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Simona Petrișor – Avocat asociat

Context
Accelerarea procesului de digitalizare ca urmare a pandemiei Covid
Oportunități
▪ Motor cheie al inovației, agilității și eficienței în toate domeniile sectorului financiar inclusiv în materie de servicii
bancare, pentru că permite o optimizare a produselor, serviciilor și surselor de finanțare propuse clienților,
facilitând distribuția acestora la un cost mic și susținând îmbunătățiri operaționale și de proces
▪ Răspuns adaptat al sectorului la nevoile generate de pandemia Covid, prin asigurarea unui acces continuu și mai
semnificativ la distanță la serviciile financiare din sectorul bancar. Prin urmare, noile produse și tehnologii
financiare pot facilita accesul clienților și, în general, pot îmbunătăți eficiența sistemului financiar
Riscuri
▪ Această transformare presupune însă și o serie de riscuri specifice, precum și accentuarea unor riscuri deja
existente, inclusiv faptul că riscurile legate de tehnologia informației și a comunicațiilor să devină inerente
serviciilor financiare din sectorul bancar, ponderea lor în riscurile operaționale crescând extrem de mult în ultima
vreme

Cadrul de reglementare aplicabil sectorului serviciilor financiare din sectorul bancar trebuie să se adapteze noii realități, în
vederea îndeplinirii cu succes a obiectivelor propuse ale acestora de garantare a stabilității financiare, protecție a
consumatorilor, integritate a pieței, concurența loială și securitate a acestui mediu per ansamblu.
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Strategia europeană privind finanțele
digitale
Septembrie 2020 – adoptarea de către Comisia Europeană a Strategiei privind finanțele digitale (DFS) prin care s-a stabilit intenția
Comisiei Europene de a revizui reglementarile existente în domeniul serviciilor financiare pentru a proteja consumatorii și pentru a
garanta stabilitatea financiară, pentru a proteja integritatea sectoarelor financiare din UE și pentru a asigura condiții de concurență
echitabile intre participanti avand in vedere digitalizarea serviciilor financiare.
Principalele obiective stabilite prin această strategie
▪ Realizarea unei piețe digitale unice pentru serviciile financiare, eliminând sau diminuând fragmentarea pieței
▪ Un cadru de reglementare care să faciliteze inovația
▪ Un spațiu al informațiilor financiare european care să promoveze inovația pe bază de date/informații
▪ Adresarea riscurilor specifice digitalizării acestui sector
Propuneri de reglementare europeană suplimentară legate de Strategia privind finanțele digitale
▪ Propunere de REGULAMENT privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014
▪ Propunere de regulament privind piețele de criptoactive,
▪ Propunere de regulament privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor
distribuite (distributed ledger technology – DLT) și
▪ Propunere de directivă pentru a clarifica sau a modifica anumite norme conexe privind serviciile financiare din UE
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Implementarea Strategiei
finanțele digitale

privind

▪ Ca urmare a lansării Strategiei in septembrie 2020, în februarie 2021 Comisia Europeană a solicitat celor 3 autorități europene
de supraveghere în materie de servicii financiare ajutor în stabilirea direcțiilor de reglementare/intervenție în legatură cu
anumite specificități generate de digitalizarea acestui sector și posibilitatea de a implementa principiul „aceeași activitate,
același risc, aceleași reguli”. Aspectele specifice pe care Comisia a solicitat poziția autorităților de supraveghere au inclus
reglementarea și supravegherea unor lanțuri valorice mai fragmentate, platformele digitale și distribuția combinată a mai
multor produse financiare, riscurile generate de grupurile ce combină mai multe activități financiare, regulile prudențiale în
materie de creditare nebancară, precum și protecția fondurilor clienților și corelarea cu Fondul de Garantare a Depozitelor
▪ Solicitarea a fost adresată în contextul obiectivului din strategie privind adaptarea reglementării prudențiale și de supraveghere
europene pentru a asigura un nou ecosistem financiar care să includă deopotrivă societățile reglementate tradiționale, furnizorii
de tehnologie și noii actori care intră pe piață oferind servicii financiare
▪ În 31 ianuarie 2022, cele trei autorități de supraveghere europene (ABE, EIOPA si ESMA) au publicat un raport comun în raspuns
la solicitarea primită din partea Comisiei și, în baza acestuia, au adresat Comisiei Europene o serie de recomandări în materie de
reglementare viitoare pentru adresarea aspectelor derivate din raport.

▪ Recomandările vizează menținerea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și adresarea corespunzătoare a riscurilor
derivate din transformarea lanțurilor valorice, „platformizare” serviciilor financiare și apariția unor noi grupuri cu activități
mixte, respectiv grupuri care combină activități financiare și activități nefinanciare.
• Structura raportului în cauză are în vedere pe de-o parte o analiză a evoluțiilor constatate în piață, pe de altă parte o analiză a
riscurilor și oportunităților apărute în contextul digitalizării, finalizându-se cu o serie de recomandări specifice privind direcțiile
de reglementare, adresate Comisiei Europene.
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Evoluțiile pieței – Lanțuri valorice
fragmentate
1. Evoluțiile tehnologice și digitalizarea cresc măsura și modalitățile în care instituțiile financiare depind de terti în cadrul lanțurilor valorice. Acestea depind din
ce în ce mai mult de tehnologia și datele/informațiile furnizate de terti în legătură cu transformarea lor digitala, o tendință care s-a accelerat în contextul Covid19.
2. Interacțiuni crescânde între instituțiile financiare tradiționale, Fintech și Bigtech
▪ Modele de cooperare variate – parteneriate, asocieri, contracte de externalizare și sub-externalizare, fuziuni și achiziții;
▪ Tendințe generale observate în piață în vederea creșterii eficientei, inovației și competitivității - externalizare în cloud, instituții financiare ce apelează la
terți pentru oferirea de soluții digitale eficiente consumatorilor, apariția în sectorul bancar a unor terți furnizori de servicii de KYC sau servicii de
administrare a împrumuturilor, exista de asemenea soluții tehnologice de tip reglementare care pot facilita raportările reglementare, lupta împotrivă
fraudei, înșelătoriilor la înrolarea la distanță, împotrivă riscurilor operaționale și de securitate cibernetică.
3. Volume din ce în ce mai mari de date disponibile și creșterea capacității de analiză a acestor date

