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Τροπολογία 119
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ωστόσο, μπορούν να γίνουν 
περισσότερα για τη βελτίωση και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς για τις 
λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα, η έλλειψη διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας των τελών, καθώς και 
οι δυσκολίες αλλαγής λογαριασμών 
πληρωμών εξακολουθούν να θέτουν 
εμπόδια στην ανάπτυξη μιας πλήρως 
ολοκληρωμένης αγοράς.

(3) Ωστόσο, μπορούν να γίνουν 
περισσότερα για τη βελτίωση και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς για τις 
λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες, μολονότι 
δεν είναι σαφές ότι υφίσταται σημαντική 
ζήτηση για διασυνοριακή αλλαγή
λογαριασμών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 120
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι υφιστάμενες συνθήκες της ενιαίας 
αγοράς μπορεί να αποτρέπουν την 
άσκηση της ελευθερίας που έχουν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να 
εγκαθίστανται και να παρέχουν υπηρεσίες 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εξαιτίας της δυσκολίας προσέλκυσης 
πελατών κατά την είσοδο σε μια νέα 
αγορά. Η είσοδος σε νέες αγορές συχνά 
συνεπάγεται μεγάλες επενδύσεις. Οι 
επενδύσεις αυτές δικαιολογούνται μόνον 
εάν ο πάροχος προβλέπει αρκετές 
ευκαιρίες και αντίστοιχη ζήτηση από 
τους καταναλωτές. Το χαμηλό επίπεδο 
κινητικότητας των καταναλωτών όσον 

διαγράφεται
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αφορά τις λιανικές χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στην έλλειψη διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας ως προς τα τέλη και τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς και 
τις δυσκολίες σε σχέση με την αλλαγή 
των λογαριασμών πληρωμών. Οι 
παράγοντες αυτοί επίσης εξαλείφουν τη 
ζήτηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε 
διασυνοριακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η χαμηλή κινητικότητα των 
καταναλωτών σε αυτόν τον τομέα οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας ή συγκρισιμότητας.

Τροπολογία 121
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι υφιστάμενες συνθήκες της ενιαίας 
αγοράς μπορεί να αποτρέπουν την άσκηση 
της ελευθερίας που έχουν οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών να εγκαθίστανται 
και να παρέχουν υπηρεσίες στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της 
δυσκολίας προσέλκυσης πελατών κατά την 
είσοδο σε μια νέα αγορά. Η είσοδος σε 
νέες αγορές συχνά συνεπάγεται μεγάλες 
επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές 
δικαιολογούνται μόνον εάν ο πάροχος 
προβλέπει αρκετές ευκαιρίες και 
αντίστοιχη ζήτηση από τους καταναλωτές. 
Το χαμηλό επίπεδο κινητικότητας των 
καταναλωτών όσον αφορά τις λιανικές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην έλλειψη διαφάνειας 
και συγκρισιμότητας ως προς τα τέλη και 
τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς 
και τις δυσκολίες σε σχέση με την αλλαγή 

(4) Οι υφιστάμενες συνθήκες της ενιαίας 
αγοράς μπορεί να αποτρέπουν την άσκηση 
της ελευθερίας που έχουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών να εγκαθίστανται 
και να παρέχουν υπηρεσίες στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της 
δυσκολίας προσέλκυσης πελατών κατά την 
είσοδο σε μια νέα αγορά. Η είσοδος σε 
νέες αγορές συχνά συνεπάγεται μεγάλες 
επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές 
δικαιολογούνται μόνον εάν ο πάροχος 
προβλέπει αρκετές ευκαιρίες και 
αντίστοιχη ζήτηση από τους καταναλωτές. 
Το χαμηλό επίπεδο κινητικότητας των 
καταναλωτών σε ορισμένα κράτη μέλη 
όσον αφορά τις λιανικές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην έλλειψη διαφάνειας 
και συγκρισιμότητας ως προς τα τέλη και 
τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς 
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των λογαριασμών πληρωμών. Οι 
παράγοντες αυτοί επίσης εξαλείφουν τη 
ζήτηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε 
διασυνοριακό επίπεδο.

και τις δυσκολίες σε σχέση με την αλλαγή 
των λογαριασμών πληρωμών.

Or. de

Τροπολογία 122
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι υφιστάμενες συνθήκες της ενιαίας 
αγοράς μπορεί να αποτρέπουν την άσκηση 
της ελευθερίας που έχουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών να εγκαθίστανται 
και να παρέχουν υπηρεσίες στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της 
δυσκολίας προσέλκυσης πελατών κατά την 
είσοδο σε μια νέα αγορά. Η είσοδος σε 
νέες αγορές συχνά συνεπάγεται μεγάλες 
επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές 
δικαιολογούνται μόνον εάν ο πάροχος 
προβλέπει αρκετές ευκαιρίες και 
αντίστοιχη ζήτηση από τους καταναλωτές. 
Το χαμηλό επίπεδο κινητικότητας των 
καταναλωτών όσον αφορά τις λιανικές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην έλλειψη διαφάνειας 
και συγκρισιμότητας ως προς τα τέλη και 
τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς 
και τις δυσκολίες σε σχέση με την αλλαγή 
των λογαριασμών πληρωμών. Οι 
παράγοντες αυτοί επίσης εξαλείφουν τη 
ζήτηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε 
διασυνοριακό επίπεδο.

(4) Οι υφιστάμενες συνθήκες της ενιαίας 
αγοράς μπορεί να αποτρέπουν την άσκηση 
της ελευθερίας που έχουν οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών να εγκαθίστανται 
και να παρέχουν υπηρεσίες στο εσωτερικό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της 
δυσκολίας προσέλκυσης πελατών κατά την 
είσοδο σε μια νέα αγορά. Η είσοδος σε 
νέες αγορές συχνά συνεπάγεται μεγάλες 
επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές 
δικαιολογούνται μόνον εάν ο πάροχος 
προβλέπει αρκετές ευκαιρίες και 
αντίστοιχη ζήτηση από τους καταναλωτές. 
Το χαμηλό επίπεδο κινητικότητας των 
καταναλωτών όσον αφορά τις λιανικές 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην έλλειψη διαφάνειας 
και συγκρισιμότητας ως προς τα τέλη και 
τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς 
και τις δυσκολίες σε σχέση με την αλλαγή 
των λογαριασμών πληρωμών. Οι 
παράγοντες αυτοί επίσης εξαλείφουν τη 
ζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 123
Syed Kamall
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιπλέον, ο κατακερματισμός των 
υφιστάμενων εθνικών ρυθμιστικών 
πλαισίων μπορεί να δημιουργήσει 
σημαντικούς φραγμούς για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον 
τομέα των λογαριασμών πληρωμών. 
Διαπιστώνονται αποκλίσεις όσον αφορά 
τις ισχύουσες διατάξεις σε εθνικό 
επίπεδο, σε σχέση με λογαριασμούς 
πληρωμών, και ιδίως όσον αφορά τη 
συγκρισιμότητα των τελών και την 
αλλαγή λογαριασμού πληρωμών. Όσον 
αφορά την αλλαγή, η έλλειψη ενιαίων 
δεσμευτικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ έχει 
οδηγήσει στην εφαρμογή διαφορετικών 
πρακτικών και μέτρων σε εθνικό επίπεδο. 
Οι διαφορές αυτές είναι ακόμη πιο 
αισθητές στον τομέα της 
συγκρισιμότητας των τελών, στις 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν μέτρα, 
έστω και αυτορρύθμισης, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Σε περίπτωση που οι διαφορές 
αυτές γίνουν πιο σημαντικές στο μέλλον, 
καθώς οι τράπεζες έχουν την τάση να 
προσαρμόζουν τις πρακτικές τους στις 
εθνικές αγορές, αυτό θα αυξήσει το 
κόστος λειτουργίας σε διασυνοριακό 
επίπεδο, σε σχέση με το κόστος που 
αντιμετωπίζουν οι εγχώριοι πάροχοι και, 
ως εκ τούτου, θα καταστήσει την άσκηση 
δραστηριοτήτων σε διασυνοριακό 
επίπεδο λιγότερο ελκυστική. Οι 
διασυνοριακές δραστηριότητες στην 
εσωτερική αγορά περιορίζονται λόγω 
εμποδίων που τίθενται στους 
καταναλωτές για το άνοιγμα λογαριασμού 
πληρωμών στο εξωτερικό. Τα 
υφιστάμενα περιοριστικά κριτήρια 
επιλεξιμότητας ενδέχεται να εμποδίσουν 
την ελεύθερη μετακίνηση των ευρωπαίων 
πολιτών στο εσωτερικό της Ένωσης. Η 
παροχή πρόσβασης όλων των 

διαγράφεται
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καταναλωτών σε λογαριασμό πληρωμών 
θα επιτρέψει τη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να επωφεληθούν από την 
ενιαία αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί ισχυρισμοί που αφορούν την εσωτερική αγορά των λιανικών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών δεν στηρίζονται σε έρευνα βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. Δεν είναι βέβαιο ότι 
δικαιολογείται η δημιουργία υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένου του 
τεράστιου συνακόλουθου κόστους, της προόδου που έχει συντελεστεί όσον αφορά τη δημιουργία 
του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) και της έλλειψης ζήτησης για μια τέτοια 
υπηρεσία.

Τροπολογία 124
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Επιπλέον, ο κατακερματισμός των 
υφιστάμενων εθνικών ρυθμιστικών 
πλαισίων μπορεί να δημιουργήσει 
σημαντικούς φραγμούς για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον 
τομέα των λογαριασμών πληρωμών. 
Διαπιστώνονται αποκλίσεις όσον αφορά 
τις ισχύουσες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο, 
σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών, και 
ιδίως όσον αφορά τη συγκρισιμότητα των 
τελών και την αλλαγή λογαριασμού 
πληρωμών. Όσον αφορά την αλλαγή, η 
έλλειψη ενιαίων δεσμευτικών μέτρων σε 
επίπεδο ΕΕ έχει οδηγήσει στην εφαρμογή 
διαφορετικών πρακτικών και μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο. Οι διαφορές αυτές είναι 
ακόμη πιο αισθητές στον τομέα της 
συγκρισιμότητας των τελών, στις 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν μέτρα, 
έστω και αυτορρύθμισης, σε ευρωπαϊκό 

(5) Επιπλέον, ο κατακερματισμός των 
υφιστάμενων εθνικών ρυθμιστικών 
πλαισίων μπορεί να δημιουργήσει 
σημαντικούς φραγμούς για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον 
τομέα των λογαριασμών πληρωμών. 
Διαπιστώνονται αποκλίσεις όσον αφορά 
τις ισχύουσες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο, 
σε σχέση με λογαριασμούς πληρωμών, και 
ιδίως όσον αφορά τη συγκρισιμότητα των 
τελών και την αλλαγή λογαριασμού 
πληρωμών. Προκειμένου να ολοκληρωθεί 
η ενιαία αγορά στον τομέα των 
λογαριασμών πληρωμών και να καταστεί 
η ΕΕ ένας χωρίς αποκλεισμούς και 
σύγχρονος ψηφιακός χώρος, έχει καίρια 
σημασία η κατάργηση των εθνικών 
συνόρων και η παροχή κινήτρων για 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον 
ΕΧΠΕ. Θα πρέπει όλοι οι καταναλωτές 



PE516.948v02-00 8/190 AM\1002483EL.doc

EL

επίπεδο. Σε περίπτωση που οι διαφορές 
αυτές γίνουν πιο σημαντικές στο μέλλον, 
καθώς οι τράπεζες έχουν την τάση να 
προσαρμόζουν τις πρακτικές τους στις 
εθνικές αγορές, αυτό θα αυξήσει το κόστος 
λειτουργίας σε διασυνοριακό επίπεδο, σε 
σχέση με το κόστος που αντιμετωπίζουν οι 
εγχώριοι πάροχοι και, ως εκ τούτου, θα 
καταστήσει την άσκηση δραστηριοτήτων 
σε διασυνοριακό επίπεδο λιγότερο 
ελκυστική. Οι διασυνοριακές 
δραστηριότητες στην εσωτερική αγορά 
περιορίζονται λόγω εμποδίων που τίθενται 
στους καταναλωτές για το άνοιγμα 
λογαριασμού πληρωμών στο εξωτερικό. 
Τα υφιστάμενα περιοριστικά κριτήρια 
επιλεξιμότητας ενδέχεται να εμποδίσουν 
την ελεύθερη μετακίνηση των ευρωπαίων 
πολιτών στο εσωτερικό της Ένωσης. Η 
παροχή πρόσβασης όλων των 
καταναλωτών σε λογαριασμό πληρωμών 
θα επιτρέψει τη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να επωφεληθούν από την 
ενιαία αγορά.

να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν 
από τα πλεονεκτήματα του ΕΧΠΕ. Όσον 
αφορά την αλλαγή, η έλλειψη ενιαίων 
δεσμευτικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ έχει 
οδηγήσει στην εφαρμογή διαφορετικών 
πρακτικών και μέτρων σε εθνικό επίπεδο. 
Οι διαφορές αυτές είναι ακόμη πιο 
αισθητές στον τομέα της συγκρισιμότητας 
των τελών, στις περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχουν μέτρα, έστω και αυτορρύθμισης, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε περίπτωση που 
οι διαφορές αυτές γίνουν πιο σημαντικές 
στο μέλλον, καθώς οι τράπεζες έχουν την 
τάση να προσαρμόζουν τις πρακτικές τους 
στις εθνικές αγορές, αυτό θα αυξήσει το 
κόστος λειτουργίας σε διασυνοριακό 
επίπεδο, σε σχέση με το κόστος που 
αντιμετωπίζουν οι εγχώριοι πάροχοι και, 
ως εκ τούτου, θα καταστήσει την άσκηση 
δραστηριοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο 
λιγότερο ελκυστική. Οι διασυνοριακές 
δραστηριότητες στην εσωτερική αγορά 
περιορίζονται λόγω εμποδίων που τίθενται 
στους καταναλωτές για το άνοιγμα 
λογαριασμού πληρωμών στο εξωτερικό. 
Τα υφιστάμενα περιοριστικά κριτήρια 
επιλεξιμότητας ενδέχεται να εμποδίσουν 
την ελεύθερη μετακίνηση των ευρωπαίων 
πολιτών στο εσωτερικό της Ένωσης. Η 
παροχή πρόσβασης όλων των 
καταναλωτών σε λογαριασμό πληρωμών 
θα επιτρέψει τη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά και θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να επωφεληθούν από την 
ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 125
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επιπλέον, εφόσον πολλοί δυνητικοί 
πελάτες δεν ανοίγουν λογαριασμούς 
πληρωμών είτε εξαιτίας απόρριψης των 
σχετικών αιτημάτων τους είτε εξαιτίας 
της προσφοράς ακατάλληλων προϊόντων, 
η δυνητική ζήτηση για υπηρεσίες 
λογαριασμών πληρωμών στην ΕΕ δεν 
αξιοποιείται πλήρως. Η ευρύτερη 
συμμετοχή των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά θα παράσχει περαιτέρω 
κίνητρα στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών ώστε να εισέλθουν σε νέες 
αγορές. Επίσης, η δημιουργία συνθηκών 
που θα επιτρέψουν σε όλους τους 
καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών αποτελεί 
απαραίτητο μέσο για την προαγωγή της 
συμμετοχής τους στην εσωτερική αγορά 
και για τη δυνατότητά τους να 
εκμεταλλευτούν τα οφέλη της ενιαίας 
αγοράς.

(6) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη 
δυνατότητα πρόσβασης των 
καταναλωτών σε λογαριασμούς 
πληρωμών. Ωστόσο, το γεγονός ότι σε 
κάποια κράτη μέλη σημαντικό μέρος 
πληθυσμού δεν χρησιμοποιεί τραπεζικές 
υπηρεσίες φαίνεται να είναι περισσότερο 
αποτέλεσμα των ελλιπών τραπεζικών 
υποδομών και/ή της προτίμησης των 
καταναλωτών να μην ανοίξουν 
λογαριασμό πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 126
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επιπλέον, εφόσον πολλοί δυνητικοί 
πελάτες δεν ανοίγουν λογαριασμούς 
πληρωμών είτε εξαιτίας απόρριψης των 
σχετικών αιτημάτων τους είτε εξαιτίας της 
προσφοράς ακατάλληλων προϊόντων, η 
δυνητική ζήτηση για υπηρεσίες 
λογαριασμών πληρωμών στην ΕΕ δεν 
αξιοποιείται πλήρως. Η ευρύτερη 
συμμετοχή των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά θα παράσχει περαιτέρω 
κίνητρα στους παρόχους υπηρεσιών 

(6) Επιπλέον, εφόσον πολλοί δυνητικοί 
πελάτες δεν ανοίγουν λογαριασμούς 
πληρωμών είτε εξαιτίας απόρριψης των 
σχετικών αιτημάτων τους είτε εξαιτίας της 
προσφοράς ακατάλληλων προϊόντων είτε 
ακόμα επειδή προτιμούν τα μετρητά λόγω 
πολιτισμικών παραγόντων, η δυνητική 
ζήτηση για υπηρεσίες λογαριασμών 
πληρωμών στην ΕΕ δεν αξιοποιείται 
πλήρως. Η ευρύτερη συμμετοχή των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά θα 
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πληρωμών ώστε να εισέλθουν σε νέες 
αγορές. Επίσης, η δημιουργία συνθηκών 
που θα επιτρέψουν σε όλους τους 
καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών αποτελεί 
απαραίτητο μέσο για την προαγωγή της 
συμμετοχής τους στην εσωτερική αγορά 
και για τη δυνατότητά τους να 
εκμεταλλευτούν τα οφέλη της ενιαίας 
αγοράς.

παράσχει περαιτέρω κίνητρα στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ώστε να 
εισέλθουν σε νέες αγορές. Επίσης, η 
δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν 
σε όλους τους καταναλωτές να έχουν 
πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών 
αποτελεί απαραίτητο μέσο για την 
προαγωγή της συμμετοχής τους στην 
εσωτερική αγορά και για τη δυνατότητά 
τους να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της 
ενιαίας αγοράς.

Or. de

Τροπολογία 127
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των 
τελών έχουν εξεταστεί σε μια πρωτοβουλία 
αυτορρύθμισης, η οποία ξεκίνησε από τον 
τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, δεν υπήρξε 
τελική συμφωνία όσον αφορά αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά την 
αλλαγή, οι κοινές αρχές που θέσπισε η 
Επιτροπή Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα, 
το 2008, παρέχουν έναν υποδειγματικό 
μηχανισμό για την αλλαγή τραπεζικών 
λογαριασμών που προσφέρονται από 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος 
μέλος. Ωστόσο, δεδομένου του μη 
δεσμευτικού χαρακτήρα τους, οι αρχές 
αυτές έχουν εφαρμοστεί με ασυνεπή 
τρόπο σε όλη την ΕΕ και με αμφίβολα 
αποτελέσματα. Επιπλέον, οι κοινές αρχές 
εξετάζουν την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών μόνο σε εθνικό επίπεδο και όχι 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Τέλος, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2011/442/ΕΕ, της 18ης Ιουλίου 

(7) Η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των 
τελών έχουν εξεταστεί σε μια πρωτοβουλία 
αυτορρύθμισης, η οποία ξεκίνησε από τον 
τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, δεν υπήρξε 
τελική συμφωνία όσον αφορά αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά την 
αλλαγή, οι κοινές αρχές που θέσπισε η 
Επιτροπή Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα, 
το 2008, παρέχουν έναν υποδειγματικό 
μηχανισμό για την αλλαγή τραπεζικών 
λογαριασμών που προσφέρονται από 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος 
μέλος. Τέλος, όσον αφορά την πρόσβαση 
σε βασικό λογαριασμό πληρωμών, με τη 
σύσταση της Επιτροπής 2011/442/ΕΕ, της 
18ης Ιουλίου 2011, η Επιτροπή κάλεσε τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα 
για τη διασφάλιση της εφαρμογής της το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή 
της. Μέχρι σήμερα, ελάχιστα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές της 
σύστασης.
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2011, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή 
της. Μέχρι σήμερα, ελάχιστα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές της 
σύστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα διατύπωση, μπορεί να δοθεί η ερμηνεία ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών της ΕΕ θα υποχρεωθούν να συνεργαστούν με όλα τα συστήματα μεταφοράς 
πιστώσεων και άμεσης χρέωσης σε όλα τα νομίσματα της ΕΕ. Μια τέτοια απαίτηση συνεπάγεται 
τεράστιο κόστος και κίνδυνο, με μικρό εμφανές όφελος, δεδομένου του χαμηλού επιπέδου 
ζήτησης για μια τέτοια διασυνοριακή υπηρεσία. Από την 1η Φεβρουαρίου 2014, οι 
διασυνοριακές συναλλαγές θα διευκολυνθούν και από την εφαρμογή του κανονισμού 260/2012 
για τον ΕΧΠΕ.

