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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

 

privind punerea în aplicare și impactul Directivei 2009/110/CE, în special în ceea ce 

privește aplicarea cerințelor prudențiale pentru instituțiile emitente de monedă 

electronică 

1. INTRODUCERE 

În conformitate cu articolul 17 din Directiva 2009/110/CE privind accesul la activitate, 

desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă 

electronică (denumită în continuare „EMD2”), Comisia prezintă un raport Parlamentului 

European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Băncii Centrale 

Europene, cuprinzând o evaluare completă privind implementarea și impactul directivei, 

însoțit, dacă este cazul, de o propunere de revizuire a acesteia, până la data de 

1 noiembrie 2012 cel târziu. Prezentul raport reprezintă răspunsul Comisiei la această cerință.  

Procesul de revizuire a EMD2 se bazează pe două studii externe specifice. Primul studiu a 

constat într-o evaluare a conformității juridice a transpunerii EMD2 în cele 27 de state 

membre și a fost finalizat în aprilie 2013. Cel de al doilea studiu a analizat impactul economic 

al EMD2 pe piața monedei electronice și a fost finalizat la sfârșitul anului 2014. În plus, 

Comisia a luat în considerare contribuția statelor membre și a părților interesate, obținută prin 

intermediul comitetelor sale consultative pentru politica în domeniul plăților de retail, și a 

actualizat datele privind numărul instituțiilor emitente de monedă electronică autorizate, al 

celor exceptate și al celor care aplică procedura „pașaportului”, în vigoare în ianuarie 2017.  

Prezentul raport vizează perioada 2009-2014. Elaborarea prezentului raport a fost amânată 

întrucât majoritatea statelor membre nu au pus în aplicare directiva până la data transpunerii 

din aprilie 2011. Până la termenul limită pentru prezentarea acestui raport, și anume 

1 noiembrie 2012, numai 23 de state membre transpuseseră pe deplin Directiva privind 

moneda electronică în legislația lor națională, iar în majoritatea cazurilor, acestea o 

transpuseseră recent. La momentul respectiv, pe piața monedei electronice exista prea puțină 

experiență practică în ceea ce privește EMD2 pentru a se formula observații semnificative cu 

privire la efectele reale ale noii legislații. De asemenea, Comisia a considerat important să se 

ia în considerare rezultatele procesului de revizuire a Directivei privind serviciile de plată
1
 

(denumită în continuare „DSP”), care va avea un impact asupra cadrului juridic al instituțiilor 

emitente de monedă electronică, având în vedere numărul mare de trimiteri încrucișate din 

EMD2 la cadrul său juridic. Directiva revizuită privind serviciile de plată (DSP2) a fost 

adoptată de Parlamentul European și de Consiliu la sfârșitul anului 2015 și a intrat în vigoare 

la 13 ianuarie 2016.  

De asemenea, la 5 iulie 2016, Comisia a adoptat o propunere legislativă de modificare a celei 

de a patra Directive privind combaterea spălării banilor [Directiva (UE) 2015/849)] pentru a 

aborda cele mai recente riscuri de finanțare a terorismului care au fost identificate după 

atacurile teroriste de la Paris [COM (2016) 450 (final)]. Această propunere va avea, probabil, 

un impact și asupra pieței monedei electronice din Uniune, în special în ceea ce privește 

instrumentele preplătite anonime, a căror utilizare ar putea deveni mai limitată. Raportul 

privind EMD2 nu a putut lua în considerare această ultimă evoluție, însă orice modificare 

                                                 
1 Directiva 2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul pieței interne. 
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potențială a cadrului de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului pentru aceste 

instrumente va trebui luată în considerare cu ocazia unei eventuale revizuiri a EMD2.  

Prezentul raport descrie transpunerea EMD2 (secțiunea 3), analizează aplicarea și impactul 

său până în prezent (secțiunea 4) și impactul recentei revizuiri a DSP (secțiunea 5), precum și 

relația dintre EMD2 și cea de a patra Directivă privind combaterea spălării banilor
2
 (DCSB4) 

(secțiunea 6). Raportul identifică principalele probleme noi ce decurg din aplicarea directivei 

(secțiunea 7) și prezintă anumite concluzii în secțiunea 8. Activitatea pentru elaborarea 

prezentului raport a fost realizată înainte de adoptarea actualelor orientări privind o mai bună 

legiferare, astfel că nu reprezintă o evaluare a EMD2 în conformitate cu aceste orientări.  