▪ Utilizarea de către instituții financiare de date de la vânzători terți de date pentru determinarea solvabilității sau în vederea recomandărilor de investiții,
desi acestea nu se substituie încă seturilor tradiționale de date;
▪ Capacitatea de a depozita și procesa datele a crescut foarte mult mai ales prin intermediul utilizării lucrului în cloud care a devenit o structura esențială
pentru serviciile financiare (unii furnizori de cloud oferă chiar soluții adaptate diferitelor sectoare), existând însă un risc de concentrare semnificativ;
▪ Multe instituții financiare utilizează furnizori de tehnologie externi pentru furnizarea unor soluții bazate pe inteligență artificială;
▪ Alte exemple de utilizare a unor furnizori terti de tehnologie vizează formalitățile KYC, înrolarea clienților, dezvoltarea de soluții tehnologice pentru
identificarea digitala biometrica sau pe baza altor elemente pentru autorizarea sau autentificarea clienților sau pentru analiza de tip ESG.

4. Implementarea conceptului de Open Banking din PSD2 a condus la intrarea Bigtech și Fintech pe piață plăților
5. Tehnologia DLT și smart contracts sunt încă la început, fiind folosite în special în domeniul remiterilor de bani și plaților instant, însă s-a observat creșterea
functionalitatilor acestei tehnologii inclusiv în sectorul financiar, acest fapt putând conduce la o fragmentare și mai mare a lanțurilor valorice.
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Evoluțiile pieței – Platforme digitale
1.

2.

Dezvoltare generală accelerată a platformelor și ecosistemelor digitale. Ecosistemele și platformele pot comercializa sau oferi acces la
mai multe servicii financiare, adesea de la diverși furnizori de servicii, cum ar fi servicii de plată, conturi de plată, împrumuturi,
investiții, etc.
▪

Platforme digitale: infrastructuri tehnice necesare pentru ca mai mulți participanți să se conecteze și să interacționeze între ei
pentru a crea și schimba valoare (Raport EBAprivind utilizarea platformelor digitale din sept. 2021);

▪

Ecosisteme: seturi interconectate de servicii care permit participanților să abordeze o varietate largă de nevoi ale clienților într-o
experiență integrată. Deși fenomenul este într-o stare emergentă în Europa, importanța ecosistemelor de tipul acesta este
probabil să crească, raportat inclusiv la faptul că tehnologiile de sprijin (e.g., cloud computing, API-uri, etc.) s-au maturizat.

Factori la baza acestei tendințe

▪

Cererea consumatorilor de acces la servicii financiare online, precum și de pe multiple echipamente (calculatoare, telefoane) prin
intermediul unui singur punct de acces, precum și de produse personalizate, ușor de accesat;

▪

Adoptarea din ce în ce mai frecventă de către instituțiile financiare a tehnologiilor de tip API sau inteligență artificială;

▪

Adaptarea modelelor de business ale instituțiilor financiare tradiționale pentru a raspunde mai bine acestor nevoi, inclusiv prin
utilizarea platformelor digitale oferite de Fintech pentru a ajunge mai aproape de noile generații de consumatori.

3.

4 modele de platforme (in-house în cadrul unei instituții financiare, parteneriate între mai multe instituții financiare, parteneriate între
instituții financiare și societăți de tehnologie de tip Fintech sau externalizare către societăți terțe de tehnologie)

4.

Creșterea dependenței instituțiilor financiare de terți, precum și creșterea interconectivității între sectorul financiar și alte sectoare
nefinanciare în mai multe state din SEE, potențial și state terțe. În același timp, autoritățile de supraveghere par să aibă o înțelegere
limitată a modelelor de business pe bază de platformă digitală.
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Evoluțiile pieței – Grupuri
combină diferite activități

care

1.

Grupurile cu activitatre mixta „technology-enabled” din care în general fac parte societățile Big Tech (respectiv societăți mari
de tehnologie cu rețele de clienți extensive, sau firme cu activitatea de bază în social media, cercetări internet, software, retail
online sitelecoms (MAGs)). Acestea furnizează în paralel și servicii financiare, pe lângă activitățile lor de bază, această
adăugare de servicii în ecosistemele lor digitale fiind observata în mai multe jurisdicții din UE, fiind o tendință în creștere.

2.

În Europa aceste grupuri mixte nu sunt încă foarte prezente pe segmentul serviciilor financiare (doar 14% din filialele acestora
fiind prezente în Europa în 2019). Doar un număr limitat de societăți BigTech dețin în prezent licențe pentru desfășurarea de
servicii financiare în Europa, opt având astfel de filiale ce desfășoară servicii financiare în statele europene.

3.

Motive principale (constrângerile de reglementare în aceste sectoare, marje mici de profitabilitate în unele dintre aceste
sectoare, competitivitatea ridicata a sectorului serviciilor bancare în Europa, spre deosebire de alte regiuni geografice,
diferențe socio-demografice și preferințele consumatorilor, în Europa aceștia având în general o încredere mare în instituțiile
financiare tradiționale).

4.