Τροπολογία 128
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των 
τελών έχουν εξεταστεί σε μια πρωτοβουλία 
αυτορρύθμισης, η οποία ξεκίνησε από τον 
τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, δεν υπήρξε 
τελική συμφωνία όσον αφορά αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά την 
αλλαγή, οι κοινές αρχές που θέσπισε η 
Επιτροπή Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα, 
το 2008, παρέχουν έναν υποδειγματικό 
μηχανισμό για την αλλαγή τραπεζικών 
λογαριασμών που προσφέρονται από 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος 
μέλος. Ωστόσο, δεδομένου του μη 
δεσμευτικού χαρακτήρα τους, οι αρχές 
αυτές έχουν εφαρμοστεί με ασυνεπή τρόπο 
σε όλη την ΕΕ και με αμφίβολα 
αποτελέσματα. Επιπλέον, οι κοινές αρχές 

(7) Η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των 
τελών έχουν εξεταστεί σε μια πρωτοβουλία 
αυτορρύθμισης, η οποία ξεκίνησε από τον 
τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, δεν υπήρξε 
τελική συμφωνία όσον αφορά αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά την 
αλλαγή, οι κοινές αρχές που θέσπισε η 
Επιτροπή Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα, 
το 2008, παρέχουν έναν υποδειγματικό 
μηχανισμό για την αλλαγή τραπεζικών 
λογαριασμών που προσφέρονται από 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος 
μέλος. Ωστόσο, δεδομένου του μη 
δεσμευτικού χαρακτήρα τους, οι αρχές 
αυτές έχουν εφαρμοστεί με ασυνεπή τρόπο 
σε όλη την ΕΕ και με αμφίβολα 
αποτελέσματα. Τέλος, όσον αφορά την 
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εξετάζουν την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών μόνο σε εθνικό επίπεδο και όχι 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Τέλος, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2011/442/ΕΕ, της 18ης Ιουλίου 
2011, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή 
της. Μέχρι σήμερα, ελάχιστα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές της 
σύστασης.

πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό 
πληρωμών, με τη σύσταση της Επιτροπής 
2011/442/ΕΕ, της 18ης Ιουλίου 2011, η 
Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή 
της. Μέχρι σήμερα, ελάχιστα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές της 
σύστασης.

Or. de

Τροπολογία 129
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των 
τελών έχουν εξεταστεί σε μια πρωτοβουλία 
αυτορρύθμισης, η οποία ξεκίνησε από τον 
τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, δεν υπήρξε 
τελική συμφωνία όσον αφορά αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά την 
αλλαγή, οι κοινές αρχές που θέσπισε η 
Επιτροπή Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα, 
το 2008, παρέχουν έναν υποδειγματικό 
μηχανισμό για την αλλαγή τραπεζικών 
λογαριασμών που προσφέρονται από 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος 
μέλος. Ωστόσο, δεδομένου του μη 
δεσμευτικού χαρακτήρα τους, οι αρχές 
αυτές έχουν εφαρμοστεί με ασυνεπή 
τρόπο σε όλη την ΕΕ και με αμφίβολα 
αποτελέσματα. Επιπλέον, οι κοινές αρχές 
εξετάζουν την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών μόνο σε εθνικό επίπεδο και όχι 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Τέλος, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε βασικό 

(7) Η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των 
τελών έχουν εξεταστεί σε μια πρωτοβουλία 
αυτορρύθμισης, η οποία ξεκίνησε από τον 
τραπεζικό κλάδο. Ωστόσο, δεν υπήρξε 
τελική συμφωνία όσον αφορά αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές. Όσον αφορά την 
αλλαγή, οι κοινές αρχές που θέσπισε η 
Επιτροπή Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα, 
το 2008, παρέχουν έναν υποδειγματικό 
μηχανισμό για την αλλαγή τραπεζικών 
λογαριασμών που προσφέρονται από 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο κράτος 
μέλος. Οι αρχές αυτές έχουν εφαρμοστεί 
χωρίς συνέπεια, αλλά έχουν 
προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες των 
εθνικών αγορών σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Επιπλέον, οι κοινές αρχές εξετάζουν την 
αλλαγή λογαριασμών πληρωμών μόνο σε 
εθνικό επίπεδο και όχι σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Τέλος, όσον αφορά την πρόσβαση 
σε βασικό λογαριασμό πληρωμών, με τη 
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λογαριασμό πληρωμών, με τη σύσταση της 
Επιτροπής 2011/442/ΕΕ, της 18ης Ιουλίου 
2011, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη 
να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής της το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή 
της. Μέχρι σήμερα, ελάχιστα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές της 
σύστασης.

σύσταση της Επιτροπής 2011/442/ΕΕ, της 
18ης Ιουλίου 2011, η Επιτροπή κάλεσε τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα 
για τη διασφάλιση της εφαρμογής της το 
αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή 
της. Μέχρι σήμερα, ελάχιστα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές της 
σύστασης.

Or. en

Τροπολογία 130
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η θέσπιση, επομένως, μιας 
ομοιόμορφης δέσμης κανόνων για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της 
χαμηλής κινητικότητας των 
καταναλωτών είναι καθοριστικής 
σημασίας, ιδίως δε για τη βελτίωση της 
σύγκρισης των υπηρεσιών λογαριασμών 
πληρωμών και των σχετικών τελών και 
την παροχή κινήτρων για την αλλαγή 
λογαριασμών πληρωμών, καθώς και για 
τη αποφυγή των διακρίσεων με βάση τον 
τόπο διαμονής σε βάρος των 
καταναλωτών που θέλουν να αγοράσουν 
λογαριασμό πληρωμών στο εξωτερικό. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά 
των λογαριασμών πληρωμών. Τα μέτρα 
αυτά θα παράσχουν κίνητρα για την είσοδο 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά και θα διασφαλίσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 
ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και την 
αποδοτική κατανομή των πόρων στο 
εσωτερικό της αγοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής της ΕΕ προς όφελος 

(8) Είναι απαραίτητο να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά 
των λογαριασμών πληρωμών. Τα μέτρα 
αυτά θα παράσχουν κίνητρα για την είσοδο 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά και θα διασφαλίσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 
ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και την 
αποδοτική κατανομή των πόρων στο 
εσωτερικό της αγοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής της ΕΕ προς όφελος 
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
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των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 
Επίσης, η διαφανής πληροφόρηση 
σχετικά με τα τέλη και οι δυνατότητες 
αλλαγής λογαριασμού, σε συνδυασμό με 
το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
βασικού λογαριασμού, θα επιτρέψουν 
στους πολίτες της ΕΕ να κυκλοφορούν 
και να κάνουν αγορές ευκολότερα στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
ως εκ τούτου, να επωφελούνται από μια 
πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά 
στον τομέα των λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να 
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν πολλές αποδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κινητικότητα των 
πολιτών της ΕΕ παρεμποδίζεται σημαντικά από την έλλειψη πληροφόρησης για τα τέλη ή την 
έλλειψη δυνατοτήτων αλλαγής λογαριασμών πληρωμών.

Τροπολογία 131
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η θέσπιση, επομένως, μιας 
ομοιόμορφης δέσμης κανόνων για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της χαμηλής 
κινητικότητας των καταναλωτών είναι 
καθοριστικής σημασίας, ιδίως δε για τη 
βελτίωση της σύγκρισης των υπηρεσιών 
λογαριασμών πληρωμών και των σχετικών 
τελών και την παροχή κινήτρων για την 
αλλαγή λογαριασμών πληρωμών, καθώς 
και για τη αποφυγή των διακρίσεων με 
βάση τον τόπο διαμονής σε βάρος των 
καταναλωτών που θέλουν να αγοράσουν 
λογαριασμό πληρωμών στο εξωτερικό. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα 

(8) Η θέσπιση, επομένως, μιας 
ομοιόμορφης δέσμης κανόνων για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της χαμηλής 
κινητικότητας των καταναλωτών είναι 
καθοριστικής σημασίας, ιδίως δε για τη
βελτίωση της σύγκρισης των υπηρεσιών 
λογαριασμών πληρωμών και των σχετικών 
τελών και την παροχή κινήτρων για την 
αλλαγή λογαριασμών πληρωμών. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά 
των λογαριασμών πληρωμών. Τα μέτρα 
αυτά θα παράσχουν κίνητρα για την είσοδο 
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κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά 
των λογαριασμών πληρωμών. Τα μέτρα 
αυτά θα παράσχουν κίνητρα για την είσοδο 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά και θα διασφαλίσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 
ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και την 
αποδοτική κατανομή των πόρων στο 
εσωτερικό της αγοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής της ΕΕ προς όφελος 
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 
Επίσης, η διαφανής πληροφόρηση 
σχετικά με τα τέλη και οι δυνατότητες 
αλλαγής λογαριασμού, σε συνδυασμό με 
το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
βασικού λογαριασμού, θα επιτρέψουν 
στους πολίτες της ΕΕ να κυκλοφορούν 
και να κάνουν αγορές ευκολότερα στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
ως εκ τούτου, να επωφελούνται από μια 
πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά 
στον τομέα των λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να 
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή 
της.

των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά και θα διασφαλίσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 
ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και την 
αποδοτική κατανομή των πόρων στο 
εσωτερικό της αγοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής της ΕΕ προς όφελος 
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 132
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η θέσπιση, επομένως, μιας 
ομοιόμορφης δέσμης κανόνων για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της χαμηλής 
κινητικότητας των καταναλωτών είναι 
καθοριστικής σημασίας, ιδίως δε για τη 
βελτίωση της σύγκρισης των υπηρεσιών 
λογαριασμών πληρωμών και των σχετικών 
τελών και την παροχή κινήτρων για την 
αλλαγή λογαριασμών πληρωμών, καθώς 

(8) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική και ομαλή 
χρηματοπιστωτική κινητικότητα 
μακροπρόθεσμα, είναι καθοριστικής 
σημασίας η θέσπιση μιας ομοιόμορφης 
δέσμης κανόνων για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος της χαμηλής κινητικότητας των 
καταναλωτών, ιδίως δε για τη βελτίωση 
της σύγκρισης των υπηρεσιών 
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και για τη αποφυγή των διακρίσεων με 
βάση τον τόπο διαμονής σε βάρος των 
καταναλωτών που θέλουν να αγοράσουν 
λογαριασμό πληρωμών στο εξωτερικό. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά 
των λογαριασμών πληρωμών. Τα μέτρα 
αυτά θα παράσχουν κίνητρα για την είσοδο 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά και θα διασφαλίσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 
ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και την 
αποδοτική κατανομή των πόρων στο 
εσωτερικό της αγοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής της ΕΕ προς όφελος 
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 
Επίσης, η διαφανής πληροφόρηση σχετικά 
με τα τέλη και οι δυνατότητες αλλαγής 
λογαριασμού, σε συνδυασμό με το 
δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
βασικού λογαριασμού, θα επιτρέψουν 
στους πολίτες της ΕΕ να κυκλοφορούν και 
να κάνουν αγορές ευκολότερα στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
ως εκ τούτου, να επωφελούνται από μια 
πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά 
στον τομέα των λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να 
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή
της.

λογαριασμών πληρωμών και των σχετικών 
τελών και την παροχή κινήτρων για την 
αλλαγή λογαριασμών πληρωμών, καθώς 
και για τη αποφυγή των διακρίσεων με 
βάση τον τόπο διαμονής σε βάρος των 
καταναλωτών που θέλουν να αγοράσουν 
λογαριασμό πληρωμών στο εξωτερικό. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της 
συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά 
των λογαριασμών πληρωμών. Τα μέτρα 
αυτά θα παράσχουν κίνητρα για την είσοδο 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά και θα διασφαλίσουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 
ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και την 
αποδοτική κατανομή των πόρων στο 
εσωτερικό της αγοράς χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής της ΕΕ προς όφελος 
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 
Επίσης, η διαφανής πληροφόρηση σχετικά 
με τα τέλη και οι δυνατότητες αλλαγής 
λογαριασμού, σε συνδυασμό με το 
δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες 
βασικού λογαριασμού, θα επιτρέψουν 
στους πολίτες της ΕΕ να κυκλοφορούν και 
να κάνουν αγορές ευκολότερα στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
ως εκ τούτου, να επωφελούνται από μια 
πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά 
στον τομέα των λιανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να 
συμβάλλουν στην μεγέθυνση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 133
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Επίσης, έχει καθοριστική σημασία 
να διασφαλιστεί ότι η παρούσα οδηγία 
δεν εμποδίζει την καινοτομία στον τομέα 
των λιανικών χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Κάθε χρόνο, νέες τεχνολογίες 
γίνονται βιώσιμες και κάποιες από αυτές 
έχουν τη δυνατότητα να καταστήσουν το 
εκάστοτε μοντέλο λογαριασμών 
πληρωμών απαρχαιωμένο. Συγκεκριμένα, 
οι τραπεζικές υπηρεσίες μέσω κινητού 
τηλεφώνου, οι διομότιμες υπηρεσίες και 
οι κάρτες πληρωμών με αποθηκευμένη 
αξία πρέπει να ενθαρρυνθούν ως 
εναλλακτικές επιλογές έναντι των 
παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 134
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η οδηγία εφαρμόζεται για 
λογαριασμούς πληρωμών τους οποίους 
διατηρούν οι καταναλωτές. Συνεπώς, οι 
λογαριασμοί τους οποίους διατηρούν οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων, με 
εξαίρεση εκείνους που τελούν υπό 
προσωπικό καθεστώς, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Εκτός 
αυτού, η εν λόγω οδηγία δεν καλύπτει τους 
λογαριασμούς ταμιευτηρίου, οι οποίοι 
ενδέχεται να έχουν πιο περιορισμένες 
λειτουργίες πληρωμών.

(9) Η οδηγία εφαρμόζεται για 
λογαριασμούς πληρωμών τους οποίους 
διατηρούν οι καταναλωτές. Συνεπώς, οι 
λογαριασμοί τους οποίους διατηρούν οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων, με 
εξαίρεση εκείνους που τελούν υπό 
προσωπικό καθεστώς, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Εκτός 
αυτού, η εν λόγω οδηγία δεν καλύπτει τους 
λογαριασμούς ταμιευτηρίου, οι οποίοι 
ενδέχεται να έχουν πιο περιορισμένες 
λειτουργίες πληρωμών. Η παρούσα οδηγία 
δεν εφαρμόζεται σε παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά ως πάροχοι ηλεκτρονικών 
λογαριασμών πληρωμών στο διαδίκτυο.
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Or. en

Τροπολογία 135
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η οδηγία εφαρμόζεται για 
λογαριασμούς πληρωμών τους οποίους 
διατηρούν οι καταναλωτές. Συνεπώς, οι 
λογαριασμοί τους οποίους διατηρούν οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων, με 
εξαίρεση εκείνους που τελούν υπό 
προσωπικό καθεστώς, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Εκτός 
αυτού, η εν λόγω οδηγία δεν καλύπτει τους 
λογαριασμούς ταμιευτηρίου, οι οποίοι 
ενδέχεται να έχουν πιο περιορισμένες 
λειτουργίες πληρωμών.

(9) Η οδηγία εφαρμόζεται για 
λογαριασμούς πληρωμών τους οποίους 
διατηρούν οι καταναλωτές. Συνεπώς, οι 
λογαριασμοί τους οποίους διατηρούν οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων, με 
εξαίρεση εκείνους που τελούν υπό 
προσωπικό καθεστώς, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Εκτός 
αυτού, η εν λόγω οδηγία δεν καλύπτει τους 
λογαριασμούς ταμιευτηρίου, οι οποίοι 
ενδέχεται να έχουν πιο περιορισμένες 
λειτουργίες πληρωμών. Επίσης, η 
παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τις 
πιστωτικές κάρτες, οι οποίες δεν 
διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην επίτευξη των στόχων της σε σχέση 
με την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής 
ένταξης και της ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 136
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι καθοριστικής σημασίας για τους 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
κατανοούν τα τέλη, ώστε να μπορούν να 
συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς 

(11) Είναι καθοριστικής σημασίας για τους 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
κατανοούν τα τέλη, ώστε να μπορούν να 
συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς 
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παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να 
αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση ποιοι 
λογαριασμοί προσαρμόζονται καλύτερα 
στις ανάγκες τους. Δεν μπορεί να υπάρξει 
σύγκριση των τελών όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν 
διαφορετική ορολογία για τις ίδιες 
υπηρεσίες πληρωμών και παρέχουν 
πληροφόρηση σε διαφορετική μορφή. Η 
τυποποιημένη ορολογία, σε συνδυασμό με 
τη στοχευμένη πληροφόρηση περί τελών 
για τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
υπηρεσίες πληρωμών, σε συνεκτική 
μορφή, μπορεί να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα τέλη.

παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να 
αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση ποιοι 
λογαριασμοί προσαρμόζονται καλύτερα 
στις ανάγκες τους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το 
σχετικό φάσμα υπηρεσιών και η ποιότητα 
των προσφορών, που δεν πρέπει να 
παραβλέπονται κατά τη σύγκριση των 
τελών. Δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση 
των τελών όταν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών χρησιμοποιούν διαφορετική 
ορολογία για τις ίδιες υπηρεσίες πληρωμών 
και παρέχουν πληροφόρηση σε 
διαφορετική μορφή. Η τυποποιημένη 
ορολογία, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη 
πληροφόρηση περί τελών για τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες πληρωμών, 
σε συνεκτική μορφή, μπορεί να βοηθήσει 
τους καταναλωτές να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα τέλη.

Or. de

Τροπολογία 137
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι καθοριστικής σημασίας για τους 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
κατανοούν τα τέλη, ώστε να μπορούν να 
συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να 
αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση ποιοι 
λογαριασμοί προσαρμόζονται καλύτερα 
στις ανάγκες τους. Δεν μπορεί να υπάρξει 
σύγκριση των τελών όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν 
διαφορετική ορολογία για τις ίδιες 
υπηρεσίες πληρωμών και παρέχουν
πληροφόρηση σε διαφορετική μορφή. Η 
τυποποιημένη ορολογία, σε συνδυασμό με 
τη στοχευμένη πληροφόρηση περί τελών 

(11) Είναι καθοριστικής σημασίας για τους 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
κατανοούν τα τέλη, ώστε να μπορούν να 
συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να 
αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση ποιοι 
λογαριασμοί προσαρμόζονται καλύτερα 
στις ανάγκες τους. Δεν μπορεί να υπάρξει 
σύγκριση των τελών όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν 
διαφορετική ορολογία για τις ίδιες 
υπηρεσίες πληρωμών και παρέχουν 
πληροφόρηση σε διαφορετική μορφή. Η 
τυποποιημένη ορολογία, σε συνδυασμό με 
τη στοχευμένη πληροφόρηση περί τελών 
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για τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
υπηρεσίες πληρωμών, σε συνεκτική 
μορφή, μπορεί να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα τέλη.

για τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
υπηρεσίες πληρωμών, σε συνεκτική 
μορφή, μπορεί να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα τέλη σε εθνικό επίπεδο.
Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι 
υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών. Για τα κράτη μέλη με 
«πρότυπα δωρεάν λιανικών τραπεζικών 
υπηρεσιών», ο καθορισμός μεγάλου 
αριθμού όρων για τα τέλη ενδέχεται να 
είναι αδύνατος.

