamnă orice dispoziție a plătitorului sau
a beneficiarului plății către prestatorul său de servicii de
plată prin care se solicită executarea unei operațiuni de
plată;
9. „comision” înseamnă orice comision perceput de un
prestator de servicii de plată utilizatorului serviciului de
plată și legat direct sau indirect de o operațiune de plată;
10. „fonduri” înseamnă bancnote și monede, monedă scrip
turală și bani electronici, astfel cum sunt definiți la
articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2000/46/CE
a Parlamentului European și a Consiliului din
18 septembrie 2000 privind inițierea, exercitarea și supra
vegherea prudențială a activității instituțiilor de bani elec
tronici (2);
(1) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.
(2) JO L 275, 27.10.2000, p. 39.
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11. „consumator” înseamnă orice persoană fizică care
acționează în scopuri altele decât activitățile sale comerciale
sau profesionale;

12. „microîntreprindere” înseamnă o întreprindere care, la
momentul încheierii contractului de servicii de plată, este
o întreprindere, astfel cum este definită la articolul 1 și
articolul 2 alineatele (1) și (3) din anexa la Recomandarea
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (1);
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(3)
În cazul în care un stat membru a notificat decizia sa de a
extinde aplicarea prezentului regulament la moneda sa națională
în conformitate cu articolul 14, o plată națională care este
efectuată în moneda statului membru în cauză poate fi consi
derată a corespunde unei plăți transfrontaliere care este efectuată
în euro.

(4)
Prezentul regulament nu se aplică comisioanelor de
conversie monetară.

Articolul 4
13. „comision interschimb” înseamnă un comision plătit între
prestatorul de servicii de plată al plătitorului și cel al bene
ficiarului pentru fiecare operațiune de debitare directă;

14. „debitare directă” înseamnă un serviciu de plată pentru
debitarea contului de plăți al plătitorului, în cazul în care
o operațiune de plată este inițiată de beneficiarul plății pe
baza consimțământului acordat de către plătitor benefi
ciarului plății, prestatorului de servicii de plată al plăti
torului sau propriului prestator de servicii de plată al bene
ficiarului plății;

15. „schemă de debitare directă” înseamnă un set comun de
norme, practici și standarde convenite între prestatorii de
servicii de plată pentru efectuarea operațiunilor de debitare
directă.

Articolul 3
Comisioane pentru plățile transfrontaliere și plățile
naționale corespunzătoare
(1)
Comisioanele percepute de un prestator de servicii de
plată de la un utilizator de servicii de plată pentru plățile trans
frontaliere de până la 50 000 EUR sunt identice cu comi
sioanele percepute de acel prestator de servicii de plată de la
utilizatorii de servicii de plată pentru plățile naționale corespun
zătoare, de aceeași valoare și în aceeași monedă.

(2)
La evaluarea nivelului comisioanelor pentru o plată trans
frontalieră, în scopul respectării dispozițiilor de la alineatul (1),
prestatorul serviciilor de plată identifică plata națională cores
punzătoare.

Autoritățile competente emit orientări în vederea identificării
plăților naționale corespunzătoare atunci când consideră că
este necesar. Autoritățile competente cooperează în mod activ
în cadrul Comitetului de plăți instituit în conformitate cu
articolul 85 alineatul (1) din Directiva 2007/64/CE pentru a
asigura consecvența orientărilor în ceea ce privește plățile
naționale corespunzătoare.
(1) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Măsuri pentru facilitarea automatizării plăților
(1)
Dacă este cazul, prestatorul serviciilor de plată comunică
utilizatorului serviciilor de plată codul IBAN al utilizatorului
serviciilor de plată și codul BIC al prestatorului serviciilor de
plată.

În plus, dacă este cazul, prestatorul serviciilor de plată indică
codul IBAN al utilizatorului serviciilor de plată și codul BIC al
prestatorului serviciilor de plată în extrasele de cont sau într-o
anexă la acestea.

Prestatorul serviciilor de plată furnizează informațiile solicitate
în conformitate cu prezentul alineat utilizatorului serviciilor de
plată fără plata unor comisioane.

(2)
Dacă este cazul cu privire la natura operațiunii de plată în
cauză:

(a) pentru operațiunile inițiate de către plătitor, plătitorul
comunică, la cerere, prestatorului de servicii de plată codul
IBAN al beneficiarului plății și codul BIC al prestatorului
serviciilor de plată al beneficiarului plății;

(b) pentru operațiunile inițiate de către beneficiarul plății, bene
ficiarul plății comunică, la cerere, prestatorului de servicii de
plată codul IBAN al plătitorului și codul BIC al prestatorului
serviciilor de plată al plătitorului.