Monitorizarea acestor grupuri este necesara nu numai raportat la riscul de interconectivitate cu sectorul financiar, dar și
raportat la potențialul acestora de a pune în pericol stabilitatea financiara. Acest efect se poate produce și în urma unor
parteneriate stabilite între societăți de tip Big Tech și instituții financiare tradiționale în urma cărora Bigtech beneficiază de
know how-ul partenerului
Scandalul Wirecard – caz de școală pentru un grup cu activități atât financiare, cât și nefinanciare, de tehnologie
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Oportunități - Sinergia intre bănci și
societățile de tehnologie
1.

Instituțiile de credit și financiare nebancare pot recupera avantajele BigTechs printr-o potențială
sinergie cu FinTechurile în cadrul unor platforme/ecosisteme. Obținerea unor astfel de sinergii
poate reprezenta insa un proces complex: integrarea verticală a unui start-up FinTech în cadrul unei
bănci poate reduce agilitatea FinTech-ului, în timp ce menținerea sa în afara băncii limitează
capacitatea acesteia de a se transforma în mod semnificativ;

2.

Beneficiile unor astfel de sinergii între bănci și FinTech includ potențialul pentru o mai mare
diversificare, eficiență și transparență în furnizarea de servicii financiare, precum și potențialul unui
acces mai mare la aceste servicii;

3.

Intrarea firmelor axate pe tehnologie de tip FinTech și BigTech în serviciile financiare oferă inclusiv
posibile reduceri ale costului serviciilor financiare pentru utilizatori;

4.

Presiunile concurențiale generate de utilizarea tehnologiei de către FinTechs/BigTech pot oferi, per
ansamblu, un impuls pozitiv pentru inovare și acces mai larg la serviciile financiare.
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Dezavantajele
competitive
ale
digitalizării pentru sectorul bancar
1. Digitalizarea nu merge în același ritm pentru instituții de credit or non-financiare si pentru societatile de tehnologie.
2. Obținând informații prin platformele online și fiind la baza ecosistemelor, BigTech pot înțelege bonitatea potențialilor
debitori mai ieftin și mai precis decât instituțiile financiare tradiționale. Prin urmare, BigTech ar putea acorda credite
debitorilor care nu sunt deserviți de instituțiile financiare tradiționale, fie pentru că nu au informații suficiente cu
privire la solvabilitatea debitorilor (e.g., documentație insuficientă) fie pentru că apreciază că este prea costisitor de
obținut (e.g., clienții sunt prea îndepărtați geografic).
3. Printre avantajele BigTech este inclusiv monitorizarea debitorului. Astfel, după acordarea creditului, creditorii
tradiționali monitorizează performanța împrumutului pentru a se asigura că detaliile de risc ale debitorilor nu diferă
prea mult de cele convenite la momentul inițierii. Coexistența clienților BigTech în mai multe linii de activitate –
combinată cu accesul facil al firmelor la datele despre solvabilitatea debitorilor – poate reduce substanțial costurile în
monitorizarea împrumuturilor (e.g., atunci când împrumutatul unei firme BigTech este activ și pe platforma sa de
comerț electronic, BigTech ar putea deduce plățile pentru o linie de credit din veniturile procesate în contul său.)
4. BigTechs pot fi, de asemenea, capabile să stimuleze debitori mai puțin solvabili, să ramburseze împrumuturile spre
exemplu prin suspendarea furnizării unor servicii. Acest lucru poate reduce costurile, informațiile și problemele de
stimulare asociate cu luarea garanțiilor, dar poate avea și implicații pentru protecția consumatorilor.
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Riscuri – Perspectiva de ansamblu
1.

Reglementarea și supravegherea tradițională a serviciilor financiare se bazează, în prezent, pe
sectoare specifice și se concentrează adesea pe câte un singur aspect. Or, în
platformele/ecosistemele digitale pot participa multiple părți care sunt implicate în procesul de
punere la dispoziție a unui serviciu ori în pachete de servicii pe care se hotăresc să le pună la
dispoziție împreună.

2.

În principiu, platformele digitale nu fac obiectul unei reglementări holistice și nu sunt
supravegheate în mod holistic. Cu toate acestea, punând la dispoziție produse grupate, ele ar
putea reprezenta un risc combinat în anumite sectoare, cum ar fi de exemplu: protecția
consumatorilor, conduita comercială, riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului,
riscul operațional, etc.

3.

Companiile de tehnologie penetrează din ce în ce mai mult serviciile financiare, ajungând la
utilizatorii finali fie direct, fie indirect (de exemplu, prin cooperare cu furnizorii de servicii
financiare).

4.

Din cauza digitalizării, această penetrantă se realizeaza simultan în mai multe state membre și
uneori și state terțe într-un mod care nu este foarte bine monitorizat în prezent de către
autoritățile de reglementare și supraveghere europene și nationale.
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Principalele riscuri (I/IV)
▪ Riscul privind reziliența operațională - accentuarea riscurilor TIC și de securitate cibernetică, precum și
privind continuitatea activității instituțiilor financiare. În cazul grupurilor MAG, activitățile tehnologice de
bază ar putea afecta activitățile de servicii financiare. În plus, platformele digitale sunt o atracție din ce în
ce mai mare pentru atacuri cibernetice, cu risc important de furt de date inclusiv personale;