Or. en

Τροπολογία 138
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι καθοριστικής σημασίας για τους 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
κατανοούν τα τέλη, ώστε να μπορούν να 
συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να 
αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση ποιοι 
λογαριασμοί προσαρμόζονται καλύτερα 
στις ανάγκες τους. Δεν μπορεί να υπάρξει 
σύγκριση των τελών όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν 
διαφορετική ορολογία για τις ίδιες 
υπηρεσίες πληρωμών και παρέχουν 
πληροφόρηση σε διαφορετική μορφή. Η 
τυποποιημένη ορολογία, σε συνδυασμό με 
τη στοχευμένη πληροφόρηση περί τελών 
για τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
υπηρεσίες πληρωμών, σε συνεκτική 
μορφή, μπορεί να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα τέλη.

(11) Είναι καθοριστικής σημασίας για τους 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
κατανοούν τα τέλη, ώστε να μπορούν να 
συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να 
αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση ποιοι 
λογαριασμοί προσαρμόζονται καλύτερα 
στις ανάγκες τους. Δεν μπορεί να υπάρξει 
σύγκριση των τελών όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν 
διαφορετική ορολογία για τις ίδιες 
υπηρεσίες πληρωμών και παρέχουν 
πληροφόρηση σε διαφορετική μορφή. Η 
τυποποιημένη ορολογία, σε συνδυασμό με 
τη στοχευμένη πληροφόρηση περί τελών 
για τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
υπηρεσίες πληρωμών, σε συνεκτική 
μορφή, μπορεί να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα τέλη σε εθνικό επίπεδο.

Or. en
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Τροπολογία 139
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι καταναλωτές ωφελούνται 
περισσότερο όταν η πληροφόρηση που
παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών είναι περιεκτική και 
μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Τα μέσα που 
διατίθενται στους καταναλωτές για να 
συγκρίνουν τις προσφορές λογαριασμών 
πληρωμών δεν θα έχουν θετικό αντίκτυπο 
εάν ο χρόνος που απαιτείται για την 
ανάγνωση μακροσκελών καταλόγων 
τελών για τις διάφορες προσφορές 
υπερβαίνει το όφελος της επιλογής της 
πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Κατά 
συνέπεια, η ορολογία των τελών θα πρέπει 
να είναι τυποποιημένη όσον αφορά τους 
πλέον αντιπροσωπευτικούς όρους και 
ορισμούς στα κράτη μέλη, προκειμένου 
αποφεύγεται ο κίνδυνος υπερβολικής 
πληροφόρησης.

(12) Οι καταναλωτές έχουν ανάγκη από 
πληροφόρηση σχετικά με τα τέλη του 
λογαριασμού πληρωμών η οποία θα
παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, θα είναι περιεκτική 
και θα μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η ΕΚ ενέκρινε την 
οδηγία 2007/64/ΕΚ, η οποία, προς όφελος 
της διαφάνειας, θεσπίζει προϋποθέσεις 
και απαιτήσεις πληροφόρησης για τις 
πράξεις πληρωμών. Η ορολογία των 
τελών θα πρέπει να είναι τυποποιημένη 
όσον αφορά τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς όρους και ορισμούς 
στα κράτη μέλη, προκειμένου αποφεύγεται 
ο κίνδυνος υπερβολικής πληροφόρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει συνοχή με την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών και να 
αποφευχθούν τυχόν ασυνέπειες, θα ήταν πιο λογικό να εξεταστεί το θέμα της διαφάνειας των 
τελών στην οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών η οποία τελεί υπό αναθεώρηση. Σε κάθε 
περίπτωση, για να μην επικρατήσει η λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών είναι σημαντικό 
οι διατάξεις της οδηγίας για την πληροφόρηση σχετικά με τα τέλη να εναρμονιστούν με τους 
κανόνες του τίτλου ΙΙΙ της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών και με τον τίτλο VI των 
διατάξεων περί διαφάνειας της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών, όπως εκδίδονται από τις 
εθνικές αρχές.

Τροπολογία 140
Philippe De Backer



PE516.948v02-00 22/190 AM\1002483EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι καταναλωτές ωφελούνται 
περισσότερο όταν η πληροφόρηση που 
παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών είναι περιεκτική και 
μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Τα μέσα που 
διατίθενται στους καταναλωτές για να 
συγκρίνουν τις προσφορές λογαριασμών 
πληρωμών δεν θα έχουν θετικό αντίκτυπο 
εάν ο χρόνος που απαιτείται για την 
ανάγνωση μακροσκελών καταλόγων τελών 
για τις διάφορες προσφορές υπερβαίνει το 
όφελος της επιλογής της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς. Κατά συνέπεια, 
η ορολογία των τελών θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένη όσον αφορά τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς όρους και ορισμούς 
στα κράτη μέλη, προκειμένου αποφεύγεται 
ο κίνδυνος υπερβολικής πληροφόρησης.

(12) Οι καταναλωτές ωφελούνται 
περισσότερο όταν η πληροφόρηση που 
παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών είναι περιεκτική και 
μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Τα μέσα που 
διατίθενται στους καταναλωτές για να 
συγκρίνουν τις προσφορές λογαριασμών 
πληρωμών δεν θα έχουν θετικό αντίκτυπο 
εάν ο χρόνος που απαιτείται για την 
ανάγνωση μακροσκελών καταλόγων τελών 
για τις διάφορες προσφορές υπερβαίνει το 
όφελος της επιλογής της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς. Ως εκ τούτου, 
ένας κατάλογος υπηρεσιών πληρωμών με 
το 80% των πιο αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών πληρωμών που υπόκεινται 
στην καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο 
είναι η καλύτερη προσέγγιση για την 
παρουσίαση της πλειονότητας των πιο 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών και τον 
συνυπολογισμό των ιδιαιτεροτήτων των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στα κράτη 
μέλη. Κατά συνέπεια, η ορολογία των 
τελών θα πρέπει να είναι τυποποιημένη 
όσον αφορά τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς όρους και ορισμούς 
στα κράτη μέλη, προκειμένου αποφεύγεται 
ο κίνδυνος υπερβολικής πληροφόρησης.

Or. en

Τροπολογία 141
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι καταναλωτές ωφελούνται 
περισσότερο όταν η πληροφόρηση που 

(12) Οι καταναλωτές ωφελούνται 
περισσότερο όταν η πληροφόρηση που 
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παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών είναι περιεκτική και 
μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Τα μέσα που 
διατίθενται στους καταναλωτές για να 
συγκρίνουν τις προσφορές λογαριασμών 
πληρωμών δεν θα έχουν θετικό αντίκτυπο 
εάν ο χρόνος που απαιτείται για την 
ανάγνωση μακροσκελών καταλόγων τελών 
για τις διάφορες προσφορές υπερβαίνει το 
όφελος της επιλογής της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς. Κατά συνέπεια, 
η ορολογία των τελών θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένη όσον αφορά τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς όρους και ορισμούς 
στα κράτη μέλη, προκειμένου αποφεύγεται 
ο κίνδυνος υπερβολικής πληροφόρησης.

παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών είναι περιεκτική και 
μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Τα μέσα που 
διατίθενται στους καταναλωτές για να 
συγκρίνουν τις προσφορές λογαριασμών 
πληρωμών δεν θα έχουν θετικό αντίκτυπο 
εάν ο χρόνος που απαιτείται για την 
ανάγνωση μακροσκελών καταλόγων τελών 
για τις διάφορες προσφορές υπερβαίνει το 
όφελος της επιλογής της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς. Ως εκ τούτου, 
ένας κατάλογος υπηρεσιών πληρωμών με 
το 80% των πιο αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών πληρωμών που υπόκεινται 
στην καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο 
είναι η καλύτερη προσέγγιση για την 
παρουσίαση της πλειονότητας των πιο 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών και τον 
συνυπολογισμό των ιδιαιτεροτήτων των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στα κράτη 
μέλη. Κατά συνέπεια, η ορολογία των 
τελών θα πρέπει να είναι τυποποιημένη 
όσον αφορά τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς όρους και ορισμούς 
στα κράτη μέλη, προκειμένου αποφεύγεται 
ο κίνδυνος υπερβολικής πληροφόρησης.

Or. en

Τροπολογία 142
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στα κράτη μέλη. Επιπλέον, 

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
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όπου είναι δυνατόν, η ορολογία των τελών 
θα πρέπει να είναι τυποποιημένη σε 
επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας έτσι τη 
σύγκριση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
θα πρέπει να θεσπίσει κατευθυντήριες 
γραμμές που θα βοηθούν τα κράτη μέλη 
να καθορίσουν τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες πληρωμών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο.

πληρωμών στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ληφθεί υπόψη το διοικητικό κόστος, δεν είναι σαφές ότι η διαδικασία της τυποποίησης της 
ορολογίας των τελών αποφέρει πραγματικό όφελος.

Τροπολογία 143
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
όπου είναι δυνατόν, η ορολογία των τελών 
θα πρέπει να είναι τυποποιημένη σε 
επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας έτσι τη 
σύγκριση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα 
πρέπει να θεσπίσει κατευθυντήριες 
γραμμές που θα βοηθούν τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
υπηρεσίες πληρωμών που υπόκεινται στην 
καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο.

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών θα πρέπει να θεσπίσει 
κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθούν 
τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες πληρωμών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο.
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Or. en

Τροπολογία 144
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
όπου είναι δυνατόν, η ορολογία των τελών 
θα πρέπει να είναι τυποποιημένη σε 
επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα πρέπει να 
θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές που θα 
βοηθούν τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο.

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να 
καταρτιστεί ένας τυποποιημένος 
κατάλογος ορισμών σε επίπεδο ΕΕ, 
επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα πρέπει να 
θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές που θα 
βοηθούν τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
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λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
όπου είναι δυνατόν, η ορολογία των τελών 
θα πρέπει να είναι τυποποιημένη σε 
επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα πρέπει να 
θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές που θα 
βοηθούν τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο.

λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους ή να 
παρέχονται δωρεάν τουλάχιστον από έναν 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στα κράτη 
μέλη. Επιπλέον, όπου είναι δυνατόν, η 
ορολογία των τελών θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένη σε επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας 
έτσι τη σύγκριση σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών θα πρέπει να θεσπίσει 
κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθούν 
τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες πληρωμών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους ή 
προσφέρονται δωρεάν σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 146
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών που υπόκεινται στην 
καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο, μαζί 
με τους σχετικούς όρους και ορισμούς, η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
ελέγχους προκειμένου να προσδιορίσει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τις 
υπηρεσίες που είναι κοινές στα 
περισσότερα κράτη μέλη και να προτείνει 
τυποποιημένους όρους και ορισμούς για 
αυτές σε επίπεδο ΕΕ.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αν ληφθεί υπόψη το διοικητικό κόστος, δεν είναι σαφές ότι η διαδικασία της τυποποίησης της 
ορολογίας των τελών αποφέρει πραγματικό όφελος.

Τροπολογία 147
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο, μαζί με τους σχετικούς 
όρους και ορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει
να προβεί σε ελέγχους προκειμένου να 
προσδιορίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, τις υπηρεσίες που είναι κοινές 
στα περισσότερα κράτη μέλη και να 
προτείνει τυποποιημένους όρους και 
ορισμούς για αυτές σε επίπεδο ΕΕ.

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο, μαζί με τους σχετικούς 
όρους και ορισμούς, η Επιτροπή μπορεί να 
προβεί σε ελέγχους και στη διατύπωση 
συστάσεων όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
είναι κοινές στα περισσότερα κράτη μέλη 
και να προτείνει τυποποιημένους όρους και 
ορισμούς για αυτές σε επίπεδο ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία 148
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο, μαζί με τους σχετικούς 
όρους και ορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προβεί σε ελέγχους προκειμένου να 
προσδιορίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο, μαζί με τους σχετικούς 
ορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί 
σε ελέγχους προκειμένου να προσδιορίσει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τις 
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πράξεων, τις υπηρεσίες που είναι κοινές 
στα περισσότερα κράτη μέλη και να 
προτείνει τυποποιημένους όρους και 
ορισμούς για αυτές σε επίπεδο ΕΕ.

υπηρεσίες που είναι κοινές στα 
περισσότερα κράτη μέλη και να προτείνει 
τυποποιημένο κατάλογο ορισμών σε 
επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο, μαζί με τους σχετικούς 
όρους και ορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προβεί σε ελέγχους προκειμένου να 
προσδιορίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, τις υπηρεσίες που είναι κοινές 
στα περισσότερα κράτη μέλη και να 
προτείνει τυποποιημένους όρους και 
ορισμούς για αυτές σε επίπεδο ΕΕ.

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους ή 
προσφέρονται δωρεάν σε εθνικό επίπεδο, 
μαζί με τους σχετικούς όρους και 
ορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί 
σε ελέγχους προκειμένου να προσδιορίσει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τις 
υπηρεσίες που είναι κοινές στα 
περισσότερα κράτη μέλη και να προτείνει 
τυποποιημένους όρους και ορισμούς για 
αυτές σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 150
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο, μαζί με τους σχετικούς 

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο, μαζί με τους σχετικούς 
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όρους και ορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προβεί σε ελέγχους προκειμένου να 
προσδιορίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, τις υπηρεσίες που είναι κοινές 
στα περισσότερα κράτη μέλη και να 
προτείνει τυποποιημένους όρους και 
ορισμούς για αυτές σε επίπεδο ΕΕ.

όρους και ορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προβεί σε ελέγχους προκειμένου να 
προσδιορίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, τις υπηρεσίες που είναι κοινές 
στα περισσότερα κράτη μέλη και να 
προτείνει τυποποιημένους όρους και 
ορισμούς για αυτές σε επίπεδο ΕΕ.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 151
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Όλη η τυποποιημένη ορολογία των 
τελών σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 
επίπεδο θα πρέπει να καταστεί όσο το 
δυνατόν πιο σαφής και συνοπτική.

Or. en

Τροπολογία 152
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να 
συγκρίνουν με ευκολία τα τέλη των 
λογαριασμών πληρωμών σε ολόκληρη την 
ενιαία αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να τους παρέχουν 
έναν κατάλογο των τελών που χρεώνονται 
για τις υπηρεσίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη 
ορολογία. Αυτό θα συμβάλει στη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 

(15) Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να 
συγκρίνουν με ευκολία τα τέλη των 
λογαριασμών πληρωμών σε ολόκληρη την 
ενιαία αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να τους παρέχουν 
έναν κατάλογο των τελών που χρεώνονται 
για τις υπηρεσίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη 
ορολογία σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα 
συμβάλει στη διασφάλιση ισότιμων όρων 
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μεταξύ των διαφόρων πιστωτικών 
ιδρυμάτων που ανταγωνίζονται στην 
αγορά των λογαριασμών πληρωμών. Το 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών θα 
πρέπει να περιέχει πληροφορίες μόνον για 
τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες σε 
κάθε κράτος μέλος, με τη χρήση όρων και 
ορισμών που έχουν καθιερωθεί σε 
επίπεδο ΕΕ, κατά περίπτωση. 
Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
καταναλωτές να κατανοούν τα τέλη που 
πρέπει να καταβάλλουν για τον 
λογαριασμό πληρωμών τους, θα πρέπει να 
τους διατίθεται ένα γλωσσάριο που να 
εξηγεί τουλάχιστον τα τέλη και τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο. Το γλωσσάριο αναμένεται να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ώστε να 
ενθαρρύνεται η καλύτερη κατανόηση της 
σημασίας των τελών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν από μεγαλύτερο εύρος 
προσφορών λογαριασμού πληρωμών. Θα 
πρέπει να θεσπιστεί η υποχρέωση των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
πληροφορούν τους καταναλωτές, 
τουλάχιστον ετησίως, αναφορικά με όλα τα 
τέλη που καταβάλλουν για τον λογαριασμό 
τους. Η εκ των υστέρων πληροφόρηση θα 
πρέπει να παρέχεται με τη μορφή ειδικής 
σύνοψης. Θα πρέπει να παρέχεται 
ολοκληρωμένη επισκόπηση των 
χρεωθέντων τελών προκειμένου να είναι 
σε θέση ο καταναλωτής να κατανοήσει σε 
τι αντιστοιχούν τα τέλη και να αξιολογήσει 
την ανάγκη είτε τροποποίησης των 
καταναλωτικών προτύπων του είτε 
μετακίνησης σε άλλον πάροχο. Το όφελος 
αυτό μεγιστοποιείται όταν η εκ των 
υστέρων πληροφόρηση περί τελών 
καλύπτει τις ίδιες υπηρεσίες με την εκ των 
προτέρων πληροφόρηση.

ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
πιστωτικών ιδρυμάτων που 
ανταγωνίζονται στην αγορά των 
λογαριασμών πληρωμών. Το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών θα πρέπει να 
περιέχει πληροφορίες μόνον για τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες σε κάθε 
κράτος μέλος. Προκειμένου να βοηθηθούν 
οι καταναλωτές να κατανοούν τα τέλη που 
πρέπει να καταβάλλουν για τον 
λογαριασμό πληρωμών τους, θα πρέπει να 
τους διατίθεται ένα γλωσσάριο που να 
εξηγεί τουλάχιστον τα τέλη και τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο, κατόπιν αιτήματος σε σταθερό 
υπόθεμα, σε χώρους προσβάσιμους για 
τους καταναλωτές, και να διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς 
τόπους των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών. Το γλωσσάριο αναμένεται να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ώστε να 
ενθαρρύνεται η καλύτερη κατανόηση της 
σημασίας των τελών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν από μεγαλύτερο εύρος 
προσφορών λογαριασμού πληρωμών. Θα 
πρέπει να θεσπιστεί η υποχρέωση των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
πληροφορούν τους καταναλωτές, 
τουλάχιστον ετησίως, αναφορικά με όλα τα 
τέλη που καταβάλλουν για τον λογαριασμό 
τους. Η εκ των υστέρων πληροφόρηση θα 
πρέπει να παρέχεται με τη μορφή ειδικής 
σύνοψης. Θα πρέπει να παρέχεται 
ολοκληρωμένη επισκόπηση των
χρεωθέντων τελών προκειμένου να είναι 
σε θέση ο καταναλωτής να κατανοήσει σε 
τι αντιστοιχούν τα τέλη και να αξιολογήσει 
την ανάγκη είτε τροποποίησης των 
καταναλωτικών προτύπων του είτε 
μετακίνησης σε άλλον πάροχο. Το όφελος 
αυτό μεγιστοποιείται όταν η εκ των 
υστέρων πληροφόρηση περί τελών 
καλύπτει τις ίδιες υπηρεσίες με την εκ των 
προτέρων πληροφόρηση.