(3)
Prestatorul serviciilor de plată poate aplica unele comi
sioane suplimentare față de cele aplicate în conformitate cu
articolul 3 alineatul (1) utilizatorului serviciilor de plată în
cazul în care acesta din urmă dă instrucțiuni prestatorului de
servicii de plată să efectueze operațiunea de plată fără a
comunica codurile IBAN și BIC în conformitate cu alineatul
(2) din prezentul articol. Aceste comisioane trebuie să fie
adecvate și în acord cu costurile. Ele sunt convenite între pres
tatorul serviciilor de plată și utilizatorul serviciilor de plată.
Prestatorul serviciilor de plată informează utilizatorul serviciilor
de plată cu privire la valoarea comisioanelor suplimentare în
timp util, înainte ca utilizatorul serviciilor de plată să fie
supus obligațiilor care decurg dintr-un astfel de acord.
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(4)
Dacă este cazul cu privire la natura operațiunii de plată în
cauză, un furnizor de bunuri și servicii care acceptă plățile
acoperite de prezentul regulament comunică clienților săi
codul său IBAN și codul BIC al prestatorului său de servicii
de plată pentru toate facturările de bunuri și servicii în Comu
nitate.

9.10.2009

(3)
În cazul în care între prestatorul serviciilor de plată al
beneficiarului plății și cel al plătitorului există un acord bilateral
referitor la o operațiune națională de debitare directă, alineatele
(1) și (2) nu se aplică operațiunilor naționale de debitare directă
efectuate înainte de 1 noiembrie 2012.

Articolul 8
Articolul 5

Accesibilitatea pentru operațiunile de debitare directă

Obligațiile de raportare a balanțelor de plăți

(1)
Un prestator de servicii de plată al unui plătitor care este
accesibil pentru o operațiune națională de debitare directă
efectuată în euro, prin contul de plăți al acelui plătitor, este
de asemenea accesibil, în conformitate cu schema de debitare
directă, pentru operațiunile de debitare directă efectuate în euro
inițiate de către un beneficiar al plății printr-un prestator de
servicii de plată cu sediul în oricare dintre statele membre.

(1)
Începând cu 1 ianuarie 2010, statele membre elimină
obligațiile naționale de raportare pe bază de decontări ale pres
tatorilor serviciilor de plată pentru statistica balanțelor de plăți
aferente operațiunilor de plată ale clienților lor de până la
50 000 EUR.

(2)
Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre pot
continua să colecteze date cumulative sau alte informații
relevante disponibile imediat, cu condiția ca această colectare
să nu aibă niciun impact asupra procesării automatizate a
plăților și să poată fi automatizată complet de către prestatorii
serviciilor de plată.

(2)
Alineatul (1) se aplică numai operațiunilor de debitare
directă care sunt accesibile consumatorilor în cadrul schemei
de debitare directă.

(3)
Prestatorii serviciilor de plată se conformează cerințelor
prevăzute la alineatele (1) și (2) până la data de 1 noiembrie
2010.

Articolul 6
Comisionul interschimb pentru operațiunile
transfrontaliere de debitare directă
În absența oricărui acord bilateral între prestatorul serviciilor de
plată al beneficiarului plății și cel al plătitorului, se aplică un
comision interschimb multilateral de 0,088 EUR, care poate fi
plătit de prestatorul serviciilor de plată al beneficiarului plății
către prestatorul serviciilor de plată al plătitorului pentru fiecare
operațiune de debitare directă transfrontalieră efectuată înainte
de 1 noiembrie 2012, cu excepția cazului în care între pres
tatorii de servicii de plată în cauză a fost convenit un comision
interschimb multilateral mai mic.

(4)
Fără a aduce atingere alineatului (3), prestatorii de servicii
de plată cu sediul într-un stat membru a cărui monedă nu este
euro se conformează cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2)
în ceea ce privește operațiunile de debitare directă efectuate în
euro până la 1 noiembrie 2014. Cu toate acestea, dacă oricare
dintre statele membre menționate anterior adoptă moneda euro
înainte de 1 noiembrie 2013, prestatorii de servicii de plată cu
sediul în statul membru respectiv se conformează cerințelor
prevăzute la alineatele (1) și (2) în termen de un an de la
data intrării statului membru respectiv în zona euro.

Articolul 9
Articolul 7

Autorități competente

Comisionul interbancar pentru operațiunile naționale de
debitare directă

Statele membre desemnează autoritățile competente respon
sabile cu asigurarea respectării prezentului regulament.

(1)
Fără a aduce atingere alineatelor (2) și (3), în cazul în care
se aplică un comision interschimb multilateral sau altă remu
nerație agreată pentru o operațiune națională de debitare directă
efectuată înainte de 1 noiembrie 2009, între prestatorul servi
ciilor de plată al beneficiarului plății și cel al plătitorului, acest
comision interschimb multilateral sau altă remunerație agreată
se aplică pentru orice operațiune națională de debitare directă
efectuată înainte de 1 noiembrie 2012.

Statele membre informează Comisia cu privire la autoritățile
competente respective până la 29 aprilie 2010. Acestea
informează fără întârziere Comisia cu privire la orice modificare
ulterioară care are legătură cu autoritățile respective.

Statele membre pot desemna organisme existente să acționeze
ca autorități competente.
(2)
În cazul în care acest comision interschimb multilateral
sau altă remunerație agreată suferă o reducere sau este
eliminat(ă) înainte de 1 noiembrie 2012, această reducere sau
eliminare se aplică oricărei operațiuni naționale de debitare
directă efectuată înainte de această dată.