 

2.  CONTEXT 

Moneda electronică reprezintă echivalentul digital al numerarului și poate avea la bază 

sisteme de software sau hardware. Moneda electronică stocată pe carduri, cum ar fi moneda 

electronică stocată pe un card preplătit sau într-un portofel electronic, este de obicei descrisă 

ca fiind de tip hardware. O altă opțiune este de a stoca moneda electronică într-un cont de 

plăți pe internet. În acest caz, moneda se consideră a fi de tip software. 

Cadrul juridic aplicabil monedei electronice a fost stabilit prin Directiva 2000/46/CE privind 

inițierea, exercitarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor de bani electronici 

(denumită în continuare: prima Directivă privind moneda electronică).  

La momentul revizuirii primei Directive privind moneda electronică în 2006, cifrele – 

indicând un număr limitat de instituții emitente de monedă electronică cu autorizare completă 

sau un volum redus de monedă electronică emisă – au demonstrat faptul că moneda 

electronică nu își luase încă cu adevărat avântul în majoritatea statelor membre. Retrospectiv, 

unele dintre dispozițiile primei Directive privind moneda electronică, în special cerințele de 

capital impuse instituțiilor emitente de monedă electronică, au fost considerate de mulți ca 

fiind prea ridicate și, prin urmare, ca reprezentând un obstacol în calea dezvoltării pieței 

monedei electronice. Revizuirea din 2006 a concluzionat, în special în lumina adoptării 

viitoare a DSP, că erau necesare măsuri suplimentare pentru a promova apariția unei 

adevărate piețe unice pentru serviciile de plată cu monedă electronică în Uniunea Europeană. 

Ulterior, Comisia a propus EMD2. Această directivă se concentrează pe modernizarea 

dispozițiilor primei Directive privind moneda electronică, cu referire specială la regimul 

prudențial al instituțiilor emitente de monedă electronică, asigurând coerența cu Directiva 

privind serviciile de plată. 

Directiva EMD2 a fost adoptată de Parlamentul European și Consiliu în 2009, cu scopul de a 

stabili un cadru juridic modern și armonizat pentru emiterea și răscumpărarea de monedă 

electronică, ceea ce ar permite conceperea unor servicii de plată cu monedă electronică noi, 

inovatoare și sigure. În acest sens, EMD2 prevede un set de norme pe deplin armonizate și 

simplificate în ceea ce privește autorizarea instituțiilor emitente de monedă electronică și 

consolidează drepturile și obligațiile aferente răscumpărării de fonduri de către consumatori. 

Directiva se aplică prestatorilor de servicii de furnizare de monedă electronică din toate statele 

membre ale UE, precum și din Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 

                                                 
2 Directiva 2015/849/UE. 
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Prin modernizarea normelor UE privind moneda electronică, în special prin alinierea 

regimului prudențial pentru instituțiile emitente de monedă electronică la cerințele instituțiilor 

de plată din cadrul DSP, EMD2 vizează asigurarea accesului pe piață al întreprinderilor noi și 

promovarea unei concurențe reale și eficace între toți participanții pe piață, cu scopul de a 

îmbunătăți eficiența și de a reduce costul plăților.  

3. TRANSPUNEREA EMD2  

Directiva
3
 trebuia să fie transpusă în legislația națională de către statele membre până la 30 

aprilie 2011. O evaluare a conformității măsurilor naționale de implementare a EMD2 în 27 

de state membre (cu excepția Croației), care acoperă majoritatea articolelor din directivă, a 

fost efectuată de către un consultant extern
4
 și finalizată în aprilie 2013. 

Această evaluare a conformității a arătat că, în general, normele de punere în aplicare ale 

statelor membre erau conforme cu directiva. Deși abordarea generală a EMD2 a fost una de 

armonizare deplină, unele dintre dispozițiile acesteia au permis statelor membre o oarecare 

flexibilitate. Prin urmare, cooperarea dintre autoritățile naționale de reglementare și Comisie 

pentru a asigura transpunerea coerentă, la timp și echivalentă a acestor dispoziții în legislația 

națională a fost esențială. În acest sens, Comisia a organizat ateliere de bune practici și a creat 

un site interactiv de întrebări și răspunsuri cunoscut sub denumirea de YQOL (Întrebările 

dumneavoastră privind legislația). În prezent, toate statele membre ale UE au pus în aplicare 

directiva. 