Or. en
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Τροπολογία 153
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να 
συγκρίνουν με ευκολία τα τέλη των 
λογαριασμών πληρωμών σε ολόκληρη την 
ενιαία αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να τους παρέχουν 
έναν κατάλογο των τελών που χρεώνονται 
για τις υπηρεσίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη 
ορολογία. Αυτό θα συμβάλει στη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων πιστωτικών 
ιδρυμάτων που ανταγωνίζονται στην 
αγορά των λογαριασμών πληρωμών. Το 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών θα 
πρέπει να περιέχει πληροφορίες μόνον για 
τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες σε 
κάθε κράτος μέλος, με τη χρήση όρων και 
ορισμών που έχουν καθιερωθεί σε επίπεδο 
ΕΕ, κατά περίπτωση. Προκειμένου να 
βοηθηθούν οι καταναλωτές να κατανοούν 
τα τέλη που πρέπει να καταβάλλουν για 
τον λογαριασμό πληρωμών τους, θα πρέπει 
να τους διατίθεται ένα γλωσσάριο που να 
εξηγεί τουλάχιστον τα τέλη και τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο. Το γλωσσάριο αναμένεται να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ώστε να 
ενθαρρύνεται η καλύτερη κατανόηση της 
σημασίας των τελών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν από μεγαλύτερο εύρος 
προσφορών λογαριασμού πληρωμών. Θα 
πρέπει να θεσπιστεί η υποχρέωση των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
πληροφορούν τους καταναλωτές, 
τουλάχιστον ετησίως, αναφορικά με όλα τα 
τέλη που καταβάλλουν για τον λογαριασμό 
τους. Η εκ των υστέρων πληροφόρηση θα 

(15) Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να 
συγκρίνουν με ευκολία τα τέλη των 
λογαριασμών πληρωμών σε ολόκληρη την 
ενιαία αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να τους παρέχουν 
έναν κατάλογο των τελών που χρεώνονται 
για τις υπηρεσίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη 
ορολογία καθώς επίσης, κατά περίπτωση, 
όλες τις άλλες υπηρεσίες που συνδέονται 
με τον λογαριασμό. Αυτό θα συμβάλει στη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων πιστωτικών 
ιδρυμάτων που ανταγωνίζονται στην 
αγορά των λογαριασμών πληρωμών. Το 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών θα 
πρέπει να βασίζεται σε τυποποιημένη 
ορολογία για τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος, με τη 
χρήση όρων και ορισμών που έχουν 
καθιερωθεί σε επίπεδο ΕΕ, κατά 
περίπτωση. Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
καταναλωτές να κατανοούν τα τέλη που 
πρέπει να καταβάλλουν για τον 
λογαριασμό πληρωμών τους, θα πρέπει να 
τους διατίθεται ένα γλωσσάριο που να 
εξηγεί τουλάχιστον όλα τα τέλη και τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο. Το γλωσσάριο αναμένεται να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ώστε να 
ενθαρρύνεται η καλύτερη κατανόηση της 
σημασίας των τελών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν από μεγαλύτερο εύρος 
προσφορών λογαριασμού πληρωμών. Θα 
πρέπει να θεσπιστεί η υποχρέωση των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
πληροφορούν τους καταναλωτές, 



PE516.948v02-00 32/190 AM\1002483EL.doc

EL

πρέπει να παρέχεται με τη μορφή ειδικής 
σύνοψης. Θα πρέπει να παρέχεται 
ολοκληρωμένη επισκόπηση των 
χρεωθέντων τελών προκειμένου να είναι 
σε θέση ο καταναλωτής να κατανοήσει σε 
τι αντιστοιχούν τα τέλη και να αξιολογήσει 
την ανάγκη είτε τροποποίησης των 
καταναλωτικών προτύπων του είτε 
μετακίνησης σε άλλον πάροχο. Το όφελος 
αυτό μεγιστοποιείται όταν η εκ των 
υστέρων πληροφόρηση περί τελών 
καλύπτει τις ίδιες υπηρεσίες με την εκ των 
προτέρων πληροφόρηση.

τουλάχιστον ετησίως, αναφορικά με όλα τα 
τέλη που καταβάλλουν και τους τόκους 
που εισπράττουν και καταβάλλουν για τον 
λογαριασμό τους. Η εκ των υστέρων 
πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται με 
τη μορφή ειδικής σύνοψης. Θα πρέπει να 
παρέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση των 
χρεωθέντων τελών και των 
εισπραχθέντων και καταβληθέντων 
τόκων προκειμένου να είναι σε θέση ο 
καταναλωτής να κατανοήσει σε τι 
αντιστοιχούν τα τέλη και οι τόκοι και να 
αξιολογήσει την ανάγκη είτε τροποποίησης 
των καταναλωτικών προτύπων του είτε 
μετακίνησης σε άλλον πάροχο. Το όφελος 
αυτό μεγιστοποιείται όταν η εκ των 
υστέρων πληροφόρηση περί τελών 
καλύπτει τις ίδιες υπηρεσίες με την εκ των 
προτέρων πληροφόρηση. Για τους 
καταναλωτές που υποβάλλουν σχετικό 
αίτημα, η δήλωση τελών πρέπει να 
αποστέλλεται σε έντυπη μορφή. 
Διαφορετικά, η δήλωση μπορεί να 
διανέμεται ηλεκτρονικά.

Or. en

Τροπολογία 154
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να 
συγκρίνουν με ευκολία τα τέλη των 
λογαριασμών πληρωμών σε ολόκληρη την 
ενιαία αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να τους παρέχουν 
έναν κατάλογο των τελών που χρεώνονται 
για τις υπηρεσίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη 
ορολογία. Αυτό θα συμβάλει στη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων πιστωτικών 

(15) Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να 
συγκρίνουν με ευκολία τα τέλη των 
λογαριασμών πληρωμών σε ολόκληρη την 
ενιαία αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να τους παρέχουν 
έναν κατάλογο των τελών που χρεώνονται 
για τις υπηρεσίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη 
ορολογία σε εθνικό επίπεδο. Αυτό θα 
συμβάλει στη διασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
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ιδρυμάτων που ανταγωνίζονται στην 
αγορά των λογαριασμών πληρωμών. Το 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών θα 
πρέπει να περιέχει πληροφορίες μόνον για 
τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες σε 
κάθε κράτος μέλος, με τη χρήση όρων και 
ορισμών που έχουν καθιερωθεί σε 
επίπεδο ΕΕ, κατά περίπτωση. 
Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
καταναλωτές να κατανοούν τα τέλη που 
πρέπει να καταβάλλουν για τον 
λογαριασμό πληρωμών τους, θα πρέπει να 
τους διατίθεται ένα γλωσσάριο που να 
εξηγεί τουλάχιστον τα τέλη και τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο. Το γλωσσάριο αναμένεται να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ώστε να 
ενθαρρύνεται η καλύτερη κατανόηση της 
σημασίας των τελών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν από μεγαλύτερο εύρος 
προσφορών λογαριασμού πληρωμών. Θα 
πρέπει να θεσπιστεί η υποχρέωση των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
πληροφορούν τους καταναλωτές, 
τουλάχιστον ετησίως, αναφορικά με όλα τα 
τέλη που καταβάλλουν για τον λογαριασμό 
τους. Η εκ των υστέρων πληροφόρηση θα 
πρέπει να παρέχεται με τη μορφή ειδικής 
σύνοψης. Θα πρέπει να παρέχεται 
ολοκληρωμένη επισκόπηση των 
χρεωθέντων τελών προκειμένου να είναι 
σε θέση ο καταναλωτής να κατανοήσει σε 
τι αντιστοιχούν τα τέλη και να αξιολογήσει 
την ανάγκη είτε τροποποίησης των 
καταναλωτικών προτύπων του είτε 
μετακίνησης σε άλλον πάροχο. Το όφελος 
αυτό μεγιστοποιείται όταν η εκ των 
υστέρων πληροφόρηση περί τελών 
καλύπτει τις ίδιες υπηρεσίες με την εκ των 
προτέρων πληροφόρηση.

πιστωτικών ιδρυμάτων που 
ανταγωνίζονται στην αγορά των 
λογαριασμών πληρωμών. Το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών θα πρέπει να 
περιέχει πληροφορίες μόνον για τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες σε κάθε 
κράτος μέλος. Προκειμένου να βοηθηθούν 
οι καταναλωτές να κατανοούν τα τέλη που 
πρέπει να καταβάλλουν για τον 
λογαριασμό πληρωμών τους, θα πρέπει να 
τους διατίθεται ένα γλωσσάριο που να 
εξηγεί τουλάχιστον τα τέλη και τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο. Το γλωσσάριο αναμένεται να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ώστε να 
ενθαρρύνεται η καλύτερη κατανόηση της 
σημασίας των τελών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν από μεγαλύτερο εύρος 
προσφορών λογαριασμού πληρωμών. Θα 
πρέπει να θεσπιστεί η υποχρέωση των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
πληροφορούν τους καταναλωτές, 
τουλάχιστον ετησίως, αναφορικά με όλα τα 
τέλη που καταβάλλουν για τον λογαριασμό 
τους. Η εκ των υστέρων πληροφόρηση θα 
πρέπει να παρέχεται με τη μορφή ειδικής 
σύνοψης. Θα πρέπει να παρέχεται 
ολοκληρωμένη επισκόπηση των 
χρεωθέντων τελών προκειμένου να είναι 
σε θέση ο καταναλωτής να κατανοήσει σε 
τι αντιστοιχούν τα τέλη και να αξιολογήσει 
την ανάγκη είτε τροποποίησης των 
καταναλωτικών προτύπων του είτε 
μετακίνησης σε άλλον πάροχο. Το όφελος 
αυτό μεγιστοποιείται όταν η εκ των 
υστέρων πληροφόρηση περί τελών 
καλύπτει τις ίδιες υπηρεσίες με την εκ των 
προτέρων πληροφόρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ληφθεί υπόψη το διοικητικό κόστος, δεν είναι σαφές ότι η διαδικασία της τυποποίησης της 
ορολογίας των τελών αποφέρει πραγματικό όφελος.
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Τροπολογία 155
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για την κάλυψη των αναγκών των 
καταναλωτών, είναι απαραίτητο να 
διασφαλίζεται ότι η πληροφόρηση περί 
τελών είναι σαφής, πλήρης και 
συγκρίσιμη. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
επομένως, να ορίζει κοινές απαιτήσεις 
παρουσίασης για το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών και τη δήλωση 
τελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
αυτά θα είναι κατανοητά και συγκρίσιμα 
για τους καταναλωτές. Η μορφή, η σειρά 
των επιμέρους στοιχείων και οι 
επικεφαλίδες θα πρέπει να είναι ίδιες για 
κάθε δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
και κάθε δήλωση τελών σε κάθε κράτος 
μέλος, πράγμα που θα επιτρέπει στους 
καταναλωτές να συγκρίνουν τα δύο 
έγγραφα, μεγιστοποιώντας έτσι την 
κατανόηση και την αξιοποίηση των 
πληροφοριών. Το δελτίο πληροφόρησης 
περί τελών και η δήλωση τελών θα πρέπει 
να είναι σαφώς διακριτά από άλλες 
κοινοποιήσεις. Θα πρέπει να 
προσδιορίζονται με κοινό σύμβολο.

(16) Για την κάλυψη των αναγκών των 
καταναλωτών, είναι απαραίτητο να 
διασφαλίζεται ότι η πληροφόρηση περί 
τελών είναι σαφής, πλήρης και 
συγκρίσιμη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται, για τους σκοπούς μιας οδηγίας, τόσες λεπτομέρειες σχετικά με το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών.

Τροπολογία 156
Jean-Paul Gauzès
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για την κάλυψη των αναγκών των 
καταναλωτών, είναι απαραίτητο να 
διασφαλίζεται ότι η πληροφόρηση περί 
τελών είναι σαφής, πλήρης και 
συγκρίσιμη. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, 
επομένως, να ορίζει κοινές απαιτήσεις 
παρουσίασης για το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών και τη δήλωση 
τελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
αυτά θα είναι κατανοητά και συγκρίσιμα 
για τους καταναλωτές. Η μορφή, η σειρά 
των επιμέρους στοιχείων και οι 
επικεφαλίδες θα πρέπει να είναι ίδιες για 
κάθε δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
και κάθε δήλωση τελών σε κάθε κράτος 
μέλος, πράγμα που θα επιτρέπει στους 
καταναλωτές να συγκρίνουν τα δύο 
έγγραφα, μεγιστοποιώντας έτσι την 
κατανόηση και την αξιοποίηση των 
πληροφοριών. Το δελτίο πληροφόρησης 
περί τελών και η δήλωση τελών θα πρέπει 
να είναι σαφώς διακριτά από άλλες 
κοινοποιήσεις. Θα πρέπει να 
προσδιορίζονται με κοινό σύμβολο.

(16) Για την κάλυψη των αναγκών των 
καταναλωτών, είναι απαραίτητο να 
διασφαλίζεται ότι η πληροφόρηση περί 
τελών είναι σαφής, πλήρης και 
συγκρίσιμη.

Or. en

Τροπολογία 157
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική χρήση της ισχύουσας 
ορολογίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών να χρησιμοποιούν την 

διαγράφεται
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ισχύουσα ορολογία σε επίπεδο ΕΕ, 
παράλληλα με την υπόλοιπη εθνική 
τυποποιημένη ορολογία που ορίζεται στον 
προσωρινό κατάλογο, όταν επικοινωνούν 
με τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών και της 
δήλωσης τελών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δύνανται να χρησιμοποιούν 
εμπορικές ονομασίες για τον 
χαρακτηρισμό υπηρεσιών οπουδήποτε 
εκτός από το δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών και τη δήλωση τελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ληφθεί υπόψη το συνακόλουθο διοικητικό κόστος, δεν είναι σαφές ότι η διαδικασία της 
τυποποίησης της ορολογίας των τελών αποφέρει πραγματικό όφελος.

Τροπολογία 158
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική χρήση της ισχύουσας 
ορολογίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών να χρησιμοποιούν την 
ισχύουσα ορολογία σε επίπεδο ΕΕ, 
παράλληλα με την υπόλοιπη εθνική 
τυποποιημένη ορολογία που ορίζεται στον 
προσωρινό κατάλογο, όταν επικοινωνούν 
με τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών και της 
δήλωσης τελών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δύνανται να χρησιμοποιούν 
εμπορικές ονομασίες για τον 
χαρακτηρισμό υπηρεσιών οπουδήποτε 

διαγράφεται
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εκτός από το δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών και τη δήλωση τελών.

Or. en

Τροπολογία 159
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική χρήση της ισχύουσας ορολογίας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνουν 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
χρησιμοποιούν την ισχύουσα ορολογία σε 
επίπεδο ΕΕ, παράλληλα με την υπόλοιπη 
εθνική τυποποιημένη ορολογία που 
ορίζεται στον προσωρινό κατάλογο, όταν 
επικοινωνούν με τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών και της 
δήλωσης τελών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δύνανται να χρησιμοποιούν 
εμπορικές ονομασίες για τον 
χαρακτηρισμό υπηρεσιών οπουδήποτε 
εκτός από το δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών και τη δήλωση τελών.

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική χρήση της ισχύουσας ορολογίας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνουν 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
χρησιμοποιούν τον τυποποιημένο 
κατάλογο σε επίπεδο ΕΕ, όταν 
επικοινωνούν με τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών και της 
δήλωσης τελών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δύνανται να χρησιμοποιούν 
εμπορικές ονομασίες για τον 
χαρακτηρισμό υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 160
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική χρήση της ισχύουσας ορολογίας 

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική χρήση της ισχύουσας ορολογίας 
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σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνουν 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
χρησιμοποιούν την ισχύουσα ορολογία σε 
επίπεδο ΕΕ, παράλληλα με την υπόλοιπη 
εθνική τυποποιημένη ορολογία που 
ορίζεται στον προσωρινό κατάλογο, όταν 
επικοινωνούν με τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών και της 
δήλωσης τελών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δύνανται να χρησιμοποιούν 
εμπορικές ονομασίες για τον 
χαρακτηρισμό υπηρεσιών οπουδήποτε 
εκτός από το δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών και τη δήλωση τελών.

σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνουν 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
χρησιμοποιούν την τυποποιημένη εθνική
ορολογία που ορίζεται στον προσωρινό 
κατάλογο, όταν επικοινωνούν με τους 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων του 
δελτίου πληροφόρησης περί τελών και της 
δήλωσης τελών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δύνανται επιπροσθέτως να 
χρησιμοποιούν εμπορικές ονομασίες για 
τον χαρακτηρισμό υπηρεσιών και στο
δελτίο πληροφόρησης περί τελών και στη
δήλωση τελών.

Or. de

Τροπολογία 161
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική χρήση της ισχύουσας ορολογίας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνουν 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
χρησιμοποιούν την ισχύουσα ορολογία σε 
επίπεδο ΕΕ, παράλληλα με την υπόλοιπη 
εθνική τυποποιημένη ορολογία που 
ορίζεται στον προσωρινό κατάλογο, όταν 
επικοινωνούν με τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών και της 
δήλωσης τελών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δύνανται να χρησιμοποιούν 
εμπορικές ονομασίες για τον 
χαρακτηρισμό υπηρεσιών οπουδήποτε 
εκτός από το δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών και τη δήλωση τελών.

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική χρήση της ισχύουσας ορολογίας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνουν 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
χρησιμοποιούν την ισχύουσα ορολογία σε 
επίπεδο ΕΕ, παράλληλα με την υπόλοιπη 
εθνική τυποποιημένη ορολογία που 
ορίζεται στον προσωρινό κατάλογο, όταν 
επικοινωνούν με τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών, της δήλωσης 
τελών και της συμβατικής 
πληροφόρησης. Όσον αφορά την 
εμπορική πληροφόρηση, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών δύνανται να 
χρησιμοποιούν εμπορικές ονομασίες, υπό 
τον όρο ότι ορίζονται σαφώς οι 
αντίστοιχοι τυποποιημένοι όροι σε 
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ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ανάλογα 
με την περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 162
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
αποτελούν αποτελεσματικό μέσο που 
μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές για να αξιολογούν τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
διαφόρων προσφορών για λογαριασμούς 
σε έναν ενιαίο χώρο. Δύνανται να 
συμβάλουν στην ορθή εξισορρόπηση της 
ανάγκης για πληροφόρηση, που θα είναι 
σαφής και περιεκτική, αλλά ταυτόχρονα 
ολοκληρωμένη και πλήρης, επιτρέποντας 
στους χρήστες να λαμβάνουν 
λεπτομερέστερες πληροφορίες όταν 
ενδιαφέρονται γι’ αυτές. Δύνανται επίσης 
να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, 
εφόσον οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται 
να συλλέγουν πληροφορίες χωριστά από 
τους διάφορους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να επεκταθεί και να συμπεριλάβει 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης οι οποίοι καλύπτουν πολλά περισσότερα στοιχεία από απλούς 
λογαριασμούς πληρωμών.

Τροπολογία 163
Syed Kamall
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να αποκτήσουν αμερόληπτες 
πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά 
τέλη, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι 
σε θέση να έχουν πρόσβαση σε 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης οι οποίοι 
να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ένας 
δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στους 
καταναλωτές στις αντίστοιχες 
επικράτειές τους. Παρόμοιους 
δικτυακούς τόπους μπορούν να 
διαχειρίζονται και οι αρμόδιες αρχές, 
άλλες δημόσιες αρχές και/ή 
διαπιστευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα 
κράτη μέλη καθιερώνουν ένα εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης, το οποίο 
επιτρέπει σε ιδιωτικούς φορείς 
δικτυακών τόπων σύγκρισης να 
υποβάλουν αίτηση διαπίστευσης 
σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια 
ποιότητας. Σε περίπτωση που δεν έχει 
διαπιστευθεί κάποιος ιδιωτικός 
δικτυακός τόπος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος 
σύγκρισης τον οποίο θα διαχειρίζεται μια 
αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή. 
Αυτοί οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει 
επίσης να συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια ποιότητας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να επεκταθεί και να συμπεριλάβει 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης οι οποίοι καλύπτουν πολλά περισσότερα στοιχεία από απλούς 
λογαριασμούς πληρωμών.
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Τροπολογία 164
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να αποκτήσουν αμερόληπτες 
πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά 
τέλη, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς 
τόπους σύγκρισης οι οποίοι να είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ένας 
δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στους 
καταναλωτές στις αντίστοιχες επικράτειές 
τους. Παρόμοιους δικτυακούς τόπους 
μπορούν να διαχειρίζονται και οι αρμόδιες 
αρχές, άλλες δημόσιες αρχές και/ή 
διαπιστευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα κράτη 
μέλη καθιερώνουν ένα εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης, το οποίο επιτρέπει 
σε ιδιωτικούς φορείς δικτυακών τόπων 
σύγκρισης να υποβάλουν αίτηση 
διαπίστευσης σύμφωνα με καθορισμένα 
κριτήρια ποιότητας. Σε περίπτωση που δεν 
έχει διαπιστευθεί κάποιος ιδιωτικός 
δικτυακός τόπος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος 
σύγκρισης τον οποίο θα διαχειρίζεται μια 
αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή. Αυτοί 
οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
ποιότητας.