▪ Riscuri privind activitatea transfrontaliera in context digital (incertitudine de reglementare inclusiv
raportat la necesitatea sau nu a formalităților de notificare cerute în context de utilizare a pașaportului
european);
▪ Riscuri noi AML – în practica cerințele de tip AML se externalizează de cele mai multe ori, nefiind suficient
monitorizate aceste procese. Tendințe constatate includ (i) fragmentarea lanțului valoric, cu monitorizare
insuficienta din partea instituțiilor financiare a terților implicați, ceea ce afectează perspectiva de
ansamblu asupra riscurilor de tip ML/TF și (îi) regulile privind protecția datelor personale sau percepția
asupra sau interpretarea acestora sunt considerate a limita eficienta schimburilor de informații. Cauze
principale includ: limitări tehnologice, absența accesului la date complete (protecția datelor personale),
insuficiente garanții și control în caz de externalizare, implicarea unor terti care nu sunt entități raportoare
(inclusiv în cazul platformelor digitale care nu sunt mereu considerate entități raportoare conform
legislației actuale);
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Principalele riscuri (II/IV)
▪ Riscuri privind integritatea pieței serviciilor financiare - utilizarea din ce în ce mai frecventa a platformelor de
social media cu impact asupra deciziilor în materie de servicii financiare afectează protecția consumatorilor,
integritatea pieței și potențial stabilitatea financiară. Acest risc este și mai important având în vedere caracterul
anonim al profilelor de social media și efectele de rețea ale acestor platforme (social media fiind utilizata
frecvent și în activități frauduloase). Utilizarea din ce în ce mai frecventa a canalelor de social media în furnizarea
de informații la limita consultanței financiare reglementate conduce de asemenea la o fragmentare a lanțurilor
valorice, cu riscul ca instituțiile tradiționale să fie excluse de pe piață. În acest sens, este necesară o analiză
suplimentară a cadrului de reglementare actual cu privire la aceste tipuri de activități pentru a asigura o
echivalenta de tratament actorilor relevanți.
▪ Risc de concentrare și interconectivitate – utilizarea generalizata a terților prestatori de servicii conduce la
situația în care un număr mare de întreprinderi și intermediari depind de un număr mic de terti prestatori de
servicii către care se externalizeaza. Acest lucru poate afecta stabilitatea financiara în cazul unor incidente
majore sau neexecutări din partea terților respectivi. În plus, anumiți furnizori de infrastructură critică prestează
servicii către instituții financiare sistemice semnificative ceea ce ar putea conduce la riscuri de interconectivitate
și efecte negative de tip spill-over asupra sistemului financiar. Nereglementarea acestor furnizori poate conduce
și la absența unor analize și date relevante cu privire la riscurile atrase de implicarea acestora.
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Principalele riscuri (III/IV)
Riscuri pentru consumatori
▪ Riscul unei înțelegeri deficitare a produsului financiar oferit pe fondul unor informații insuficiente furnizate în contextul
unor noi modele de afaceri digitalizate sau în cazul în care utilizarea unor platforme digitale pentru furnizarea,
marketing-ul și distribuția unor produse bancare, de plati, de investiții și de asigurări creste riscul deficientei în
informațiile furnizate. Astfel de deficiente constatate în practica au în vedere fie prezentarea într-un format care nu
permite accesul ușor la informația pre-contractuala necesara, termenii și condițiile produsului, numele parții
contractante, mecanismul de soluționare a plângerilor, schema de depozit sau garanție aplicabilă (după caz);
▪ Riscul unor vânzări incrucisate cu dezavantaje pentru consumatori. O practică frecventă în contextul platformelor
digitale o reprezintă oferirea combinata a unui număr de servicii sau produse inclusiv servicii financiare și nefinanciare
pentru a atrage noi clienți sau a-i retine – conceptul de „embedded finance”, acest lucru putând fi oferit de aceeași
firma sau de mă multe firme consumatorului respectiv. Acest risc poate conduce la o lipsa de transparenta, monitorizare
redusa a produselor, imposibilitatea consumatorului de a particulariza funcțiile de căutare a produsului, limitarea
produselor integrate în respectiva platforma și disponibile consumatorului;
▪ Incertitudini cu privire la modalitățile de soluționare a plângerilor (generate de neînțelegerea adesea a identității cocontractantului). Acest risc crește substanțial când produsele în cauză sunt distribuite cross-border, cu efecte importante
și cu privire la determinarea autorității competente de supraveghere.
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Principalele riscuri (IV/IV)
Riscuri pentru consumatori:
▪ Riscuri de excludere financiară și de lipsa educației financiare digitale (în contextul unor platforme digitale, consumatorii pot fi
expuși riscurilor de fraudă sau de supra-îndatorare, precum și riscului de utilizare a datelor lor personale, profilare digitală,
infracțiuni cibernetice sau expunere la alte produse sau servicii digitale):
➢ Cele mai comune fraude și escrocherii online - Fraudele cu comision în avans (fraudele au diferite forme, dar toate implică
un e-mail sau o altă comunicare prin care victima este invitată să plătească bani în schimbul primirii unui lucru de o valoare
mai mare, cum ar fi un premiu, o moștenire, o investiție sau bani transferați); Escrocherii cu împrumuturi bancare sau cu
carduri de credit (oferte frauduloase de împrumuturi bancare în schimbul trimiterii de către victime a datelor lor personale, a
furtului și a utilizării neautorizate a cardurilor de credit sau a "skimming-ului" informațiilor de pe cardurile de credit)
➢ Inovațiile în noile tipuri de plăți sporesc posibilitatea de efectuare a plăților frauduloase sau neautorizate. Un exemplu nou
de plată frauduloasă, ce rezultă din utilizarea tot mai mare a plăților digitale, este "frauda de plată push autorizată". Plățile
push autorizate sunt plăți efectuate atunci când consumatorii instructeaza instituția financiara să efectueze o plată din contul
lor către un alt cont. Escrocheriile care implică plăți push autorizate apar atunci când consumatorii sunt păcăliți să autorizeze
un transfer de bani către un cont despre care cred că aparține unui beneficiar legitim, dar care, de fapt, este controlat de un
escroc.
➢ Securitate cibernetică. Phishing și inginerie socială: atacatorul încearcă să folosească mijloace de comunicare, e.g., emailurile sau rețelele de socializare, pentru a păcăli consumatorii și a-i determina să furnizeze date personale valoroase, cum
ar fi parolele, datele de conectare sau detaliile conturilor bancare. Atacuri malware: victimele dau clic pe un link/atașament
care instalează sau execută un software rău intenționat pe computerul lor, permițând autorului să fure detalii personale și să
comită activități frauduloase, cum ar fi tranzacțîi neautorizate.
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Riscuri
legate
de
prestarea
transfrontalieră a serviciilor în formă
digitală
Inconsecvențe în abordările autorităților de supraveghere:
▪ În funcție de modul de interpretare a regulilor în materie de proceduri de soluționare a plângerilor de către autoritățile competente din statul
gazda și cel de origine (daca acestea sunt considerate parte din regulile de control intern sau de desfășurare a activității), exista posibilitatea că
ambele autorități de supraveghere sau niciuna dintre acestea să nu fie competente să supravegheze aceste activități. O situație dificila este și în
măsură în care statul membru gazda nu impune obligația de a asigura proceduri de soluționare a plângerilor societăților care acționează în baza
libertăților de prestare de servicii sau drept de stabilire iar statul membru de origine considera acest aspect că parte a regulilor privind desfășurarea
activității și în acest caz, aspectul în cauza scăpând supravegherii. Cele mai multe legislații gazdă nu acordă competențe de supraveghere statelor
membre de origine, ci solicită intermediarilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul lor să aplice propriile cerințe naționale pentru tratarea
reclamațiilor.Unele state membre aplică cadrul național în conformitate cu principiul teritorialității tuturor instituțiilor care își desfășoară activitatea
în limitele lor, deși funcționează în virtutea unui pașaport UE care a fost autorizat de către autor.