 

4.  APLICAREA ȘI IMPACTUL EMD2 

Studiul economic privind impactul EMD2 asupra pieței electronice europene a concluzionat 

că efectul general al EMD2 asupra pieței este unul pozitiv.  

4.1. Obiectul, domeniul de aplicare și definițiile (titlul I din EMD2) 

Studiul economic a confirmat că, deși definițiile monedei electronice și domeniul general de 

aplicare al EMD2 sunt, în linii mari, considerate adecvate, atât statele membre, cât și părțile 

interesate se confruntă cu provocări în privința stabilirii cadrului juridic adecvat care ar trebui 

să se aplice produselor mai complexe. În cazul acestor produse, este dificil să se facă o 

distincție între un cont de plăți, un cont de monedă electronică și un cont bancar. Acesta este 

în special cazul schemelor de carduri preplătite, care, în unele situații, au fost considerate ca 

făcând obiectul DSP și, în alte situații, ca fiind instituții emitente de monedă electronică. 

Există, de asemenea, discrepanțe de abordare în ceea ce privește conceptul juridic de agent și 

conceptul nedefinit de distribuitor, care are un statut diferit în EMD2. De asemenea, se 

solicită clarificări cu privire la abordarea rețelelor limitate, care sunt excluse din domeniul de 

aplicare al EMD2. Interpretările divergente pe această temă dintre autoritățile naționale, 

adesea bazate pe o aplicare de la caz la caz, sunt prezentate ca motiv de îngrijorare. 

Diferitele abordări în ceea ce privește domeniul de aplicare și obiectul EMD2 au determinat o 

serie de autorități competente să ajungă la concluzia că ar fi mai bine ca, pe viitor, DSP (în 

                                                 
3 Articolul 22 din EMD2. 
4 Studiul Tipik, publicat pe site-ul web al Comisiei: 

 http://ec.europa.eu/finance/payments/emoney/transposition/by-country_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/finance/payments/emoney/transposition/by-country_en.htm
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prezent DSP2) să fuzioneze cu EMD2 pentru a asigura o aplicare și o interpretare mai 

coerente în statele membre. 

4.2. Accesul pe piață, structura și normele prudențiale (titlul II din EMD2)  

Pe baza datelor de piață furnizate în contextul studiului economic și a datelor actualizate 

colectate de Comisie cu privire la instituțiile autorizate, la cele exceptate și la cele care aplică 

procedura „pașaportului” din toate statele membre, există indicii cu privire la existența unui 

interes sporit pentru autorizațiile privind utilizarea monedei electronice și cu privire la faptul 

că instituțiile emitente de monedă electronică active în prezent pe piață și-au obținut 

autorizațiile începând cu intrarea în vigoare a directivei, în 2011 (a se vedea tabelul din 

anexă). Cardurile preplătite și portofelele electronice par a fi mai populare, existând o mare 

varietate de servicii aferente acestor produse. 

Deși există o creștere clară a numărului de instituții emitente de monedă electronică autorizate 

începând cu 2011, având în vedere disponibilitatea limitată a datelor cantitative comparabile, 

este dificil, pe baza acestei analize empirice, să se demonstreze existența unei legături între 

modernizarea cadrul juridic prin EMD2 și această tendință pozitivă.  

Cu toate acestea, studiul economic arată faptul că asigurarea unei mai mari clarități și 

reducerea cerințelor de capital în cadrul directivei, în comparație cu prima Directivă privind 

moneda electronică, reprezintă o îmbunătățire importantă a cadrului juridic care 

reglementează instituțiile emitente de monedă electronică. În plus, faptul că serviciile de plată 

și serviciile de furnizare de monedă electronică pot fi efectuate în temeiul unei singure 

autorizații este considerat a fi unul pozitiv, multe instituții emitente de monedă electronică 

efectuând servicii de plată, pe lângă serviciile de furnizare de monedă electronică.  

Pe de altă parte, instituțiile emitente de monedă electronică constată că există diferențe în ceea 

ce privește punerea în aplicare și interpretarea la nivel național a dispozițiilor privind 

supravegherea, care au un impact asupra condițiilor de concurență echitabile pentru instituțiile 

emitente de monedă electronică din UE. Prin urmare, instituțiile emitente de monedă 

electronică întreprind acțiuni de căutare a instanței celei mai favorabile, optând pentru a se 

înregistra în statele membre care, din perspectiva lor, oferă cel mai avantajos cadru juridic.  