(19) Για να αποκτήσουν αμερόληπτες 
πληροφορίες σχετικά με τα τέλη που 
χρεώνονται και τα επιτόκια που 
εφαρμόζονται στους λογαριασμούς 
πληρωμών, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
έχουν δωρεάν πρόσβαση σε δικτυακούς 
τόπους σύγκρισης οι οποίοι να είναι 
οικονομικά και λειτουργικά ανεξάρτητοι 
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ένας 
δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στους 
καταναλωτές στις αντίστοιχες επικράτειές 
τους. Παρόμοιους δικτυακούς τόπους 
μπορούν να διαχειρίζονται και οι αρμόδιες 
αρχές, άλλες δημόσιες αρχές και/ή 
διαπιστευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα κράτη 
μέλη καθιερώνουν ένα εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης, το οποίο επιτρέπει 
σε ιδιωτικούς φορείς δικτυακών τόπων 
σύγκρισης να υποβάλουν αίτηση 
διαπίστευσης σύμφωνα με καθορισμένα 
κριτήρια ποιότητας. Σε περίπτωση που δεν 
έχει διαπιστευθεί κάποιος ιδιωτικός 
δικτυακός τόπος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος 
σύγκρισης τον οποίο θα διαχειρίζεται μια 
αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή. Αυτοί 
οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
ποιότητας. Για να έχουν οι καταναλωτές 
εύκολη πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους 
σύγκρισης άλλων κρατών μελών, θα 
πρέπει να δημιουργηθεί μια δικτυακή 
πύλη της Ένωσης που να περιλαμβάνει 
συνδέσμους προς όλους τους εθνικούς 
δικτυακούς τόπους.

Or. en
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Τροπολογία 165
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να αποκτήσουν αμερόληπτες 
πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά 
τέλη, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς 
τόπους σύγκρισης οι οποίοι να είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ένας 
δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στους 
καταναλωτές στις αντίστοιχες επικράτειές 
τους. Παρόμοιους δικτυακούς τόπους 
μπορούν να διαχειρίζονται και οι αρμόδιες 
αρχές, άλλες δημόσιες αρχές και/ή 
διαπιστευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα κράτη 
μέλη καθιερώνουν ένα εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης, το οποίο επιτρέπει 
σε ιδιωτικούς φορείς δικτυακών τόπων 
σύγκρισης να υποβάλουν αίτηση 
διαπίστευσης σύμφωνα με καθορισμένα 
κριτήρια ποιότητας. Σε περίπτωση που δεν 
έχει διαπιστευθεί κάποιος ιδιωτικός 
δικτυακός τόπος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος 
σύγκρισης τον οποίο θα διαχειρίζεται μια 
αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή. Αυτοί 
οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
ποιότητας.

(19) Για να αποκτήσουν αμερόληπτες 
πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά 
τέλη, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς 
τόπους σύγκρισης οι οποίοι να είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ένας 
δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στους 
καταναλωτές στις αντίστοιχες επικράτειές 
τους. Παρόμοιους δικτυακούς τόπους 
μπορούν να διαχειρίζονται και οι αρμόδιες 
αρχές, άλλες δημόσιες αρχές και/ή 
διαπιστευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα κράτη 
μέλη καθιερώνουν ένα εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης, το οποίο επιτρέπει 
σε ιδιωτικούς φορείς δικτυακών τόπων 
σύγκρισης να υποβάλουν αίτηση 
διαπίστευσης σύμφωνα με καθορισμένα 
κριτήρια ποιότητας. Σε περίπτωση που δεν 
έχει διαπιστευθεί κάποιος ιδιωτικός 
δικτυακός τόπος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος 
σύγκρισης τον οποίο θα διαχειρίζεται μια 
αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή. Αυτοί 
οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
ποιότητας. Προκειμένου να διευκολυνθεί 
η επισκόπηση των τελών που χρεώνουν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημιουργεί μια ενημερωμένη, 
ανεξάρτητη, έγκυρη, αξιόπιστη και φιλική 
προς τον καταναλωτή δικτυακή πύλη που 
θα παρέχει όλους τους συνδέσμους προς 
τους διαπιστευμένους δικτυακούς τόπους 
σύγκρισης των διαφόρων κρατών μελών. 
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Τροπολογία 166
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη για τον λογαριασμό 

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων μαζί με άλλες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
παρέχονται στους καταναλωτές 
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πληρωμών και για κάθε άλλη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά.
Αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για υπηρεσίες που συνδέονται 
φυσιολογικά με τη χρήση του 
λογαριασμού πληρωμών, όπως οι 
αναλήψεις, τα εμβάσματα ή οι κάρτες 
πληρωμών. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες 
αυτές θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
για τον λογαριασμό πληρωμών και για 
κάθε άλλη χρηματοοικονομική υπηρεσία 
που περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά, 
εφόσον είναι δυνατό να αγοράσουν οι 
καταναλωτές τον λογαριασμό πληρωμών 
και τη δέσμη υπηρεσιών χωριστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ λογαριασμών που προσφέρουν ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών και λογαριασμών στο πλαίσιο πακέτων που συμπεριλαμβάνουν και άλλες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως ασφαλίσεις. Στη δεύτερη περίπτωση δεν είναι δυνατό να 
αποδεσμοποιηθούν οι υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβλεφθεί απαίτηση 
ώστε να διασφαλίζεται ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προειδοποιεί τον καταναλωτή για 
το κόστος που συνεπάγεται το άνοιγμα ενός λογαριασμού πληρωμών στο πλαίσιο πακέτου και 
ότι έχει ελέγξει εάν ο πελάτης είναι επιλέξιμος για το προϊόν-πακέτο.

Τροπολογία 167
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
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η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη για τον λογαριασμό 
πληρωμών και για κάθε άλλη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά. 
Αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για υπηρεσίες που συνδέονται 
φυσιολογικά με τη χρήση του 
λογαριασμού πληρωμών, όπως οι 
αναλήψεις, τα εμβάσματα ή οι κάρτες 
πληρωμών. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες 
αυτές θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη για τον λογαριασμό 
πληρωμών και για κάθε άλλη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά.

Or. en

Τροπολογία 168
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
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πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη για τον λογαριασμό 
πληρωμών και για κάθε άλλη
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά. 
Αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για υπηρεσίες που συνδέονται 
φυσιολογικά με τη χρήση του λογαριασμού 
πληρωμών, όπως οι αναλήψεις, τα 
εμβάσματα ή οι κάρτες πληρωμών. Ως εκ 
τούτου, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
εν λόγω διάταξης.

πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με το 
ενδεχόμενο αγοράς μεμονωμένων 
στοιχείων του πακέτου και, εφόσον αυτό 
είναι δυνατό, εάν παρέχονται 
πληροφορίες για το κόστος και τις 
επιβαρύνσεις για κάθε χρηματοοικονομική 
υπηρεσία που περιλαμβάνεται στο πακέτο 
χωριστά. Αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα 
πρέπει να ισχύουν για υπηρεσίες που 
συνδέονται φυσιολογικά με τη χρήση του 
λογαριασμού πληρωμών, όπως οι 
αναλήψεις, τα εμβάσματα ή οι κάρτες 
πληρωμών. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες 
αυτές θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.
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Or. en

Τροπολογία 169
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη για τον λογαριασμό 

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη για τον λογαριασμό 
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πληρωμών και για κάθε άλλη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά. 
Αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για υπηρεσίες που συνδέονται 
φυσιολογικά με τη χρήση του λογαριασμού 
πληρωμών, όπως οι αναλήψεις, τα 
εμβάσματα ή οι κάρτες πληρωμών. Ως εκ 
τούτου, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
εν λόγω διάταξης.

πληρωμών και για κάθε άλλη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά. 
Αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για υπηρεσίες που συνδέονται 
φυσιολογικά με τη χρήση του λογαριασμού 
πληρωμών, όπως οι αναλήψεις, τα 
εμβάσματα ή οι κάρτες πληρωμών. Ως εκ 
τούτου, οι υπηρεσίες αυτές, καθώς και η 
σύμφωνη με το καταστατικό απόκτηση 
της ιδιότητας μέλους συνεταιρισμού, θα 
πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω επιμέρους 
διάταξης.

Or. de

Τροπολογία 170
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο 
να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν η 
σχετική διαδικασία δεν συνεπάγεται 
υπερβολική διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση. Η διαδικασία μετάβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών άλλου παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι 
σαφής και ταχεία. Τα τέλη που χρεώνουν 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση 
με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, 
εάν υφίστανται καν, θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος στο 
οποίο υποβάλλονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών. Για να υπάρχει θετικός 
αντίκτυπος στον ανταγωνισμό, θα πρέπει 
επίσης να διευκολύνονται οι αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Δεδομένου ότι οι αλλαγές λογαριασμού σε 
διασυνοριακό επίπεδο ενδέχεται να είναι 
πολυπλοκότερες από τις αντίστοιχες 
αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και να 

(21) Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο 
να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν η 
σχετική διαδικασία δεν συνεπάγεται 
υπερβολική διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση. Η διαδικασία μετάβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών άλλου παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι 
σαφής και ταχεία. Τα τέλη που χρεώνουν 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση 
με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, 
εάν υφίστανται καν, θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος στο 
οποίο υποβάλλονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών. Οι καταναλωτές θα έχουν το 
κίνητρο να αλλάξουν λογαριασμό μόνον 
εάν η σχετική διαδικασία δεν συνεπάγεται 
υπερβολική διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση. Η διαδικασία μετάβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών άλλου παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι 
σαφής και ταχεία. Τυχόν τέλη που 



AM\1002483EL.doc 49/190 PE516.948v02-00

EL

απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών να προσαρμόσει και να 
βελτιώσει τις εσωτερικές του 
διαδικασίες, θα πρέπει να προβλέπονται 
μεγαλύτερες προθεσμίες για τις αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο. Η 
ανάγκη διατήρησης διαφορετικών 
προθεσμιών θα πρέπει να αξιολογηθεί στο 
πλαίσιο της επανεξέτασης της 
προτεινόμενης οδηγίας.

χρεώνουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών σε σχέση με την υπηρεσία 
αλλαγής λογαριασμού θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος που 
καταβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών. Επιπλέον, η προσφορά 
τέτοιων υπηρεσιών θα δημιουργήσει 
προβλήματα, καθώς τα τεχνικά πρότυπα, 
οι επιχειρηματικοί κανόνες και οι νομικές 
απαιτήσεις μεταξύ των συστημάτων 
πληρωμών της ΕΕ διαφέρουν. Επίσης, ο 
κανονισμός αριθ. 260/2012 που θα τεθεί 
σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2014 θα 
καταστήσει τις εν λόγω υπηρεσίες 
παρωχημένες για τους καταναλωτές που 
κινούνται εντός της ζώνης του ευρώ. Για 
τους καταναλωτές που μετακινούνται 
μεταξύ μιας χώρας της ζώνης του ευρώ 
και μιας χώρας εκτός ευρώ, η χρήση 
πολλαπλών τραπεζικών υπηρεσιών είναι 
μια πολύ συνηθισμένη πρακτική. 
Επιτρέπει στους καταναλωτές να 
ανοίξουν νέο λογαριασμό ενώ παράλληλα 
διατηρούν τον παλιό τους ή να κλείσουν 
τον παλιό τους μόνο εφόσον έχουν λήξει 
όλες οι υποχρεώσεις τους με τους 
τοπικούς παρόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια απαίτηση συνεπάγεται τεράστιο κόστος και κίνδυνο, με μικρό εμφανές όφελος, 
δεδομένου του χαμηλού επιπέδου ζήτησης για μια τέτοια διασυνοριακή υπηρεσία. Από την 
εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 260/2012 θα διευκολυνθούν και οι διασυνοριακές συναλλαγές.

Τροπολογία 171
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο 
να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν η 

(21) Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο 
να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν η 
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σχετική διαδικασία δεν συνεπάγεται 
υπερβολική διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση. Η διαδικασία μετάβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών άλλου παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι 
σαφής και ταχεία. Τα τέλη που χρεώνουν 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση 
με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, 
εάν υφίστανται καν, θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος στο 
οποίο υποβάλλονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών. Για να υπάρχει θετικός 
αντίκτυπος στον ανταγωνισμό, θα πρέπει 
επίσης να διευκολύνονται οι αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Δεδομένου ότι οι αλλαγές λογαριασμού σε 
διασυνοριακό επίπεδο ενδέχεται να είναι 
πολυπλοκότερες από τις αντίστοιχες 
αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και να 
απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών να προσαρμόσει και να 
βελτιώσει τις εσωτερικές του 
διαδικασίες, θα πρέπει να προβλέπονται 
μεγαλύτερες προθεσμίες για τις αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο. Η 
ανάγκη διατήρησης διαφορετικών 
προθεσμιών θα πρέπει να αξιολογηθεί στο 
πλαίσιο της επανεξέτασης της 
προτεινόμενης οδηγίας.

σχετική διαδικασία δεν συνεπάγεται 
υπερβολική διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση. Η διαδικασία μετάβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών άλλου παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι 
σαφής και ταχεία. Τα τέλη που χρεώνουν 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση 
με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, 
εάν υφίστανται καν, θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος στο 
οποίο υποβάλλονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 172
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο 
να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν η 
σχετική διαδικασία δεν συνεπάγεται 
υπερβολική διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση. Η διαδικασία μετάβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών άλλου παρόχου 

(21) Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο 
να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν η 
σχετική διαδικασία δεν συνεπάγεται 
υπερβολική διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση. Η διαδικασία μετάβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών άλλου παρόχου 
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υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι 
σαφής και ταχεία. Τα τέλη που χρεώνουν 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε 
σχέση με την υπηρεσία αλλαγής 
λογαριασμού, εάν υφίστανται καν, θα 
πρέπει να αντιστοιχούν στο πραγματικό 
κόστος στο οποίο υποβάλλονται οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών. Για να 
υπάρχει θετικός αντίκτυπος στον 
ανταγωνισμό, θα πρέπει επίσης να 
διευκολύνονται οι αλλαγές λογαριασμού 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεδομένου ότι οι 
αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό 
επίπεδο ενδέχεται να είναι πολυπλοκότερες 
από τις αντίστοιχες αλλαγές σε εθνικό 
επίπεδο και να απαιτούν από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προσαρμόσει και 
να βελτιώσει τις εσωτερικές του 
διαδικασίες, θα πρέπει να προβλέπονται 
μεγαλύτερες προθεσμίες για τις αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο. Η 
ανάγκη διατήρησης διαφορετικών 
προθεσμιών θα πρέπει να αξιολογηθεί στο 
πλαίσιο της επανεξέτασης της 
προτεινόμενης οδηγίας.

υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι 
σαφής, ταχεία και ανέξοδη. Για να υπάρχει 
θετικός αντίκτυπος στον ανταγωνισμό, θα 
πρέπει επίσης να διευκολύνονται οι 
αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Δεδομένου ότι οι αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο 
ενδέχεται να είναι πολυπλοκότερες από τις 
αντίστοιχες αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και 
να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών να προσαρμόσει και να 
βελτιώσει τις εσωτερικές του διαδικασίες, 
θα πρέπει να προβλέπονται μεγαλύτερες 
προθεσμίες για τις αλλαγές λογαριασμού 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Η ανάγκη 
διατήρησης διαφορετικών προθεσμιών θα 
πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης της προτεινόμενης οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 173
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο 
να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν η 
σχετική διαδικασία δεν συνεπάγεται 
υπερβολική διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση. Η διαδικασία μετάβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών άλλου παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι 
σαφής και ταχεία. Τα τέλη που χρεώνουν 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση 
με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, 

(21) Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο 
να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν τα 
δυνητικά οφέλη δεν υπερτερούν των 
πιθανών κινδύνων και εάν η σχετική 
διαδικασία δεν συνεπάγεται υπερβολική 
διοικητική και οικονομική επιβάρυνση. Η 
διαδικασία μετάβασης σε λογαριασμό 
πληρωμών άλλου παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να είναι σαφής και 
ταχεία. Τα τέλη που χρεώνουν οι πάροχοι 



PE516.948v02-00 52/190 AM\1002483EL.doc

EL

εάν υφίστανται καν, θα πρέπει να 
αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος στο 
οποίο υποβάλλονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών. Για να υπάρχει θετικός 
αντίκτυπος στον ανταγωνισμό, θα πρέπει 
επίσης να διευκολύνονται οι αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Δεδομένου ότι οι αλλαγές λογαριασμού σε 
διασυνοριακό επίπεδο ενδέχεται να είναι 
πολυπλοκότερες από τις αντίστοιχες 
αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και να απαιτούν 
από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να 
προσαρμόσει και να βελτιώσει τις 
εσωτερικές του διαδικασίες, θα πρέπει να 
προβλέπονται μεγαλύτερες προθεσμίες για 
τις αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Η ανάγκη διατήρησης 
διαφορετικών προθεσμιών θα πρέπει να 
αξιολογηθεί στο πλαίσιο της επανεξέτασης 
της προτεινόμενης οδηγίας.

υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με την 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, εάν 
υφίστανται καν, θα πρέπει να αντιστοιχούν 
στο πραγματικό κόστος στο οποίο 
υποβάλλονται οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών. Για να υπάρχει θετικός 
αντίκτυπος στον ανταγωνισμό, θα πρέπει 
επίσης να διευκολύνονται οι αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Δεδομένου ότι οι αλλαγές λογαριασμού σε 
διασυνοριακό επίπεδο ενδέχεται να είναι 
πολυπλοκότερες από τις αντίστοιχες 
αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και να απαιτούν 
από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να 
προσαρμόσει και να βελτιώσει τις 
εσωτερικές του διαδικασίες, θα πρέπει να 
προβλέπονται μεγαλύτερες προθεσμίες για 
τις αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Η ανάγκη διατήρησης 
διαφορετικών προθεσμιών θα πρέπει να 
αξιολογηθεί στο πλαίσιο της επανεξέτασης 
της προτεινόμενης οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 174
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
απλούστερη για τον καταναλωτή. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος για 
την εκκίνηση και της διαχείριση της 
διαδικασίας εκ μέρους του καταναλωτή.

(22) Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
απλούστερη για τον καταναλωτή. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος για 
την εκκίνηση και της διαχείριση της 
διαδικασίας εκ μέρους του καταναλωτή. Οι 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας 
αλλαγής λογαριασμού μπορούν να 
τηρούνται μέσω της νομοθεσίας, της 
αυτορρύθμισης ή της εθελούσιας 
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συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές πρωτοβουλίες των κρατών μελών είτε βρίσκονται σε στάδιο κατάρτισης είτε έχουν ήδη 
εφαρμοστεί. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επιφέρει ελάχιστη εναρμόνιση.

Τροπολογία 175
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
απλούστερη για τον καταναλωτή. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος για 
την εκκίνηση και της διαχείριση της 
διαδικασίας εκ μέρους του καταναλωτή.

(22) Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
απλούστερη για τον καταναλωτή. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος για 
την εκκίνηση και της διαχείριση της 
διαδικασίας εκ μέρους του καταναλωτή. Οι 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας 
αλλαγής λογαριασμού μπορούν να 
τηρούνται μέσω της νομοθεσίας, της 
αυτορρύθμισης ή της εθελούσιας 
συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 176
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Όσον αφορά την αλλαγή μεταξύ 
εγχώριων παρόχων υπηρεσιών 
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πληρωμών, τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν 
την εφαρμογή κανόνων ή να καταρτίζουν 
κανόνες οι οποίοι παρεκκλίνουν ελαφρώς 
από τους κανόνες που περιγράφονται 
στην παρούσα οδηγία, υπό τον όρο ότι 
τούτο συνεπάγεται αποτελεσματικότητα 
που αποβαίνει αναμφίβολα προς το 
συμφέρον του καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 177
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η συνεργασία του αποστέλλοντος 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών είναι 
αναγκαία για την επιτυχία της αλλαγής 
λογαριασμού. Ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να 
λαμβάνει από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών όλα τα στοιχεία που 
θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση 
των επαναλαμβανόμενων πληρωμών στον 
νέο λογαριασμό πληρωμών. Ωστόσο, τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι τα 
απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση 
της αλλαγής λογαριασμού, οπότε ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
δεν θα πρέπει να ζητά περιττά στοιχεία.