▪ Lipsa unei partajări clare între competențele autorității de supraveghere din statul membru gazda și celei din statul membru de origine (diferențe
de abordare intre diferite directive, pe lângă prevederi suplimentare potențiale în legislația națională în beneficiul autorităților din statul membru
gazdă, sincope în supravegherea întregii activități)
▪ Divergențe de regim juridic aplicabil intermediarilor de credit, precum și creditorilor nebancari conform Directivei privind creditul ipotecar- în
unele state membre acești furnizori nu sunt de competența autorităților financiare locale competente, în timp ce în alte state membre sunt supuși
supravegherii autorităților financiare competente numai în cazul în care li s-a acordat o autorizație ca instituție de credit sau în cazul în care își
desfășoară activitatea la nivel național în jurisdicția relevantă (adică nu numai la nivel regional).
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Riscuri derivate din fragmentarea
lanțului de valori pentru consumatori
și industrie
1.

Prin urmare, multiple riscuri pot fi identificate în contextul digitalizării, și aici enumerăm următoarele: riscurile de piață, riscurile
din utilizarea unor produse necunoscute (noi tehnologii neîncercate), modele de afaceri noi, noi tipuri de fraudă, lipsa de
securitate pe anumite sectoare, riscuri din creșterea vitezei tranzacțiilor. Toate aceste riscuri conduc la o probabilitate crescută de
încălcare a drepturilor consumatorilor. Am încercat să listăm mai jos inclusiv câteva riscuri derivate, spre exemplu, din
fragmentarea lanțului de valori:
▪ Riscuri IT/riscuri cibernetice crescute (atacuri cibernetice, pierderi de date personale);
▪ Lipsa clarității pentru consumator cu privire la serviciile/produsele financiare suplimentare;
▪ Riscuri legate de protecția datelor și confidențialitate. Datorită lanțurilor valorice lungi, poate fi dificil de estimat de către cine
și cum sunt procesate datele consumatorilor;
▪ Riscuri derivate din lipsa de transparență sau din dificultatea de recunoaștere a companiilor implicate în lanțul valoric;
▪ Riscurile asociate cu utilizarea roboadvisorilor (e.g., posibile erori și/sau limitări funcționale în proiectarea algoritmilor care
stau la baza instrumentelor de consiliere automată);

2.

De asemenea, o poziție de monopol a furnizorului de platformă ar putea conduce la un preț care să facă produsul mai scump
pentru consumator. Pot apărea dependențe puternice, iar întreprinderile pot pierde controlul asupra punctului de comunicare cu
consumatorii. În astfel de situații există riscul de pierdere a unor date importante despre consumatori, necesare pentru
dezvoltarea produselor precise/personalizate și pentru antrenarea algoritmilor de autoînvățare sau alte instrumente de analiză a
datelor mari.
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Recomandări – Nevoia de abordare
holistică cu privire la reglementarea și
supravegherea lanțurilor valorice
▪ Este necesară analiza noilor reglementări cu privire la tehnologie pentru a determina ariile de riscuri nelegate de TIC care
pot apărea din utilizarea terților de către instituțiile financiare, precum și din relațiile din ce în ce mai importante dintre
societățile de tehnologie și societățile financiare.
➢ DORA are în vedere întărirea și armonizarea reziliențe operaționale digitale în sectorul financiar. Propunerea include și un
cadru de supraveghere pentru furnizorii terți critici în vederea administrării riscurilor ridicate de dependență din ce în ce
mai mare a sectorului financiar de furnizori terți de servicii TIC;
➢ Cu toate acestea, DORA nu are în vedere riscuri de altă natură decât TIC, iar unii dintre furnizori pot rămâne în afara
cadrului de supraveghere reglementat de DORA.
➢ Dacă vor exista furnizori de servicii de tehnologie relevanți pentru sectorul financiar și care rămân în afara DORA (fie
pentru că serviciile nu sunt considerate servicii TIC, fie că furnizorii nu sunt considerați furnizori critici) și care ar necesita
totuși un cadru de supraveghere similară în caz de risc de concentare sau alte riscuri concurențiale, ar putea fi necesara o
noua reglementare.