Costurile de asigurare a conformității pentru instituțiile emitente de monedă electronică diferă 

în funcție de dimensiunea instituției în cauză, de țara în care aceasta este autorizată și de 

natura modelului său de afaceri. În ansamblu, se estimează că aceste costuri de asigurare a 

conformității reprezintă între 1 % și 5 % din costurile totale (între 25 000 EUR și 0,5 milioane 

EUR). În termeni absoluți, aceste costuri ar putea fi, prin urmare, relativ ridicate pentru unele 

instituții emitente de monedă electronică. Totuși, în acest caz, precum și în altele, costurile ar 

trebui compensate prin reducerea cerințelor de capital impusă de EMD2 (de la 1 milion EUR 

la 350 000 EUR). 

Activitatea transfrontalieră prin utilizarea procedurii „pașaportului” s-a intensificat în statele 

membre începând cu 2011. Observațiile formulate de autoritățile competente în cadrul 

studiului economic confirmă faptul că încă se mai pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește 

cooperarea dintre statele membre în cazul procedurii „pașaportului”.  

Regimul de exceptări facultative pentru instituțiile emitente de monedă electronică de 

dimensiuni mai mici, propus la articolul 9, a fost utilizat de mai multe state membre. 

Instituțiile emitente de monedă electronică care au beneficiat de această opțiune au 

considerat-o, per ansamblu, ca fiind un element pozitiv. Unele părți interesate din industrie ar 

prefera o abordare treptată, care să includă categorii intermediare de instituții emitente de 

monedă electronică, pentru a evita o abordare de tipul „totul sau nimic”. 
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4.3 Emiterea și răscumpărarea monedei electronice (titlul III din EMD2)  

Studiul economic nu a identificat probleme grave cu privire la dispozițiile referitoare la 

emiterea și răscumpărarea monedei electronice. Nu există niciun indiciu că EMD2 ar fi avut 

un impact asupra calității și prețurilor produselor și serviciilor furnizate de emitenți și nici 

asupra încrederii consumatorilor în astfel de produse și servicii. Asociațiile de consumatori nu 

au raportat preocupări sau probleme specifice legate de moneda electronică din punctul de 

vedere al consumatorilor. 

În ceea ce privește costurile asociate obligației emitenților de a răscumpăra oricând moneda 

electronică, la cererea titularului de monedă electronică, studiul nu a raportat probleme grave 

sau costuri semnificative în cazul în care consumatorii invocă acest drept. 

 

5.  IMPACTUL DSP2 ASUPRA EMD2 

Există numeroase corelări între DSP și EMD2. EMD2 urmează cadrul logic al DSP. Astfel 

cum se prevede la articolul 3 alineatul (1) din EMD2, articolul 5, articolele 10-15, articolul 17 

alineatul (7) și articolele 18-25 din DSP se aplică instituțiilor emitente de monedă electronică. 

Aceste articole se referă la cererile de autorizare, acordarea de autorizații, comunicarea 

deciziei, retragerea autorizației, înregistrare, menținerea autorizației, contabilitate și audit 

statutar, cerințele de notificare atunci când se externalizează funcțiile operaționale ale 

serviciilor de plată, răspundere, ținerea evidenței, desemnarea autorităților competente, 

supraveghere, secretul profesional, dreptul de a se adresa instanțelor, schimbul de informații și 

exercitarea dreptului de stabilire, precum și libertatea de a presta servicii.  

DSP a fost revizuită de curând. Comisia Europeană și-a publicat propunerea în iulie 2013. 

Textul final de compromis a fost votat de Parlament la 8 octombrie 2015, fiind adoptat de 

Consiliu la 25 noiembrie 2015. Printre modificările majore introduse de DSP2 (reglementarea 

așa-numiților furnizori de servicii de plată terți, cerințele de securitate sporită pentru plățile 

electronice, acoperirea parțială a tranzacțiilor internaționale din interiorul sau din afara UE), 

modificarea cu cel mai mare impact asupra instituțiilor emitente de monedă electronică 

vizează consolidarea normelor prudențiale pentru instituțiile de plată care prevăd un rol de 

supraveghere mai important și competențe pentru statul membru gazdă în cazul în care o 

instituție de plată își prestează serviciile pe teritoriul unui alt stat membru prin procedura 

„pașaportului”.  