(24) Η συνεργασία του αποστέλλοντος 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών είναι 
αναγκαία για την επιτυχία της αλλαγής 
λογαριασμού. Ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να 
λαμβάνει από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τις 
υφιστάμενες απαιτήσεις ως προς την 
προστασία των δεδομένων, όλα τα 
στοιχεία που θεωρεί αναγκαία για την 
αποκατάσταση των επαναλαμβανόμενων 
πληρωμών στον νέο λογαριασμό 
πληρωμών. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά θα 
πρέπει να είναι τα απολύτως απαραίτητα 
για την εκτέλεση της αλλαγής 
λογαριασμού, οπότε ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει να 
ζητά περιττά στοιχεία.

Or. de

Τροπολογία 178
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν λόγω 
δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 179
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
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είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση και 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
Σήμερα, είναι αναγκαίο να υπάρχει 
πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ώστε 
να είναι δυνατή η αποτελεσματική και 
πλήρης συμμετοχή στη 
χρηματοπιστωτική και κοινωνική 
κοινότητα. Οι καταναλωτές που δεν 
διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό 
αναγκάζονται να χρησιμοποιούν μετρητά 
με αποτέλεσμα όχι μόνο να περιορίζονται 
οι επιλογές τους ως προς τους τρόπους 
πληρωμής και να αποκλείονται από τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά να 
επιβαρύνονται και με περισσότερα έξοδα.
Επιπλέον, το δικαίωμα πρόσβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος θα πρέπει να χορηγείται τηρουμένων 
των απαιτήσεων που ορίζονται στην 
οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 180
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν χρησιμοποιούν σε κάποιο 
κράτος μέλος λογαριασμό πληρωμών θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Όλες οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας σχετικά με τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τελών και την αλλαγή λογαριασμού 
ισχύουν επίσης για τους λογαριασμούς 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν 
ακόμα περισσότερο ώστε η αλλαγή από 
έναν λογαριασμό σε άλλο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά να 
είναι δυνατή για τον καταναλωτή.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη 
δυνατή πρόσβαση σε τέτοιους 
λογαριασμούς, οι καταναλωτές θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους 
λογαριασμούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, π.χ. μπορεί 
να είναι άνεργοι ή να έχουν πτωχεύσει, 
και ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 181
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 

(27) Οι καταναλωτές στους οποίους στο 
παρελθόν δεν επετράπη η πρόσβαση σε 
βασικό λογαριασμό πληρωμών, διαμένουν 
στο κράτος μέλος του παρόχου υπηρεσιών 
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είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

πληρωμών και μπορούν να αιτιολογήσουν 
επαρκή σχέση με το εν λόγω κράτος 
εφόσον αιτούνται πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να ανοίξουν και να χρησιμοποιούν 
έναν τέτοιο λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στο εν λόγω 
κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τις διατάξεις προστασίας από την απάτη, ένας καταναλωτής 
πρέπει να αποδεικνύει ότι έχει ανάγκη να ανοίξει λογαριασμό πληρωμών σε άλλη χώρα.

Τροπολογία 182
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν (27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
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νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν λογαριασμό 
πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
κράτος της συνήθους διαμονής τους. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη 
δυνατή πρόσβαση σε τέτοιους 
λογαριασμούς, οι καταναλωτές θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα 
από την οικονομική τους κατάσταση, 
λόγου χάρη αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό 
προσωπική πτώχευση, και ανεξάρτητα από 
τον τόπο διαμονής τους. Ο καταναλωτής 
πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις για την 
ύπαρξη προσωπικών δεσμών, όπως 
επίκεντρο προσωπικής ζωής, τόπος 
εργασίας ή σπουδών, με το εκάστοτε 
κράτος μέλος και την περιοχή 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Επιπλέον, το δικαίωμα πρόσβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος θα πρέπει να χορηγείται τηρουμένων 
των απαιτήσεων που ορίζονται στην 
οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας.

Or. de

Τροπολογία 183
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
μπορούν να δικαιολογήσουν πραγματικό 
δεσμό με το κράτος μέλος του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών και δεν διατηρούν 
σε κάποιο κράτος μέλος λογαριασμό 
πληρωμών θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ανοίξουν και να χρησιμοποιούν έναν 
τέτοιο λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Θα πρέπει να απαιτείται 
από τους καταναλωτές να 
παρουσιάζονται αυτοπροσώπως σε 
γραφείο του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στο κράτος μέλος επιλογής 
τους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
άσκηση του εν λόγω δικαιώματος να μην 
είναι εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για 
τον καταναλωτή. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
το καθεστώς απασχόλησης, το επίπεδο 
εισοδήματος, το πιστωτικό ιστορικό ή αν 
τελούν υπό προσωπική πτώχευση, και 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. 
Επιπλέον, το δικαίωμα πρόσβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος θα πρέπει να χορηγείται τηρουμένων 
των απαιτήσεων που ορίζονται στην 
οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 185
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν λογαριασμό 
πληρωμών στην Ένωση θα πρέπει να είναι 
σε θέση να ανοίξουν και να χρησιμοποιούν 
έναν τέτοιο λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στο κράτος μέλος
με το οποίο έχουν κάποια σύνδεση. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη 
δυνατή πρόσβαση σε τέτοιους 
λογαριασμούς, οι καταναλωτές θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα 
από την οικονομική τους κατάσταση, 
λόγου χάρη αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό 
προσωπική πτώχευση, και ανεξάρτητα από 
τον τόπο διαμονής τους. Επιπλέον, το 
δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει να 
χορηγείται τηρουμένων των απαιτήσεων 
που ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Or. de

Τροπολογία 186
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Το δικαίωμα πρόσβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα 
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με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ιδίως 
όσον αφορά τις διαδικασίες δέουσας 
επιμέλειας ως προς τον πελάτη.

Or. en

Τροπολογία 187
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
να παρέχει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
παράγοντες όπως η έδρα των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην 
επικράτειά τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος χρηματοοικονομικού 
αποκλεισμού των καταναλωτών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης 
στο σχολείο, και να καταπολεμήσουν την 
υπερχρέωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για τη διευκόλυνση 
του συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι προσφέρεται στους 
καταναλωτές λογαριασμός πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών 
στους καταναλωτές ως αναπόσπαστο 
τμήμα των τυπικών επιχειρηματικών 
τους δραστηριοτήτων. Η πρόσβαση δεν 
θα πρέπει να είναι υπερβολικά δύσκολη 
ούτε να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος 
για τους καταναλωτές. Για να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
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χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 188
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που
να παρέχει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν παράγοντες 
όπως η έδρα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών στην επικράτειά 
τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών 
προσφέρουν λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τυχόν 
εξαιρέσεις βασίζονται μόνο στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, ιδίως όσον αφορά τις 
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ως προς 
τον πελάτη. Για να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος χρηματοοικονομικού 
αποκλεισμού των καταναλωτών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης 
στο σχολείο, και να καταπολεμήσουν την 
υπερχρέωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για τη διευκόλυνση 
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του συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 189
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
να παρέχει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν παράγοντες 
όπως η έδρα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών στην επικράτειά 
τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν, λαμβανομένων υπόψη των 
αρχών των ίσων όρων ανταγωνισμού και 
της αναλογικότητας, την ύπαρξη 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που να παρέχει λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
στους καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα 
πρέπει να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε 
να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για 
τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
παράγοντες όπως η έδρα των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην 
επικράτειά τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος χρηματοοικονομικού 
αποκλεισμού των καταναλωτών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης 
στο σχολείο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για τη διευκόλυνση 
του συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Or. de
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Τροπολογία 190
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
να παρέχει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν παράγοντες 
όπως η έδρα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών στην επικράτειά 
τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

(28) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
προσφέρεται στους καταναλωτές 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών οι 
οποίοι καλύπτουν τουλάχιστον τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1 ως αναπόσπαστο τμήμα 
των τυπικών επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων. Η πρόσβαση δεν θα 
πρέπει να είναι υπερβολικά δύσκολη και
να συνεπάγεται μόνο ονομαστικό τέλος 
για τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
παράγοντες όπως η έδρα των ορισθέντων 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην 
επικράτειά τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο 
κίνδυνος χρηματοοικονομικού 
αποκλεισμού των καταναλωτών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τη 
χρηματοοικονομική εκπαίδευση, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης 
στο σχολείο, και να καταπολεμήσουν την 
υπερχρέωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προωθήσουν τις πρωτοβουλίες 
που αναλαμβάνονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για τη διευκόλυνση 
του συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Or. en
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Τροπολογία 191
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
να παρέχει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν παράγοντες 
όπως η έδρα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών στην επικράτειά 
τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
να παρέχει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν παράγοντες 
όπως η έδρα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών στην επικράτειά 
τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης. Οι 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την παροχή βασικών 
λογαριασμών πληρωμών μπορούν να 
τηρούνται δυνάμει της νομοθεσίας, της 
αυτορρύθμισης ή της εθελούσιας 
συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
να παρέχει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν παράγοντες 
όπως η έδρα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών στην επικράτειά 
τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
να παρέχει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν παράγοντες 
όπως η έδρα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών στην επικράτειά 
τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης με 
σκοπό την καθοδήγηση των ευάλωτων 
ομάδων σε θέματα προϋπολογισμού και 
υπερχρέωσης.

Or. fr

Τροπολογία 193
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι έχουν θεσπιστεί μέτρα 
για τη διευκόλυνση της εκπαίδευσης των 
καταναλωτών σε σχέση με τη διαχείριση 
του προσωπικού βασικού λογαριασμού 
πληρωμών. Θα πρέπει να παρέχονται σε 
όλους τους κατόχους λογαριασμών σαφή, 
ενημερωτικά έντυπα που θα 
παρουσιάζουν τη λειτουργία του 
λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 194
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
πληρωμών στην ίδια επικράτεια. Όταν δεν 
είναι εφικτή η χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον ο καταναλωτής διατηρεί, ή δεν 
διατηρεί, ήδη λογαριασμό πληρωμών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να δέχονται δήλωση των καταναλωτών ως 
αξιόπιστο μέσο εξακρίβωσης του ότι δεν 
διαθέτουν ήδη λογαριασμό πληρωμών.

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
πληρωμών ή θα πρέπει στο παρελθόν να 
έχει απορριφθεί το αίτημά τους για 
απόκτηση πρόσβασης σε κανονικό 
λογαριασμό πληρωμών στην ίδια 
επικράτεια. Όταν δεν είναι εφικτή η χρήση 
ηλεκτρονικών συστημάτων για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, ήδη λογαριασμό 
πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να δέχονται δήλωση 
των καταναλωτών ως αξιόπιστο μέσο 
εξακρίβωσης του ότι δεν διαθέτουν ήδη 
λογαριασμό πληρωμών. Οι καταναλωτές 
θα πρέπει να αιτιολογούν τον πραγματικό 
δεσμό με το κράτος μέλος του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών.
Στο πλαίσιο αυτό, ο καταναλωτής 
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προσκομίζει:
i) υπεύθυνη δήλωση η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών ως αξιόπιστο μέσο 
εξακρίβωσης ότι ο καταναλωτής δεν 
είναι ήδη κάτοχος λογαριασμού 
πληρωμών με βάση μια ειδική δοκιμασία 
η οποία θα πρέπει να καταδείξει τη σαφή 
ανάγκη για άνοιγμα λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, ή·
ii) απλή δήλωση ενός τουλάχιστον 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του 
οικείου κράτους μέλους που να 
αποδεικνύει ότι στο οικείο κράτος μέλος 
απορρίφθηκε το αίτημα του καταναλωτή 
για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών.
Μη περιοριστικά παραδείγματα 
πραγματικού δεσμού με τα κράτη μέλη 
συνιστούν τα εξής: εθνικότητα, τόπος 
κατοικίας, επαγγελματικά θέματα, 
εγγραφή σε ίδρυμα που παρέχει 
εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση, 
οικογενειακά θέματα ή οποιοσδήποτε 
άλλος παράγοντας θα μπορούσε να 
αποτελεί δεσμό με το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 195
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
πληρωμών στην ίδια επικράτεια. Όταν δεν 
είναι εφικτή η χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον ο καταναλωτής διατηρεί, ή δεν 

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
πληρωμών και θα πρέπει στο παρελθόν να 
έχει απορριφθεί το αίτημά τους για 
χορήγηση πρόσβασης σε λογαριασμό 
πληρωμών στο εν λόγω κράτος μέλος. Θα 
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διατηρεί, ήδη λογαριασμό πληρωμών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να δέχονται δήλωση των καταναλωτών ως 
αξιόπιστο μέσο εξακρίβωσης του ότι δεν 
διαθέτουν ήδη λογαριασμό πληρωμών.

πρέπει να αιτιολογούν επαρκή σχέση με 
το κράτος μέλος του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών όπου αιτούνται την πρόσβαση 
σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Όταν δεν είναι εφικτή η 
χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, ήδη λογαριασμό 
πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να δέχονται δήλωση 
των καταναλωτών ως αξιόπιστο μέσο 
εξακρίβωσης του ότι έχει απορριφθεί το 
αίτημά τους για χορήγηση πρόσβασης σε
λογαριασμό πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα κατοχής βασικού τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να ισχύει μόνο όταν ο 
καταναλωτής δεν διαθέτει ήδη λογαριασμό πληρωμών και έχει απορριφθεί το αίτημά του για 
χορήγηση πρόσβασης σε κανονικό λογαριασμό.

Τροπολογία 196
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
πληρωμών στην ίδια επικράτεια. Όταν δεν 
είναι εφικτή η χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον ο καταναλωτής διατηρεί, ή δεν 
διατηρεί, ήδη λογαριασμό πληρωμών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να δέχονται δήλωση των καταναλωτών ως 
αξιόπιστο μέσο εξακρίβωσης του ότι δεν 
διαθέτουν ήδη λογαριασμό πληρωμών.

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
πληρωμών στην Ένωση και να έχει 
αποδεδειγμένα απορριφθεί η αίτησή τους 
για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών. 
Όταν δεν είναι εφικτή η χρήση 
ηλεκτρονικών συστημάτων για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, ήδη λογαριασμό 
πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να δέχονται δήλωση 
των καταναλωτών ως αξιόπιστο μέσο 
εξακρίβωσης του ότι δεν διαθέτουν ήδη 
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λογαριασμό πληρωμών. Κατόπιν 
διαπίστωσης των αναγκών του 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών πρέπει να του προσφέρει 
βασικό λογαριασμό πληρωμών.  

Or. de

Τροπολογία 197
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
πληρωμών στην ίδια επικράτεια. Όταν δεν 
είναι εφικτή η χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον ο καταναλωτής διατηρεί, ή δεν 
διατηρεί, ήδη λογαριασμό πληρωμών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να δέχονται δήλωση των καταναλωτών ως 
αξιόπιστο μέσο εξακρίβωσης του ότι δεν 
διαθέτουν ήδη λογαριασμό πληρωμών.

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
πληρωμών στην ΕΕ. Όταν δεν είναι εφικτή 
η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων για να 
διαπιστωθεί κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, ήδη λογαριασμό 
πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να δέχονται δήλωση 
των καταναλωτών ως αξιόπιστο μέσο 
εξακρίβωσης του ότι δεν διαθέτουν ήδη 
λογαριασμό πληρωμών.

Or. de

Τροπολογία 198
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
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πληρωμών στην ίδια επικράτεια. Όταν δεν 
είναι εφικτή η χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον ο καταναλωτής διατηρεί, ή δεν 
διατηρεί, ήδη λογαριασμό πληρωμών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να δέχονται δήλωση των καταναλωτών ως
αξιόπιστο μέσο εξακρίβωσης του ότι δεν 
διαθέτουν ήδη λογαριασμό πληρωμών.

πληρωμών στην ίδια επικράτεια. Όταν δεν 
είναι εφικτή η χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον ο καταναλωτής διατηρεί, ή δεν 
διατηρεί, ήδη λογαριασμό πληρωμών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να δέχονται επίσημη δήλωση των 
καταναλωτών ως αξιόπιστο μέσο 
εξακρίβωσης του ότι δεν διαθέτουν ήδη 
λογαριασμό πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των καταναλωτών σε μια σειρά 
από βασικές υπηρεσίες πληρωμών, για τις 
οποίες θα πρέπει να καθορίζεται ένας 
ελάχιστος αριθμός εργασιών από τα 
κράτη μέλη κατά τρόπο που να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών και 
τις εμπορικές πρακτικές στο οικείο 
κράτος μέλος. Πέρα από αυτόν τον 
κατάλογο ελάχιστων υπηρεσιών, οι 
τράπεζες δύνανται να επιβάλουν τις 
κανονικές χρεώσεις τους. Οι υπηρεσίες 
που συνδέονται με βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα κατάθεσης και ανάληψης 
χρημάτων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να πραγματοποιούν 
αναγκαίες πράξεις πληρωμών, όπως είναι η 
είσπραξη εισοδημάτων ή επιδομάτων, η 
πληρωμή λογαριασμών ή φόρων και η 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων με άμεση χρέωση, με μεταφορά 
πίστωσης και με τη χρήση κάρτας 
πληρωμών. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει 
να επιτρέπουν την αγορά αγαθών και 

(30) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των καταναλωτών σε μια σειρά 
από βασικές υπηρεσίες πληρωμών. Πέρα 
από αυτόν τον κατάλογο βασικών 
υπηρεσιών, οι τράπεζες δύνανται να 
επιβάλουν τις κανονικές χρεώσεις τους. Οι 
υπηρεσίες που συνδέονται με βασικούς 
λογαριασμούς πληρωμών θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα κατάθεσης 
και ανάληψης χρημάτων. Οι καταναλωτές 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
πραγματοποιούν αναγκαίες πράξεις 
πληρωμών, όπως είναι η είσπραξη 
εισοδημάτων ή επιδομάτων, η πληρωμή 
λογαριασμών ή φόρων και η αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με 
άμεση χρέωση, με μεταφορά πίστωσης και 
με τη χρήση κάρτας πληρωμών. Οι 
υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν 
την αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω 
του Διαδικτύου και να δίνουν στους 
καταναλωτές την ευκαιρία να υποβάλλουν 
εντολές πληρωμής μέσω της διαδικτυακής 
τραπεζικής πλατφόρμας του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, εάν υπάρχει. 
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υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και να 
δίνουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να 
υποβάλλουν εντολές πληρωμής μέσω της 
διαδικτυακής τραπεζικής πλατφόρμας του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εάν 
υπάρχει. Ωστόσο, η χρήση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
θα πρέπει να γίνεται μόνον μέσω του 
διαδικτύου, διότι αυτό θα αποτελούσε 
εμπόδιο για τους καταναλωτές που δεν 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι 
καταναλωτές δεν θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε διευκόλυνση υπερανάληψης 
από τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών να παρέχουν διευκολύνσεις 
εφεδρειών για πολύ μικρά ποσά σε σχέση 
με τους λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η χρήση λογαριασμού πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά δεν θα πρέπει 
να γίνεται μόνον μέσω του διαδικτύου, 
διότι αυτό θα αποτελούσε εμπόδιο για τους 
καταναλωτές που δεν έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε διευκόλυνση 
υπερανάληψης από τον λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών να 
παρέχουν διευκολύνσεις εφεδρειών για 
πολύ μικρά ποσά σε σχέση με τους 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Στο μέτρο που ο 
καταναλωτής διαχειρίζεται τον 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά για προσωπική χρήση, 
δεν θα πρέπει να υπάρχουν όρια στον 
αριθμό συναλλαγών που παρέχεται στον 
καταναλωτή βάσει των ειδικών κανόνων 
τιμολόγησης του συγκεκριμένου 
λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 200
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των καταναλωτών σε μια σειρά 
από βασικές υπηρεσίες πληρωμών, για τις 
οποίες θα πρέπει να καθορίζεται ένας 
ελάχιστος αριθμός εργασιών από τα κράτη 
μέλη κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη 
τις ανάγκες των καταναλωτών και τις 
εμπορικές πρακτικές στο οικείο κράτος 
μέλος. Πέρα από αυτόν τον κατάλογο 
ελάχιστων υπηρεσιών, οι τράπεζες 
δύνανται να επιβάλουν τις κανονικές 
χρεώσεις τους. Οι υπηρεσίες που 