▪ Este potențial necesară crearea unui cadru de reglementare și supraveghere pentru terții furnizori de raportări în baza
EMIR sau Regulamentului privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (fie în aplicarea
regulamentelor respective fie în baza unui regulament de sine stătător care ar acoperi activități mai largi ale furnizorilor
terți de rapoarte).
▪ Reglementare potențială a serviciilor post-tranzacționare ale instrumentelor financiare derivate OTC
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Recomandări – Clarificări în materie de
servicii transfrontaliere în context
digital
Este necesară emiterea unor îndrumări/clarificări în ceea ce privește definiția serviciilor transfrontaliere într-un context
digital, precum și coordonarea autorităților de supraveghere în serviciile transfrontaliere:
▪ Recomandarea autorităților de supraveghere europene către Comisie ca aceasta să aibă în vedere nevoia de a emite
mai multe clarificări cu privire la situațiile când un serviciu digital ar trebui considerat că este furnizat într-un alt stat
membru (în baza libertății de stabilire sau libertății de a presta servicii) în baza diferitelor legislații sectoriale bancare,
de plati, asigurări, de investiții sau alte arii în materie de servicii financiare (de exemplu furnizarea de servicii cu privire
la cripto-active);
▪ Autoritățile naționale de supraveghere au exprimat îngrijorări cu privire la dificultățile pe care instituțiile financiare și
autoritățile de supraveghere le întâmpină pentru a determina daca un serviciu financiar furnizat pe cale digitală este
furnizat transfrontalier și dacă da, în baza cărei libertăți pentru a se înțelege cu exactitate care este cadrul de
reglementare ce ar trebui respectat. În practica, investitorii și consumatorii au dificultăți în a înțelege care sunt masurile
relevante de protecta consumatorilor și care ar fi autoritățile competente de supraveghere;
▪ Formalitățile de notificare privind folosirea pașaportului nu includ și modalitățile unor astfel de servicii (platforme);
▪ Exercițiul simultan al libertății de stabilire și a liberei prestări de servicii ar putea crea incertitudini în legătură cu
responsabilitățile aparținând autorității competente din statul membru de origine și celei din statul membru gazdă;
▪ Este necesară mai multă claritate pe acest subiect iar aceasta nu se poate obține prin reglementare terțiară, trebuind
să fie realizata prin legislație primara mai ales având în vedere fenomenul în creștere privind digitalizarea serviciilor
financiare;
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Recomandări - Dezvoltarea legislației
AML
În plus de pachetul AML propus de Comisie în iulie 2021 actualmente în procedura legislativa, recomandare privind
necesitatea susținerii unei convergențe mai mari în identificarea și reducerea riscurilor ML/TF într-un context digital
prin:
▪ Mandatarea noii autorități de supraveghere AML (AMLA) în scopul emiterii unor ghiduri în materie de aranjamente
privind externalizarea în materie de cunoașterea clientelei în conformitate cu art. 41 din Regulamentul AML
▪ Clarificarea modului de aplicare a regulilor în materie de protecția datelor personale într-un context de cunoașterea
clientelei și mai larg privind ML/TF
▪ Mandatarea AMLA privind emiterea unor ghiduri AML privind finanțarea participativa și de a decide daca furnizorii
de finanțare participativă autorizați conform regulamentului privind finanțarea participativa fac obiectul regulilor
AML
▪ Solicitarea autorităților europene de reglementare de a realiza o analiza tematica privind administrarea riscurilor
ML/TF într-un context digital prin intermediul careia să se identifice și bune practici în materie
Recomandări suplimentare în materie de AML:
▪ Promovarea unei înțelegeri mai mari a riscurilor și oportunităților ridicate de finanțele digitale de către
supraveghetori, instituții, furnizorii terti (entități raportoare sau nu);
▪ Promovarea conștientizării obligațiilor AML/CFT ale furnizorilor în legătură cu aceste aspecte ale finanțelor digitale.
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Recomandări – Modificarea legislației
pentru protecția consumatorilor
▪ Cerințele pentru protecția consumatorilor ori de conduita a afacerilor pentru produsele și serviciile comercializate față în față și pentru cele
comercializate prin mijloace digitale ar trebui să fie similare, indiferent dacă sunt furnizate de FinTech sau de furnizori de servicii financiare
cu modele de afaceri tradiționale. Printr-o astfel de abordare, autoritățile competente pot urma principiul „același serviciu, aceleași riscuri,
aceleași reguli”. Cu toate acestea, există variații între statele membre în ceea ce privește natura unora dintre cerințe. Repondenții din
industrie au indicat că, atunci când furnizează servicii financiare transfrontaliere, cerințele aplicate de statele membre gazdă au fost în mai
multe cazuri mai stricte decât cele aplicate de statul membru de origine relevant (e.g., serviciile de plată, conturile de plată, serviciile
monetare și conturi de depozite/economii).
▪ Este necesară actualizarea cerințelor de informare din dreptul european privind protecția consumatorilor pentru adaptarea acestora la
digitalizare în vederea permiterii consumatorilor de a lua decizii informate cu privire la servicii și produse financiare;
▪ Aspectele unde actualizarea este necesara vizează formatul și modul de prezentare a acestor informații, definiția „suportului durabil”,
momentul în timp când trebuie realizate aceste informări, utilizarea informațiilor comportamentale și nevoia de a explora beneficiile open
data;
▪ Se recomanda actualizarea printre altele a Directivei privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare cu privire la toate aspectele
de mai sus, precum și cu privire la anunțuri publicitare, dreptul de retragere, procedura de soluționare a plângerilor și disputelor,
informarea post-vânzare și informărilor periodice, accesibilitatea și eficiența informației, precum și efectivitatea monitorizării;
▪ De asemenea, este necesară o armonizare la primul nivel, în special la cerințele de informare în jurisdicțiile gazdă și alocarea de
responsabilități impuse în jurisdicțiile gazdă pentru supravegherea gestionării reclamațiilor, pentru atenuarea provocărilor cu care entitățile
se confruntă când furnizează servicii financiare transfrontaliere, în scopul menținerii unor standarde înalte de protecție a consumatorilor.
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Informarea consumatorilor cu privire
la caracteristici și riscuri
Recomandarile furnizate in baza raportului au fost transversale, acestea urmand sa fie aliniate ulterior in cadrul diferitelor exercitii de
revizuire a legislatiei sectoriale specifice (e.g. Directiva privind Creditul Ipotecar, PRIIPS, MIFID).
▪ Principalele recomandari in aceasta materie in cadrul raportului vizeaza:
➢ Principalele aspecte de avut in vedere pentru a asigura o informare adaptata digitalizarii;
➢ Revizuirea Directivei privind comercializarea la distanta a serviciilor si produselor financiare;
▪ Principalele aspecte de avut in vedere in legislatia orizontala si sectoriala pentru a asigura o informare eficienta a consumatorilor:
➢ Prezentarea și formatul să permită accesul ușor la informațiile precontractuale necesare (exemplificari din partea autoritatilor de
supraveghere cu privire la modalitatile alternative existente pentru indeplinirea acestui obiectiv, cu referire specifica la tipurile de
prezentare a acestor informatii disponibile digital – website, video, aplicatii informatice; eliminarea cerintelor exprese din anumite
legislatii sectoriale ca informatiile pre-contractuale sa fie furnizate in format hartie cu exceptia situatiei in care consumatorii
solicita expres furnizarea in acest format);
➢ Ar trebui sa fie acordat suficient timp consumatorilor pentru analiza informatiilor furnizate in format electronic (in furnizarea
digitala a acestor servicii exista un risc important de practici de marketing agresive cu efecte nocive pentru consumatori);
➢ Adaptarea definitiei de „suport durabil” care este folosita in mai multe directive si care nu este adaptata la noile dezvoltari
tehnologice privind pastrarea informatiei (noua definitie ar trebui sa fie neutra din punct de vedere tehnologic);
➢ Necesitatea realizarii unor teste si analize de fundamentare cu privire la comportamentul consumatorilor inainte de
reglementarea unor noi obligatii de informare de catre legiuitorul european;
➢ Explorarea beneficiilor utilizarii open data in legatura cu toate informatiile pe care societatile financiare trebuie sa le furnizeze
consumatorilor (lasand posibilitatea societatilor Fintech sa dezvolte instrumente de comparabilitate mai buna a diferitelor
produse).
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Revizuirea directivei UE privind
comercializarea la distanță a serviciilor
financiare (I/III)
În linie și cu poziția exprimata în 2019 pe același subiect de ABE, autoritățile europene de supraveghere recomanda adaptarea
cerințelor Directivei privind comercializarea la distanta a serviciilor financiare raportat la digitalizarea acestora cu precizarea
expresă a cerințelor în caz de furnizare online:
▪