De asemenea, clarificările din DSP2 referitoare la derogarea privind rețelele limitate, corelată 

cu obligația tuturor rețelelor limitate de a-și notifica activitățile atunci când dimensiunea 

activităților acestora atinge un anumit prag, vor oferi orientări mai bune autorităților 

competente pentru a evalua aplicabilitatea cadrului juridic al DSP2 sau EMD2 în cazul acestor 

rețele. Întrucât aceste rețele limitate vor fi înregistrate și în registrele naționale, și în registrul 

central gestionat de ABE, va exista, de asemenea, o mai mare transparență în ceea ce privește 

modul în care rețelele limitate sunt evaluate de diferitele autorități.  

 

6.  COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI EMD2 

Instituțiile emitente de monedă electronică fac obiectul legislației de combatere a spălării 

banilor. Cea de a patra Directivă privind combaterea spălării banilor (DCSB4), care a fost 

adoptată în 2015, se va aplica și în cazul acestora. Termenul de transpunere a DCSB4 a fost 

luna iunie 2017.  
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Studiul economic nu prezintă recomandări pe termen scurt sau mediu în acest sens. Din studiu 

reiese că părțile interesate din industrie consideră că cele mai multe tranzacții cu monedă 

electronică prezintă un risc scăzut, parțial din cauza dimensiunii reduse a pieței monedei 

electronice. Cu toate acestea, o recomandare pe termen lung ar fi să se asigure armonizarea la 

maximum a dispozițiilor specifice, în special a pragurilor de precauție în temeiul dispozițiilor 

privind combaterea spălării banilor, și posibilitatea înregistrării ca instituții de monedă 

electronică de dimensiuni mici. Acest lucru ar contribui la asigurarea unor condiții de 

concurență mai echitabile. Pragurile de precauție ar putea fi examinate după transpunerea 

DCSB4. 

Revizuirea ar trebui, de asemenea, să țină seama de modificările ulterioare care vor fi aduse 

DCSB4, propuse de Comisie în propunerea sa legislativă din 5 iulie 2016 [COM (2016) 450 

(final)] și care sunt în prezent negociate de Consiliu și de Parlamentul European. 

 

7.  REVIZUIREA EMD2 ȘI PROBLEME VIITOARE 

Una dintre principalele provocări identificate de studiul economic vizează clasificarea 

produselor și serviciilor drept servicii de furnizare de monedă electronică sau servicii de plată, 

drept conturi de monedă electronică sau conturi de plăți și, prin urmare, aplicarea cadrului 

juridic adecvat. Abordările diferite ale autorităților naționale cu privire la agenți și la 

distribuitori sunt, de asemenea, identificate ca fiind un motiv de îngrijorare.  

Problema interpretărilor divergente în ceea ce privește rețelele limitate reprezintă o 

preocupare deosebită pentru serviciile de furnizare de monedă electronică și pentru 

așanumitele scheme în buclă închisă (cum ar fi cardurile cadou, cardurile emise de magazine, 

cardurile emise de benzinării), scheme în buclă semi-închisă (o variantă a categoriei de buclă 

închisă care depinde de domeniul de aplicare al rețelei în care se poate utiliza cardul) și 

scheme în buclă deschisă (cum ar fi cardurile de debit preplătite de uz general). Îmbunătățirile 

introduse în contextul revizuirii DSP2 vor avea, de asemenea, un efect pozitiv asupra aplicării 

acestei derogări în cadrul EMD2.  

O altă provocare-cheie prezentată în studiul economic este cooperarea între statele membre în 

contextul supravegherii transfrontaliere. Odată cu adoptarea DSP2 și a dispozițiilor sale 

detaliate în acest domeniu, schimbul de informații și cooperarea vor fi consolidate în 

continuare prin atribuirea unui rol mai important statului membru gazdă în ceea ce privește 

supraveghea activităților instituțiilor emitente de monedă electronică desfășurate pe teritoriul 

său prin procedura „pașaportului”.  