(30) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των καταναλωτών σε μια σειρά 
από βασικές υπηρεσίες πληρωμών, για τις 
οποίες θα πρέπει να καθορίζεται ένας 
ελάχιστος αριθμός εργασιών από τα κράτη 
μέλη κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη 
τις ανάγκες των καταναλωτών και τις 
εμπορικές πρακτικές στο οικείο κράτος 
μέλος. Πέρα από αυτόν τον κατάλογο 
ελάχιστων υπηρεσιών, οι τράπεζες 
δύνανται να επιβάλουν τις κανονικές 
χρεώσεις τους. Οι υπηρεσίες που 
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συνδέονται με βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα κατάθεσης και ανάληψης 
χρημάτων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να πραγματοποιούν 
αναγκαίες πράξεις πληρωμών, όπως είναι η 
είσπραξη εισοδημάτων ή επιδομάτων, η 
πληρωμή λογαριασμών ή φόρων και η 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων με άμεση χρέωση, με μεταφορά 
πίστωσης και με τη χρήση κάρτας 
πληρωμών. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει 
να επιτρέπουν την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και να 
δίνουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να 
υποβάλλουν εντολές πληρωμής μέσω της 
διαδικτυακής τραπεζικής πλατφόρμας του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εάν 
υπάρχει. Ωστόσο, η χρήση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
θα πρέπει να γίνεται μόνον μέσω του
διαδικτύου, διότι αυτό θα αποτελούσε 
εμπόδιο για τους καταναλωτές που δεν 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι 
καταναλωτές δεν θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε διευκόλυνση υπερανάληψης 
από τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών να παρέχουν διευκολύνσεις 
εφεδρειών για πολύ μικρά ποσά σε σχέση 
με τους λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

συνδέονται με βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα κατάθεσης και ανάληψης 
χρημάτων με τη χρήση των διαφόρων 
μέσων που είναι διαθέσιμα. Οι 
καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
πραγματοποιούν αναγκαίες πράξεις 
πληρωμών, όπως είναι η είσπραξη 
εισοδημάτων ή επιδομάτων, η πληρωμή 
λογαριασμών ή φόρων και η αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με 
άμεση χρέωση, με μεταφορά πίστωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάγιων 
εντολών, και με τη χρήση 
εξατομικευμένου μέσου πληρωμών (π.χ. 
κάρτα πληρωμών ή προϊόν λογισμικού). 
Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να 
επιτρέπουν την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και να 
δίνουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να 
υποβάλλουν εντολές πληρωμής μέσω της 
διαδικτυακής τραπεζικής πλατφόρμας του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εάν 
υπάρχει. Ωστόσο, η χρήση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
θα πρέπει να γίνεται μόνον μέσω του 
διαδικτύου, διότι αυτό θα αποτελούσε 
εμπόδιο για τους καταναλωτές που δεν 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι 
καταναλωτές δεν θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε διευκόλυνση υπερανάληψης 
από τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν 
διευκολύνσεις εφεδρειών για πολύ μικρά 
ποσά σε σχέση με τους λογαριασμούς 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
εφόσον οι χρεώσεις για τα εν λόγω 
κεφάλαια κοινοποιούνται ξεχωριστά στον 
καταναλωτή και είναι τουλάχιστον το ίδιο 
ευνοϊκές με τις χρεώσεις υπερανάληψης 
του παρόχου.

Or. en
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Τροπολογία 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα βασικών λογαριασμών 
πληρωμών στο ευρύτερο δυνατό φάσμα 
καταναλωτών, οι λογαριασμοί αυτοί θα 
πρέπει να προσφέρονται δωρεάν ή έναντι 
της καταβολής ευλόγου τέλους. 
Επιπρόσθετα, οποιεσδήποτε πρόσθετες 
χρεώσεις που επιβάλλονται στον 
καταναλωτή, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τους όρους που 
ορίζονται στη σύμβαση, θα πρέπει να είναι 
εύλογες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίζουν ποια είναι η εύλογη χρέωση 
ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
σε εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεκτική και αποδοτική 
εφαρμογή της αρχής της εύλογης χρέωσης, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών η κατάρτιση 
κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τα 
γενικά κριτήρια που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα βασικών λογαριασμών 
πληρωμών στο ευρύτερο δυνατό φάσμα 
καταναλωτών, οι λογαριασμοί αυτοί θα 
πρέπει να προσφέρονται δωρεάν ή έναντι 
της καταβολής ευλόγου τέλους. 
Επιπρόσθετα, οποιεσδήποτε πρόσθετες 
χρεώσεις που επιβάλλονται στον 
καταναλωτή, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τους όρους που 
ορίζονται στη σύμβαση, θα πρέπει να είναι 
εύλογες και ποτέ υψηλότερες από τα τέλη 
της συνήθους τιμολογιακής πολιτικής του 
παρόχου. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να έχουν την 
υποχρέωση και να μεριμνούν ώστε, 
μεταξύ των προϊόντων που προσφέρουν, 
ο λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά να είναι πάντα ο πλέον 
οικονομικός λογαριασμός για την 
πραγματοποίηση βασικών πράξεων 
πληρωμών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα 
εύλογο ανώτατο όριο για το συνολικό 
ποσό των τελών που χρεώνονται στον 
καταναλωτή ετησίως από έναν πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών για τη λειτουργία 
ενός λογαριασμού πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καθορίζουν ποια είναι η εύλογη χρέωση
και το εύλογο ανώτατο όριο για το 
συνολικό ποσό ετησίως, ανάλογα με τις 
συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό 
επίπεδο, μεταξύ άλλων σε σχέση με το 
μέσο εισόδημα των ατόμων που ζουν στο 
όριο της φτώχειας ή του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεκτική και αποδοτική 
εφαρμογή της αρχής της εύλογης χρέωσης, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών η κατάρτιση 
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κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τα 
γενικά κριτήρια που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 202
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα 
πρέπει να αρνείται να ανοίξει λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά ή να 
καταγγέλλει τη σχετική σύμβαση μόνον σε 
ειδικές περιπτώσεις, λόγου χάρη σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία περί νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή με τη 
νομοθεσία περί πρόληψης και διερεύνησης 
εγκλημάτων. Ακόμη και σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η απόρριψη μπορεί να 
δικαιολογηθεί μόνον όταν ο καταναλωτής 
δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εν 
λόγω νομοθεσίας και όχι επειδή η 
διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης με 
τη νομοθεσία είναι υπερβολικά επαχθής ή 
δαπανηρή.

(32) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα 
πρέπει να αρνείται να ανοίξει λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά ή να 
καταγγέλλει τη σχετική σύμβαση μόνον σε 
ειδικές περιπτώσεις, λόγου χάρη σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία περί νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή με τη 
νομοθεσία περί πρόληψης και διερεύνησης 
εγκλημάτων ή εάν, στο παρελθόν, δεν έχει 
απορριφθεί αίτημα του καταναλωτή για 
χορήγηση πρόσβασης σε λογαριασμό 
πληρωμών. Ακόμη και σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η απόρριψη μπορεί να 
δικαιολογηθεί μόνον όταν ο καταναλωτής 
δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εν 
λόγω νομοθεσίας και όχι επειδή η 
διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης με 
τη νομοθεσία είναι υπερβολικά επαχθής ή 
δαπανηρή.

Or. en

Τροπολογία 203
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Θα πρέπει να παρέχονται σαφείς και 
κατανοητές πληροφορίες όσον αφορά το 
δικαίωμα σε τραπεζικό λογαριασμό με 
βασικά χαρακτηριστικά από τα κράτη 
μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών στους καταναλωτές. Η 
πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
τα βασικά χαρακτηριστικά και τους 
βασικούς όρους χρήσης του λογαριασμού, 
καθώς και τις ενέργειες στις οποίες θα 
πρέπει να προβούν οι καταναλωτές 
προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα 
ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να 
πληροφορούνται ότι δεν υποχρεούνται να 
αγοράσουν πρόσθετες υπηρεσίες 
προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

(33) Θα πρέπει να παρέχονται σαφείς και 
κατανοητές πληροφορίες από τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 
τραπεζικού λογαριασμού με βασικά 
χαρακτηριστικά. Η πληροφόρηση αυτή θα 
πρέπει να καλύπτει τα βασικά 
χαρακτηριστικά και τους βασικούς όρους 
χρήσης του λογαριασμού, καθώς και τις 
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να 
προβούν οι καταναλωτές προκειμένου να 
ασκήσουν το δικαίωμα ανοίγματος 
λογαριασμού πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι καταναλωτές θα πρέπει να 
πληροφορούνται ότι δεν υποχρεούνται να 
αγοράσουν πρόσθετες υπηρεσίες 
προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Or. en

Τροπολογία 204
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και 
ιδιαιτέρως σε σχέση με άτομα που έχουν 
μόνιμη διεύθυνση, τα κράτη μέλη πρέπει 
να θεσπίσουν μηχανισμούς που δεν 
εισάγουν διακρίσεις και είναι ευέλικτοι 
προκειμένου να βοηθήσουν τους 
καταναλωτές να τηρούν τις απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας που αφορούν τους 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, τηρώντας παράλληλα τη 
νομοθεσία περί νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
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Τροπολογία 205
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34β) Για να εξυπηρετούνται με τον 
προσήκοντα τρόπο οι πελάτες που 
κατέχουν λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι 
αντίστοιχοι υπάλληλοι των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών που προσφέρουν 
τους εν λόγω λογαριασμούς να λαμβάνουν 
κατάλληλη εκπαίδευση, να έχουν επαρκή 
χρόνο και, κατά περίπτωση, ευλόγως 
προσαρμοσμένους στόχους πωλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 206
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
σχετικά με τον προσδιορισμό της 
τυποποιημένης ορολογίας σε επίπεδο ΕΕ 
για τις υπηρεσίες πληρωμών που είναι 
κοινές σε αρκετά κράτη μέλη και των 
σχετικών ορισμών των εν λόγω όρων.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 207
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
σχετικά με τον προσδιορισμό της 
τυποποιημένης ορολογίας σε επίπεδο ΕΕ 
για τις υπηρεσίες πληρωμών που είναι 
κοινές σε αρκετά κράτη μέλη και των 
σχετικών ορισμών των εν λόγω όρων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ληφθεί υπόψη το συνακόλουθο διοικητικό κόστος, δεν είναι σαφές ότι η διαδικασία της 
τυποποίησης της ορολογίας των τελών αποφέρει πραγματικό όφελος.

Τροπολογία 208
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
σχετικά με τον προσδιορισμό της 
τυποποιημένης ορολογίας σε επίπεδο ΕΕ 
για τις υπηρεσίες πληρωμών που είναι 
κοινές σε αρκετά κράτη μέλη και των 
σχετικών ορισμών των εν λόγω όρων.

(36) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
σχετικά με τον προσδιορισμό του 
τυποποιημένου καταλόγου ορισμών σε 
επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών 
που είναι κοινές σε αρκετά κράτη μέλη.
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Τροπολογία 209
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ομοιόμορφοι όροι για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές 
αφορούν τον καθορισμό της μορφής του 
δελτίου πληροφόρησης περί τελών και τη 
σειρά με την οποία θα πρέπει να 
παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που 
περιέχονται σε αυτό, καθώς και τη μορφή 
της δήλωσης τελών, το κοινό της 
σύμβολο και τη σειρά με την οποία θα 
πρέπει να παρουσιάζονται οι υπηρεσίες 
που περιέχονται σε αυτήν. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ληφθεί υπόψη το συνακόλουθο διοικητικό κόστος, δεν είναι σαφές ότι η διαδικασία της 
τυποποίησης της ορολογίας των τελών αποφέρει πραγματικό όφελος.

Τροπολογία 210
Olle Ludvigsson
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Εντός τριετίας από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και 
ανά διετία έκτοτε, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν αξιόπιστα στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των 
μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα 
οδηγία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
οποιεσδήποτε συναφείς πηγές 
πληροφοριών και να κοινοποιούν τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

(38) Εντός διετίας από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και 
ανά διετία έκτοτε, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν αξιόπιστα στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των 
μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα 
οδηγία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
οποιεσδήποτε συναφείς πηγές 
πληροφοριών και να κοινοποιούν τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 211
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
επανεξετάζεται ανά πενταετία από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση 
νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού 
δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα 
μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των 
καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται 
με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη 
συγκρισιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών και την ευκολία αλλαγής 
λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζεται ο αριθμός των βασικών 
λογαριασμών πληρωμών που ανοίχτηκαν, 

(39) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
επανεξετάζεται ανά πενταετία από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση 
νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού 
δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα 
μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των 
καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται 
με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη 
συγκρισιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών και την ευκολία αλλαγής 
λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζεται ο αριθμός των βασικών 
λογαριασμών πληρωμών που ανοίχτηκαν, 
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συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ανοίχτηκαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες 
στο παρελθόν. Θα πρέπει επίσης να 
εκτιμηθεί κατά πόσον η παράταση της 
προθεσμίας για τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που προβαίνουν σε 
αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό 
επίπεδο πρέπει να διατηρείται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, θα 
πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον οι 
διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών όταν προσφέρουν 
πακέτα προϊόντων είναι επαρκείς ή αν 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο συνοδευόμενη, κατά 
περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ανοίχτηκαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες 
στο παρελθόν. Επίσης, θα πρέπει να 
εκτιμηθεί κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά 
με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών όταν προσφέρουν πακέτα 
προϊόντων είναι επαρκείς ή αν απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα. Επίσης, πρέπει να 
διεξαχθεί μελέτη που να εξετάζει εάν 
υπάρχει ζήτηση για τη σύσταση 
διασυνοριακής υπηρεσίας αλλαγής 
λογαριασμού, ή εάν η επικρατούσα 
κατάσταση καλύπτει τη ζήτηση των 
καταναλωτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 212
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
επανεξετάζεται ανά πενταετία από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση 
νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού 
δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα 
μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των 
καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται 
με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη 

(39) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
επανεξετάζεται ανά τριετία από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση 
νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού 
δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα 
μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των 
καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται 
με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη 
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συγκρισιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών και την ευκολία αλλαγής 
λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζεται ο αριθμός των βασικών 
λογαριασμών πληρωμών που ανοίχτηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ανοίχτηκαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες 
στο παρελθόν. Θα πρέπει επίσης να 
εκτιμηθεί κατά πόσον η παράταση της 
προθεσμίας για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που προβαίνουν σε αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο 
πρέπει να διατηρείται για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να 
εκτιμηθεί κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά 
με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών όταν προσφέρουν πακέτα 
προϊόντων είναι επαρκείς ή αν απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 
νομοθετικές προτάσεις.

συγκρισιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών και την ευκολία αλλαγής 
λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζεται ο αριθμός των βασικών 
λογαριασμών πληρωμών που ανοίχτηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ανοίχτηκαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες 
στο παρελθόν. Θα πρέπει επίσης να 
εκτιμηθεί κατά πόσον η παράταση της 
προθεσμίας για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που προβαίνουν σε αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο 
πρέπει να διατηρείται για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να 
εκτιμηθεί κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά 
με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών όταν προσφέρουν πακέτα 
προϊόντων είναι επαρκείς ή αν απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
επανεξετάζεται ανά πενταετία από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση 
νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού 
δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα 

(39) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
επανεξετάζεται ανά πενταετία από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση 
νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού 
δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα 
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μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των 
καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται
με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη 
συγκρισιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών και την ευκολία αλλαγής 
λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζεται ο αριθμός των βασικών 
λογαριασμών πληρωμών που ανοίχτηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ανοίχτηκαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες 
στο παρελθόν. Θα πρέπει επίσης να 
εκτιμηθεί κατά πόσον η παράταση της 
προθεσμίας για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που προβαίνουν σε αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο 
πρέπει να διατηρείται για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να 
εκτιμηθεί κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά 
με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών όταν προσφέρουν πακέτα 
προϊόντων είναι επαρκείς ή αν απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 
νομοθετικές προτάσεις.

μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των 
καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται 
με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη 
συγκρισιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών και την ευκολία αλλαγής 
λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζεται ο αριθμός των βασικών 
λογαριασμών πληρωμών που ανοίχτηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ανοίχτηκαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες 
στο παρελθόν, η διάρκεια διατήρησης 
των βασικών λογαριασμών πληρωμών, ο 
αριθμός των απορριφθέντων αιτημάτων 
ανοίγματος τέτοιου είδους λογαριασμών, 
ο αριθμός των λογαριασμών που έκλεισαν 
και οι λόγοι απόρριψης και κλεισίματός 
τους, καθώς και τα σχετικά τέλη. Θα 
πρέπει επίσης να εκτιμηθεί κατά πόσον η 
παράταση της προθεσμίας για τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
προβαίνουν σε αλλαγές λογαριασμού σε 
διασυνοριακό επίπεδο πρέπει να 
διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να εκτιμηθεί 
κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών όταν 
προσφέρουν πακέτα προϊόντων είναι 
επαρκείς ή αν απαιτούνται πρόσθετα 
μέτρα. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο συνοδευόμενη, κατά 
περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 214
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να (39) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
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επανεξετάζεται ανά πενταετία από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση 
νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού 
δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα 
μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των 
καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται 
με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη 
συγκρισιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών και την ευκολία αλλαγής 
λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζεται ο αριθμός των βασικών 
λογαριασμών πληρωμών που ανοίχτηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που
ανοίχτηκαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες 
στο παρελθόν. Θα πρέπει επίσης να 
εκτιμηθεί κατά πόσον η παράταση της 
προθεσμίας για τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που προβαίνουν σε 
αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό 
επίπεδο πρέπει να διατηρείται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, θα 
πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον οι 
διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών όταν προσφέρουν 
πακέτα προϊόντων είναι επαρκείς ή αν 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο συνοδευόμενη, κατά 
περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

επανεξετάζεται ανά πενταετία από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση 
νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού 
δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα 
μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των 
καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται 
με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη 
συγκρισιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών και την ευκολία αλλαγής 
λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζεται ο αριθμός των βασικών 
λογαριασμών πληρωμών που ανοίχτηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ανοίχτηκαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες 
στο παρελθόν. Επίσης, θα πρέπει να 
εκτιμηθεί κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά 
με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών όταν προσφέρουν πακέτα 
προϊόντων είναι επαρκείς ή αν απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 
νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 215
Sven Giegold
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41a) Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
αποτελούν σύνθετα προϊόντα και ως εκ 
τούτου παρέχονται ποιοτικές συμβουλές 
στους καταναλωτές. Επιπλέον, ο 
ανταγωνισμός στον τομέα των υπηρεσιών 
πληρωμών συμβάλλει στην προώθηση 
της καινοτομίας και στην επίτευξη 
λογικών τιμών για τους καταναλωτές. Οι 
δικτυακοί τόποι σύγκρισης λογαριασμών 
πληρωμών μπορούν να αποτελούν 
χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των 
στόχων ως προς τον ανταγωνισμό και την 
ποιότητα, εάν περιλαμβάνουν όχι μόνο 
δείκτες που αφορούν τις τιμές, αλλά και 
δείκτες που αντανακλούν την ποιότητα 
των υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να 
περιλαμβάνονται μεταξύ των δεικτών 
των δικτυακών τόπων σύγκρισης, δείκτες 
που αφορούν μεταξύ άλλων το δίκτυο 
υποκαταστημάτων των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών. 