Momentul furnizării informațiilor (art. 3 (1) din directiva 2002/65/CE) – ar trebui asigurat suficient timp consumatorilor
pentru analiza de către aceștia a informațiilor furnizate, acest lucru fiind extrem de important în cazul furnizării digitale a
serviciilor financiare, în acest caz existând riscul unor decizii foarte rapide de către consumatori raportat și la modul de
structurare a întregului proces.

▪

Forma și prezentarea informațiilor – informația ar trebui să fie simplă, clară și neînșelatoare. Furnizorii de servicii ar
trebui să atragă atenția asupra informațiilor relevante și să le afișeze în mod vizibil. Informațiile trebuie să fie prezentate
într-un limbaj simplu și inteligibil și într-un format de font lizibil, care să se adapteze cu ușurință pentru a funcționa pe
orice tip de dispozitiv (aspecte precum culoarea, mărimea, grafica utilizată fiind importante în acest context – daca este
vorba de informare prin materiale video, atenție la viteza de prezentare a informației și la volum). În mod ideal, furnizorii
ar trebui, de asemenea, să ofere consumatorilor opțiunea de a mări dimensiunea implicită a fontului. În plus,
informațiile cele mai relevante pentru consumatori nu ar trebui să fie afișate cu o dimensiune a fontului mai mică decât
restul informațiilor, în special comisioanele și condițiile de retragere, dacă este cazul. Fără a aduce atingere oricăror
cerințe prevăzute în directivele sectoriale, furnizorii ar trebui să fie obligați să utilizeze cel puțin limba (limbile) oficială
(oficiale) a (ale) țării în care comercializează serviciul, cu excepția cazului în care consumatorul este de acord să utilizeze
o altă limbă.
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Revizuirea
directivei
privind
comercializarea la distanță a serviciilor
financiare (II/III)
▪