Statele membre solicită autorităților competente să monitorizeze
în mod eficient conformitatea cu prezentul regulament și să ia
toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea acestuia.

9.10.2009
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Articolul 10
Proceduri de reclamație pentru presupuse încălcări ale
prezentului regulament
(1)
Statele membre instituie proceduri care permit utiliza
torilor serviciilor de plată și altor părți interesate să depună
reclamații la autoritățile competente cu privire la presupuse
încălcări ale prezentului regulament de către prestatori ai servi
ciilor de plată.
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încălcării prezentului regulament și adoptă toate măsurile
necesare pentru a se asigura că acestea sunt aplicate. Astfel de
sancțiuni trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de
descurajare. Statele membre informează Comisia în legătură cu
dispozițiile menționate până la 29 octombrie 2010 și îi
comunică fără întârziere orice modificare ulterioară adusă
acestora.

Articolul 14
În acest scop, statele membre pot folosi sau extinde procedurile
existente.

(2)
Dacă este cazul și fără a aduce atingere dreptului de a
deferi o cauză justiției în conformitate cu dreptul național
procedural, autoritățile competente informează partea care a
formulat reclamația despre existența procedurilor extrajudiciare
de reclamație și de recurs instituite în conformitate cu
articolul 11.

Articolul 11
Proceduri extrajudiciare de reclamație și de recurs
(1)
Statele membre stabilesc proceduri extrajudiciare adecvate
și eficace de reclamație și de recurs în vederea soluționării liti
giilor în legătură cu drepturile și obligațiile ce decurg din
prezentul regulament între utilizatorii serviciilor de plată și pres
tatorii lor de servicii de plată. În acest sens, statele membre
desemnează organisme existente, dacă este cazul, sau instituie
noi organisme.

(2)
Statele membre informează Comisia cu privire la orga
nismele respective până la 29 aprilie 2010. Acestea informează
fără întârziere Comisia cu privire la orice modificare ulterioară
care are legătură cu organismele respective.

(3)
Statele membre pot prevedea ca prezentul articol să se
aplice numai utilizatorilor serviciilor de plată care au calitatea de
consumatori sau de microîntreprinderi. În acest caz, statele
membre informează Comisia în consecință.

Articolul 12
Cooperarea transfrontalieră
Autoritățile competente și organismele responsabile pentru
procedurile extrajudiciare de reclamație și de recurs din
diferite state membre, menționate în articolele 9 și 11,
cooperează activ și cu promptitudine pentru soluționarea liti
giilor transfrontaliere. Statele membre asigură existența unei
astfel de cooperări.

Articolul 13
Sancțiuni
Fără a aduce atingere articolului 17, statele membre stabilesc,
până la 1 iunie 2010, regimul sancțiunilor aplicabile în cazul

Aplicarea la alte monede decât euro
(1)
Un stat membru a cărui monedă nu este euro și care
decide să extindă aplicarea prezentului regulament, cu excepția
articolelor 6, 7 și 8, la moneda sa națională informează Comisia
în consecință. Notificarea respectivă este publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene. Extinderea aplicării prezentului regu
lament intră în vigoare la 14 zile de la publicarea menționată.

(2)
Un stat membru a cărui monedă națională nu este euro și
care decide să extindă aplicarea articolelor 6, 7 sau 8 sau a
oricărei combinații a acestora la moneda sa națională
informează Comisia în consecință. Notificarea respectivă este
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Extinderea
aplicării articolelor 6, 7 sau 8 intră în vigoare la 14 zile de la
publicarea menționată.

(3)
Statelor membre care, la 29 octombrie 2009, au înde
plinit deja procedura de notificare conform articolului 9 din
Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 nu li se mai solicită să
trimită notificarea menționată în alineatul (1) al prezentului
articol.

Articolul 15
Reexaminarea
(1)
Până la 31 octombrie 2011, Comisia prezintă Parla
mentului European, Consiliului, Comitetului Economic și
Social European și Băncii Centrale Europene un raport privind
oportunitatea eliminării obligațiilor naționale de raportare pe
bază de decontări. Raportul este însoțit, după caz, de o
propunere.

(2)
Până la 31 octombrie 2012, Comisia prezintă Parla
mentului European, Consiliului, Comitetului Economic și
Social European și Băncii Centrale Europene un raport privind
aplicarea prezentului regulament, însoțit, dacă este cazul, de o
propunere. Acest raport se referă, în special, la următoarele:

(a) utilizarea codurilor IBAN și BIC în legătură cu automatizarea
plăților;

(b) oportunitatea plafonului prevăzut la articolul 3 alineatul (1);
și

(c) evoluția piețelor în contextul aplicării articolelor 6, 7 și 8.
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Articolul 16
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 se abrogă de la 1 noiembrie 2009.
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.
Articolul 17
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Se aplică de la 1 noiembrie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 septembrie 2009.
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