Studiul semnalează faptul că instituțiile emitente de monedă electronică se confruntă cu 

probleme atunci când se bazează pe băncile comerciale pentru depozite. Soluțiile avute în 

vedere de instituțiile emitente de monedă electronică pentru a aborda aceste dificultăți ar 

consta în îmbunătățirea accesului acestora la sistemul interbancar sau la băncile centrale în 

scopul deținerii de depozite. DSP2 va îmbunătăți situația instituțiilor emitente de monedă 

electronică în acest sens, cu noile sale dispoziții privind accesul la conturile bancare și accesul 

nediscriminatoriu la sistemele de plăți.  

Deși studiul arată faptul că a existat un sprijin din partea unor părți interesate pentru fuziunea 

dintre DSP și EMD2, acest sprijin nu a fost unanim. De asemenea, o astfel de fuziune nu ar 

oferi o soluție la problemele cu care se confruntă părțile interesate în ceea ce privește 

clasificarea produselor ca monedă electronică. Acest lucru este extrem de evident în cazul 

statelor membre care dispun de o singură normă ce se aplică atât Directivei privind serviciile 
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de plată, cât și Directivei privind moneda electronică și care se confruntă în continuare cu 

această provocare.  

 

8. CONCLUZII  

Evaluarea generală a EMD2 este pozitivă. Obiectivul EMD2 a fost eliminarea barierelor din 

calea intrării pe piață, facilitarea accesului la activitate și desfășurarea activității instituțiilor 

emitente de monedă electronică, prin crearea unor condiții de concurență echitabile pentru toți 

actorii de pe piață. Se pare că EMD2 a îndeplinit, într-o mare măsură, acest obiectiv. Există 

indicii cu privire la un interes sporit față de autorizațiile privind utilizarea monedei 

electronice, iar activitatea transfrontalieră prin utilizarea procedurii „pașaportului” s-a 

intensificat începând cu 2011. În special, oferta de carduri electronice preplătite este în 

creștere, inclusiv prin distribuirea acestora de către actori instituționali, cum ar fi oficiile 

poștale naționale. Moneda electronică rămâne o piață de nișă care, în mod paradoxal, pare să 

nu fi fost prea afectată de schimbările tehnologice recente, fie că este vorba de apariția unor 

monede virtuale – puțin utilizate ca mijloace de plată – sau de tehnologiile din domeniul 

financiar, care produc schimbării digitale în segmentele mai tradiționale ale pieței plăților. 

Ar putea fi aduse îmbunătățiri suplimentare pentru a consolida cadrul de reglementare actual. 

Prin urmare, ar putea fi aduse îmbunătățiri concrete pe termen scurt sau mediu prin furnizarea 

de orientări în trei domenii, și anume clasificarea produselor ca monedă electronică, aplicarea 

dispoziției privind rețeaua limitată și distincția dintre conceptul de agent și cel de distribuitor 

în contextul monedei electronice. Provocările cu care se confruntă activitățile de supraveghere 

transfrontalieră a instituțiilor emitente de monedă electronică par să fie abordate în mod 

adecvat în contextul DSP2, care, prin referințele încrucișate relevante, se va aplica și 

instituțiilor emitente de monedă electronică.  

Pe termen mai lung, ar putea să se analizeze mai amănunțit promovarea unei armonizări 

maxime a dispozițiilor specifice, în special în ceea ce privește regimul de exceptări facultative 

prevăzut în prezent în cazul instituțiilor emitente de monedă electronică de dimensiuni mici, 

în conformitate cu articolul 9 din EMD. De asemenea, s-ar putea realiza o analiză 

suplimentară privind dezvoltarea unei categorii intermediare intitulate „rețea limitată mare”, 

care ar intra sub incidența unor dispoziții ale EMD2, dar nu a tuturor. În același timp, cu 

privire la acest ultim aspect, claritatea mai mare prevăzută de DSP2 cu privire la rețelele 

limitate aduce deja o securitate juridică sporită entităților care operează o rețea limitată și 

poate deja să ofere un răspuns satisfăcător la așteptările pieței. 

O viitoare revizuire a directivei și fuzionarea acesteia cu Directiva revizuită privind serviciile 

de plată ar necesita o analiză suplimentară. Este oportun să se ia în considerare astfel de 

măsuri numai după ce statele membre și părțile interesate vor fi acumulat experiență în ceea 

ce privește cadrul adaptat după adoptarea DSP2, care va avea, de asemenea, un impact asupra 

instituțiilor emitente de monedă electronică. 