▪

▪

Forma și prezentarea informațiilor - limbaj ușor de înțeles: furnizorii trebuie să utilizeze propozițîi scurte și directe, cuvinte cheie,
caractere bolduite, puncte, tabele comparative sau alte elemente de acest tip pentru a evidenția informațiile relevante și a îmbunătăți
claritatea. Informațiile juridice ar trebui furnizate într-un limbaj clar și ușor de înțeles și ar trebui să se evite, pe cât posibil, jargonul
tehnic. În cazul în care o astfel de utilizare nu poate fi evitată, ar trebui să fie disponibil un glosar de referință într-un loc vizibil.
Furnizorii ar trebui să fie conștienți de faptul că încorporarea de materiale care nu au legătură cu acestea în informațiile publicate poate
să diminueze comunicarea mesajelor-cheie către consumatori. Furnizorilor trebuie să utilizeze casete, ferestre pop-up, simulări și
mijloace similare în scopul de a atrage atenția consumatorului și de a spori înțelegerea riscurilor produsului.
Clarificarea modului de furnizare a informațiilor – respectiv clarificarea art. 5 (1) din directiva cu privire la suportul durabil – adaptat
tipului de echipament și tipului de comunicare digitala (furnizorii trebuind să verifice că modul de furnizare raspunde obiectivului unei
informări efective). Informația ar trebui să fie ușor accesibila și în format standard, posibil de descărcat ușor că document de sinestătător. În măsură în care informațiile sunt prezentate sub forma de hiperlink, furnizorii ar trebui să se asigure că: (a) acestea nu sunt
utilizate într-un mod în care consumatorii sunt îndepărtați de la informațiile esențiale, (îi) ușor de sesizat și prezentate în mod coerent,
(iii) marcate corespunzător pentru a se putea sesiza ușor importanta, natura și relevanta informației la care se referă (fără discrepanțe
de nume între hiperlink și documentul accesat prin acesta), (iv) acestea conduc consumatorii direct la informația relevantă (fără clickuri suplimentare) și (v) testate periodic cu privire la funcționalitate (respectiv imposibilitatea de a fi modificate în mod unilateral). În
măsură în care informația este accesibila prin derularea paginii, asigurarea de către furnizor a imposibilității încheierii contractului în
cazul în care informația nu este accesata până la capăt.
Materiale de marketing – se recomanda modificarea Directivei în sensul stipulării explicite a obligației furnizorilor de servicii financiare
de a include explicit mențiuni despre caracterul publicitar al materialului respectiv pentru identificarea cu ușurință de către
consumatori a acestor materiale (în linie cu cerințe similare care exista în anumite reglementari sectoriale precum MIFID)
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Revizuirea
directivei
privind
comercializarea la distanță a serviciilor
financiare (III/III)
▪ Dreptul de retragere – consumatorii ar trebui să se poată retrage din contract, procedura trebuind să nu fie mai dificilă decât procedura de
semnare a contractului. Furnizorii ar trebuie să creeze un spațiu dedicat în cadrul serviciilor lor bancare digitale pentru a informa
consumatorii cu privire la dreptul lor de retragere și pentru a le permite acestora să își exercite cu ușurință dreptul de retragere din contractul
respective;
▪ Procedurile de redresare și soluționare a plângerilor – ar trebui reglementate proceduri efective și adaptate cu privire la soluționarea
disputelor între furnizori și consumatori, folosind în măsură posibilului ceea ce exista. Furnizorii ar trebui să asigure un spațiu dedicat pe site
pentru prezentarea procedurilor de solutionare alternativa a disputelor (ADR) pe care furnizorii trebuie să le respecte. În cazul în care sunt
implicați mai mulți furnizori ar trebui clarificat cărui furnizor ar trebui adresată plângerea în legătură cu ce prevederi contractuale. Acest
spațiu ar trebui să fie localizat pe pagina furnizorului sau în meniul principal într-un mod permanent. Separat, conform Digital Services Act
propus de Comisia Europeana in dec 2020, fiecare platforma ar trebui să seteze proceduri de soluționare a plângerilor interne în legătură cu
decizii luate privind conținut presupus ilegal. De asemenea, platformele online vor informa petenții cu promptitudine despre deciziile luate și
trebuie să îi informeze cu privire la procedurile de soluționare amiabila a plângerilor și altor modalități de soluționare alternativă a disputelor.
În contextul revizuirii Directivei ar putea fi avute în vedere masuri de asigurare a unor aranjamente privind soluționarea plângerilor și
angajarea unor organisme de soluționare alternativă a disputelor pentru platformele digitale chiar daca acestea nu sunt instituții financiare,
în vederea posibilității că prin acestea să fie distribuite servicii financiare;
▪ Informare post vânzare și informări periodice – furnizorii ar trebui să asigure informări de acest tip cu privire la modificări importante
utilizând canale de comunicare instant precum emailuri, SMS-uri sau notificări de tip push; de asemenea, ar trebui avuta în vedere
posibilitatea că pentru un contract încheiat la distanta consumatorul să poată trece la furnizarea pe cai tradiționale a serviciului respectiv și
condițiile în care acest lucru se poate întâmpla;
▪ Accesibilitatea și efectivitatea informației - Când furnizează informații prin mijloace digitale, furnizorii ar trebui să fie obligați să renunțe la o
abordare bazată pe o căsuță bifată în prealabil că mijloc de obținere a dovezilor privind înțelegerea și consimțământul consumatorului. De
asemenea, mijloacele de comunicare alese ar trebui să fie proporționale cu complexitatea serviciului furnizat – putandu-se folosi
instrumente gen Q&A, secțiuni de chat, chatbots, ghiduri, instrumente interactive, infografice etc.;
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Recomandări privind adresarea riscului
de vânzări încrucișate de produse și
servicii financiare
▪ Recomandare cu privire la o abordare coerentă în toate cele trei sectoare financiare exista la
nivel de autorități europene de supraveghere încă din 2016. O astfel de abordare ar fi benefica
atât pentru consumatori, cât și pentru instituțiile financiare care fac obiectul acestor reguli, și
nu în ultimul rand pentru autoritățile de supraveghere în măsură în care acestea ar
supraveghea aplicarea aceluiași set de reguli în oricare dintre sectoare;

▪ Furnizorilor nu ar trebui să li se permită utilizarea căsuțelor pre-bifate prin intermediul cărora
consumatorul consimte la achiziția unor produse sau servicii financiare suplimentare. De
asemenea, când sunt oferite și alte produse/servicii în cadrul unui proces de contractare,
acestea ar trebui prezentate că atare, separat de informațiile legate de produsul/serviciul
adiacent;
▪ Ar trebui adresate prin modificări legislative divergențele din diferitele reglementări sectoriale
aplicabile la nivel european, precum Directiva privind creditul ipotecar, Directiva privind
creditul de consum, MiFID, Directiva privind conturile de plata, Directiva privind serviciile de
plata, Directiva privind distribuția în asigurări).
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Simona Petrișor – Avocat asociat
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