
 
 

 

Consultare publică a Comisiei Europene cu privire la inițiativa legislativă privind “finanțarea 

deschisă” (open finance) 

 

 

Comisia Europeană, prin Strategia de finanțe digitale, și-a propus elaborarea unui cadru legislativ în 

domeniul serviciilor financiare privind “finanțarea deschisă” (open finance). Scopul unui astfel de demers 

este de a permite ca datele clienților, dincolo de domeniul de aplicare al PSD2 (Payment Service Directive), 

să fie partajate și reutilizate de către furnizorii de servicii financiare pentru a crea servicii noi și îmbunătățite, 

sub rezerva acordului clientului, precum și a aplicării efective a regulilor de protecție a datelor și de 

securitate.  
 

Astfel, CE a lansat un proces de consultare, prin care dorește să afle opiniile părților interesate cu privire la 

utilizarea datelor de supraveghere agregate pentru cercetare și inovare, precum și cu privire la chestiuni mai 

ample privind schimbul de date între firmele financiare în scopul monitorizării riscurilor sau al 

conformității.  

 
Problema pe care această inițiativă își propune să o abordeze este accesul dificil la datele clienților și 

reutilizarea acestora, precum și nivelul scăzut de interoperabilitate în sectorul financiar. Aceste provocări 

sunt cauzate în mare măsură de aspecte legale, contractuale sau obstacole tehnice, precum: 

 lipsa de claritate cu privire la obligațiile contractuale sau statutare cu privire la accesarea datelor, în 

special a datelor nepersonale. Lipsa disponibilității datelor de o calitate adecvată (de exemplu, în ceea 

ce privește amploarea datelor) și frecvență (de exemplu, acces în timp real vs solicitări ad-hoc). Lipsa 

interoperabilității în absența standarde armonizate între deținătorii de date. 

 lipsa de încredere și autonomie a consumatorilor care rețin acordul clientului privind accesul la date; 

inclusiv din cauza hack-urilor de date, a riscului de utilizare abuzivă a datelor și a criminalității 

financiare. 

 lipsa stimulentelor și/sau lipsa posibilă a unei compensații rezonabile pentru dezvoltarea API-urilor 

(application programming interface) de înaltă calitate și pentru a aborda eventualele costuri recurente. 

 poziția competitivă asimetrică a utilizatorilor de date în comparație cu deținătorii de date și reticența 

acestora din urmă să pună la dispoziție datele în absența cunoștințelor complete despre tehnologia de 

prelucrare a utilizatorilor de date. 

Accesul dificil la datele clienților și reutilizarea acestora afectează atât întreprinderile, cât și consumatorii. 

În primul rând, împiedică inovarea în afaceri și, în unele cazuri, restrânge alegerea clienților. În al doilea 

rând, consumatorii nu pot beneficia suficient de oportunitățile generate de digitalizare fără a permite accesul 

la datele lor terților furnizori, care are potențialul de a conduce la servicii mai adaptate și de a facilita 

comparabilitatea acestora. 

 
În cazul în care sunteți interesați de acest subiect, mai jos regăsiți link-ul către consultarea publică lansată 

de CE: 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13241-Open-finance-framework-

enabling-data-sharing-and-third-party-access-in-the-financial-sector_en 
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