Or. en

Τροπολογία 216
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41β) Είναι σημαντικό, αφενός μεν να 
ενισχυθεί η ενημέρωση των 
καταναλωτών αναφορικά με τα είδη των 
υπηρεσιών και το κόστος τους, αφετέρου 
δε, η επιλογή της τράπεζας μέσω της 
οποίας ασκούν οι καταναλωτές τις 
δραστηριότητές τους και η οποία είναι 
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συνήθως η ίδια με αυτή στην οποία 
διαθέτουν λογαριασμό πληρωμών, να 
είναι αποτέλεσμα τεκμηριωμένης 
πληροφόρησης σχετικά με τη συνολική 
οικονομική ευρωστία της τράπεζας. Αυτό 
θα ενισχύσει την πίεση των 
καταναλωτών, ένα από τα πιο ισχυρά 
κίνητρα αλλαγής για τις εταιρείες, πέραν 
της πίεσης που ασκούν οι επενδυτές και 
οι εποπτικές αρχές, με αποτέλεσμα τον 
ανταγωνισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων 
σε επίπεδο θεσμικής ισχύος, κόστους και 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Για το σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο η 
Επιτροπή να αξιολογήσει τις διαθέσιμες 
επιλογές προκειμένου να καθιερώσει έναν 
ενιαίο σε επίπεδο Ένωσης δείκτη για την 
οικονομική ευρωστία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων που θα βασίζεται, μεταξύ 
άλλων, στην εποπτική αξιολόγηση της 
κεφαλαιακής επάρκειας, της ποιότητας 
των στοιχείων ενεργητικού, της 
διακυβέρνησης, της διαχείρισης 
κινδύνου, καθώς επίσης στα κέρδη και 
στη ρευστότητα, και θα τον παρουσιάζει 
σε απλή και κατανοητή μορφή, όπως π.χ. 
μέσω ενός «συστήματος φωτεινού 
σηματοδότη» με στόχο να παράσχει 
στους καταναλωτές την πληροφόρηση 
αυτή ως συμπληρωματική της 
διαφάνειας που διέπει τις χρεώσεις των
λογαριασμών πληρωμών και άλλων 
λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκόλυνση της αλλαγής λογαριασμών πληρωμών, δεδομένου ότι οι καταναλωτές έχουν την 
τάση να ασκούν την πλειονότητα των δραστηριοτήτων τους μέσω της τράπεζας στην οποία 
διαθέτουν λογαριασμό πληρωμών, δεν θα οδηγήσει μόνο σε ανταγωνισμό των τραπεζών 
σχετικά με τις χρεώσεις των υπηρεσιών. Είναι σημαντικό η επιλογή του καταναλωτή να 
επηρεάζεται μεταξύ άλλων από συνοπτικές πληροφορίες που αφορούν την οικονομική ευρωστία 
της τράπεζας. Το σύστημα CAMELS που χρησιμοποιείται για εποπτικούς σκοπούς από τον 
Ομοσπονδιακό Οργανισμό Ασφάλισης Καταθέσεων (US FDIC) και την Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα (US Federal Reserve) των ΗΠΑ αποτελεί ένα παράδειγμα των κατηγοριών που θα 
μπορούσαν να παρέχονται, π.χ. ως σύστημα φωτεινού σηματοδότη, στους καταναλωτές.
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Τροπολογία 217
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών στο εσωτερικό ενός κράτους 
μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια διαδικτυακή υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού συνεπάγεται τεράστιο κόστος και κίνδυνο, με 
μικρό εμφανές όφελος, δεδομένου του χαμηλού επιπέδου ζήτησης για μια τέτοιου είδους 
διασυνοριακή υπηρεσία. Από την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 260/2012 θα διευκολυνθούν 
και οι διασυνοριακές συναλλαγές.

Τροπολογία 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών εντός ενός κράτους μέλους.

Or. de

Τροπολογία 219
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών στο εσωτερικό ενός κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
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λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών στο εσωτερικό ενός κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 221
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών στο εσωτερικό ενός κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
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συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών στο εσωτερικό ενός κράτους 
μέλους.

Or. en

Τροπολογία 223
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία ορίζει επίσης ένα 
πλαίσιο για τους κανόνες και τους όρους 
σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν το δικαίωμα των 
καταναλωτών για το άνοιγμα και τη χρήση 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Η παρούσα οδηγία ορίζει επίσης ένα 
πλαίσιο για τους κανόνες και τους όρους 
σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν το δικαίωμα των 
καταναλωτών για το άνοιγμα και τη χρήση 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στο εσωτερικό ενός 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 224
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων που ορίζονται στα άρθρα 15-
19, λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά θεωρείται λογαριασμός 
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πληρωμών που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι διατάξεις σχετικά με τη διαφάνεια στο Κεφάλαιο ΙΙ και την 
αλλαγή λογαριασμού στο κεφάλαιο ΙΙΙ εφαρμόζονται και στους λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά. Αυτό δεν είναι απολύτως σαφές στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 225
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να τηρούνται οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει 
πρόσβαση σε πλήρεις και λειτουργικές 
βάσεις δεδομένων, μέσω των οποίων 
είναι σε θέση να επαληθεύσει την 
διεύθυνση, την ταυτότητα και την 
πιστοληπτική ικανότητα των 
καταναλωτών στο κράτος μέλος και οι 
οποίες συμβάλλουν στην πρόληψη 
απάτης, ελέγχοντας τη συμμόρφωση των 
καταναλωτών προς τις πιστωτικές τους 
υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις τους 
σύμφωνα με την οδηγία 2005/60/ΕΚ. Οι 
όροι της πρόσβασης αυτής δεν εισάγουν 
διακρίσεις. Το όνομα, η διεύθυνση, η 
ημερομηνία γέννησης, η χώρα διαμονής 
και η εθνικότητα θα πρέπει να αποτελούν 
υποχρεωτικά πεδία των εν λόγω βάσεων 
δεδομένων.
Η πρόσβαση στις εν λόγω βάσεις 
δεδομένων θα επιτρέπει επίσης στα 
κράτη μέλη να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 16 
της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για 
ακίνητα κατοικίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων
εγκληματικών δραστηριοτήτων, μια τέτοια βάση δεδομένων θα μπορούσε να βοηθήσει τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στον έλεγχο των καταναλωτών προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι οι καταναλωτές αιτούνται βασικό λογαριασμών πληρωμών για νόμιμη χρήση. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση που τράπεζα προσφέρει για πρώτη φορά υπηρεσίες σε 
καταναλωτή.

Τροπολογία 226
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «λογαριασμός πληρωμών»: ο 
λογαριασμός που διατηρείται στο όνομα 
ενός ή περισσότερων χρηστών υπηρεσιών 
πληρωμών και χρησιμοποιείται για την 
εκτέλεση πράξεων πληρωμής·

β) «λογαριασμός πληρωμών»: ο 
λογαριασμός που διατηρείται στο όνομα 
ενός ή περισσότερων χρηστών υπηρεσιών 
πληρωμών και χρησιμοποιείται για την 
εκτέλεση πράξεων πληρωμής. Για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, στον όρο 
«λογαριασμός πληρωμών» δεν 
περιλαμβάνονται:
i) λογαριασμοί καταθέσεων ή 
ταμιευτηρίου
ii) πιστωτικές κάρτες
iii) τρεχούμενοι λογαριασμοί στεγαστικών 
δανείων και
iv) ηλεκτρονικά πορτοφόλια, ηλεκτρονικό 
χρήμα και κάρτες ηλεκτρονικής 
πληρωμής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να περιοριστεί στους λογαριασμούς πληρωμών.
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Τροπολογία 227
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) «λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά»: τρεχούμενος 
λογαριασμός με χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες που περιορίζονται σε 
καταθέσεις μετρητών, αναλήψεις 
μετρητών, πράξεις πληρωμών άμεσης 
χρέωσης, κάρτες άμεσης χρέωσης, 
ηλεκτρονικές πληρωμές, μεταφορές 
πιστώσεων και πάγιες εντολές·

Or. en

Τροπολογία 228
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ a) «υπηρεσίες που συνδέονται με τον 
λογαριασμό πληρωμών»: όλες οι 
υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ) προτείνει την χρήση του όρου 
«υπηρεσίες που συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών» αντί του όρου «υπηρεσίες 
πληρωμών» καθώς ο πρώτος όρος είναι πιο ακριβής στο παρόν πλαίσιο. Για παράδειγμα, αν 
και η ασφάλιση καρτών πληρωμής και η δυνατότητα υπερανάληψης δεν αποτελούν υπηρεσίες 
πληρωμών, πρέπει να καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής ως υπηρεσίες που συνδέονται με 
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τον λογαριασμό πληρωμών.

Τροπολογία 229
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ a) «υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με 
τον λογαριασμό πληρωμών»: όλες οι 
υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με 
λογαριασμό πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 230
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: κάθε 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 9 της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ·

ε) «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: κάθε 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 9 της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ· πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών που λειτουργούν αποκλειστικά 
ως πάροχοι ηλεκτρονικών λογαριασμών 
πληρωμών στο διαδίκτυο, εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 231
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αποστέλλει την 
πληροφόρηση σχετικά με το σύνολο ή 
μέρος των επαναλαμβανόμενων 
πληρωμών·

ζ) «αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών»: ο υφιστάμενος πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών του καταναλωτή ο 
οποίος αποστέλλει την πληροφόρηση 
σχετικά με το σύνολο ή μέρος των 
επαναλαμβανόμενων πληρωμών στον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αλλαγής πολλών παρόχων υπηρεσιών, υπεύθυνος για να αποστέλλει τη νέα 
πληροφόρηση δεν θα πρέπει να είναι ο τελευταίος στη σειρά πάροχος υπηρεσιών, καθώς η 
ευθύνη για τις πληρωμές έχει πλέον μεταφερθεί στον υφιστάμενο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Τροπολογία 232
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών προς τον οποίο αποστέλλεται η 
πληροφόρηση σχετικά με το σύνολο ή 
μέρος των επαναλαμβανόμενων 
πληρωμών·

η) «λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών»: ο νέος πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών με τον οποίο ο καταναλωτής 
έρχεται σε συμφωνία και ανοίγει νέο 
λογαριασμό πληρωμών και προς τον 
οποίο αποστέλλεται η πληροφόρηση 
σχετικά με το σύνολο ή μέρος των 
επαναλαμβανόμενων πληρωμών από τον 
αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

Or. en



PE516.948v02-00 98/190 AM\1002483EL.doc

EL

Τροπολογία 233
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «τέλη»: οι χρεώσεις, κατά περίπτωση, 
τις οποίες οφείλει ο καταναλωτής στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την 
παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή για 
συναλλαγές που διενεργούνται σε 
λογαριασμό πληρωμών·

ια) «τέλη»: όλες οι χρεώσεις, τα τέλη, τα 
έξοδα και οι δαπάνες για υπηρεσίες που 
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, 
των επιτοκίων για πιστωτικές κάρτες ή 
των υπεραναλήψεων, κατά περίπτωση, 
τις οποίες οφείλει ο καταναλωτής στον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ομάδα χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών/Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών. 
Διαφάνεια και συγκρισιμότητα των τελών πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις χρεώσεις, τα 
τέλη, τα έξοδα και τις δαπάνες που συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, των επιτοκίων για πιστωτικές κάρτες και των 
υπεραναλήψεων.

Τροπολογία 234
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «τέλη»: οι χρεώσεις, κατά περίπτωση, 
τις οποίες οφείλει ο καταναλωτής στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την 
παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή για 
συναλλαγές που διενεργούνται σε
λογαριασμό πληρωμών·

ια) «τέλη»: όλες οι χρεώσεις και οι 
κυρώσεις, κατά περίπτωση, τις οποίες 
οφείλει ο καταναλωτής στον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών για, και σε σχέση 
με, την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και 
άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με
λογαριασμό πληρωμών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο όρος «τέλη» καλύπτει το σύνολο των δαπανών που 
επιβαρύνουν τον καταναλωτή σε σχέση με έναν λογαριασμό πληρωμών.

Τροπολογία 235
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «τέλη»: οι χρεώσεις, κατά περίπτωση, 
τις οποίες οφείλει ο καταναλωτής στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την 
παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή για 
συναλλαγές που διενεργούνται σε 
λογαριασμό πληρωμών·

ια) «τέλη»: όλες οι δαπάνες που 
συνδέονται με τον λογαριασμό 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπεραναλήψεων, των κυρώσεων και των 
επιτοκίων για πιστωτικές κάρτες, κατά 
περίπτωση, τις οποίες οφείλει ο 
καταναλωτής στον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών για την παροχή υπηρεσιών 
πληρωμών ή για συναλλαγές που 
διενεργούνται σε λογαριασμό πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 236
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «αλλαγή λογαριασμού»: κατόπιν 
αιτήματος του καταναλωτή, μεταφορά από 
έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε 
άλλον των πληροφοριών σχετικά με το 
σύνολο ή μέρος των πάγιων εντολών για 
μεταφορές πιστώσεων, 
επαναλαμβανόμενες άμεσες χρεώσεις και 
επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες 
μεταφορές πιστώσεων που διενεργούνται 
σε λογαριασμό πληρωμών, με ή χωρίς τη 

ιγ) «αλλαγή λογαριασμού»: κατόπιν 
αιτήματος του καταναλωτή, άπαξ
μεταφορά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών των 
πληροφοριών σχετικά με το σύνολο ή 
μέρος των πάγιων εντολών για μεταφορές 
πιστώσεων, επαναλαμβανόμενες άμεσες 
χρεώσεις και επαναλαμβανόμενες 
εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων που 
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μεταφορά του θετικού υπολοίπου του 
λογαριασμού από τον έναν λογαριασμό 
πληρωμών στον άλλον ή το κλείσιμο του 
προηγούμενου λογαριασμού·

διενεργούνται στον προηγούμενο
λογαριασμό πληρωμών, με ή χωρίς τη 
μεταφορά του θετικού υπολοίπου του 
λογαριασμού από τον προηγούμενο
λογαριασμό πληρωμών στον νέο 
λογαριασμό πληρωμών ή το κλείσιμο του 
προηγούμενου λογαριασμού στο 
εσωτερικό ενός κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 237
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «αλλαγή λογαριασμού»: κατόπιν 
αιτήματος του καταναλωτή, μεταφορά από 
έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε 
άλλον των πληροφοριών σχετικά με το 
σύνολο ή μέρος των πάγιων εντολών για 
μεταφορές πιστώσεων, 
επαναλαμβανόμενες άμεσες χρεώσεις και 
επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες 
μεταφορές πιστώσεων που διενεργούνται 
σε λογαριασμό πληρωμών, με ή χωρίς τη 
μεταφορά του θετικού υπολοίπου του 
λογαριασμού από τον έναν λογαριασμό 
πληρωμών στον άλλον ή το κλείσιμο του 
προηγούμενου λογαριασμού·

ιγ) «αλλαγή λογαριασμού»: κατόπιν 
αιτήματος του καταναλωτή, μεταφορά από 
έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε 
άλλον των πληροφοριών σχετικά με το 
σύνολο ή μέρος των πάγιων εντολών για 
μεταφορές πιστώσεων, 
επαναλαμβανόμενες άμεσες χρεώσεις και 
επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες 
μεταφορές πιστώσεων που διενεργούνται 
σε λογαριασμό πληρωμών, με ή χωρίς τη 
μεταφορά του θετικού υπολοίπου του 
λογαριασμού από τον έναν λογαριασμό 
πληρωμών στον άλλον ή το κλείσιμο του 
προηγούμενου λογαριασμού· μόνο 
λογαριασμός με θετικό ή μηδενικό 
υπόλοιπο υπόκειται σε αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 238
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «αλλαγή λογαριασμού»: κατόπιν 
αιτήματος του καταναλωτή, μεταφορά από 
έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε 
άλλον των πληροφοριών σχετικά με το 
σύνολο ή μέρος των πάγιων εντολών για 
μεταφορές πιστώσεων, 
επαναλαμβανόμενες άμεσες χρεώσεις και 
επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες 
μεταφορές πιστώσεων που διενεργούνται 
σε λογαριασμό πληρωμών, με ή χωρίς τη 
μεταφορά του θετικού υπολοίπου του 
λογαριασμού από τον έναν λογαριασμό 
πληρωμών στον άλλον ή το κλείσιμο του 
προηγούμενου λογαριασμού·

ιγ) «αλλαγή λογαριασμού»: κατόπιν 
αιτήματος του καταναλωτή, μεταφορά από 
έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε 
άλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
των πληροφοριών σχετικά με το σύνολο ή 
μέρος των πάγιων εντολών για μεταφορές 
πιστώσεων, επαναλαμβανόμενες άμεσες 
χρεώσεις και επαναλαμβανόμενες 
εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων που 
διενεργούνται σε λογαριασμό πληρωμών, 
με ή χωρίς τη μεταφορά του θετικού 
υπολοίπου του λογαριασμού από τον έναν 
λογαριασμό πληρωμών στον άλλον ή το 
κλείσιμο του προηγούμενου λογαριασμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να καταστεί σαφές ότι η αλλαγή είναι δυνατή σε ολόκληρη 
την ΕΕ.

Τροπολογία 239
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «μεταφορά πίστωσης»: η εθνική ή 
διασυνοριακή υπηρεσία πληρωμών για την 
πίστωση λογαριασμού πληρωμών του 
δικαιούχου με πράξη πληρωμής ή μια 
σειρά πράξεων πληρωμής από λογαριασμό 
πληρωμών του πληρωτή μέσω του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τηρεί 
τον λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή, 
βάσει εντολής του πληρωτή·

ιε) «μεταφορά πίστωσης»: η υπηρεσία 
πληρωμών για την πίστωση λογαριασμού 
πληρωμών του δικαιούχου με πράξη 
πληρωμής ή μια σειρά πράξεων πληρωμής 
από λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή 
μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών 
που τηρεί τον λογαριασμό πληρωμών του 
πληρωτή, βάσει εντολής του πληρωτή·

Or. en
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Τροπολογία 240
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη α) «εργάσιμη ημέρα»: ημέρα κατά την 
οποία ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών 
του πληρωτή ή του δικαιούχου που 
εκτελεί πράξη πληρωμής εργάζεται όπως 
απαιτείται για την εκτέλεση της πράξης 
πληρωμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
σημείο 27 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς των εθνικών συστημάτων αλλαγής λογαριασμών, η προϋπόθεση πρέπει να 
εκφραστεί σε εργάσιμες και όχι σε ημερολογιακές ημέρες, δεδομένου ότι οι τράπεζες δεν 
λειτουργούν τα σαββατοκύριακα.

Τροπολογία 241
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη α) «εργάσιμη ημέρα»: ημέρα κατά την 
οποία ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών 
του πληρωτή ή του δικαιούχου που 
εκτελεί πράξη πληρωμής εργάζεται όπως 
απαιτείται για την εκτέλεση της πράξης 
πληρωμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
σημείο 27 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 242
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη α) «εργάσιμη ημέρα»: ημέρα κατά την 
οποία ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών 
του πληρωτή ή ο πάροχος υπηρεσίας 
πληρωμών του δικαιούχου που εκτελεί 
πράξη πληρωμής εργάζεται όπως 
απαιτείται για την εκτέλεση της πράξης 
πληρωμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
σημείο 27 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «εργάσιμη ημέρα» χρησιμοποιείται στη μεταφορά λογαριασμών πληρωμών και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να οριστεί.

Τροπολογία 243
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην 
καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο και 
τυποποιημένη ορολογία

Τυποποιημένη ορολογία που συνδέεται με 
τους λογαριασμούς πληρωμών

Or. en

Τροπολογία 244
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατάλογος των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο και 
τυποποιημένη ορολογία

Κατάλογος των υπηρεσιών που 
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών 
και υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο και τυποποιημένη ορολογία

Or. en

Τροπολογία 245
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατάλογος των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο και 
τυποποιημένη ορολογία

Κατάλογος των υπηρεσιών, οι οποίες 
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών
και υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο και τυποποιημένη ορολογία

Or. en

Τροπολογία 246
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών πληρωμών που υπόκεινται 
στην καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο 
και τυποποιημένη ορολογία

Κατάλογος των πλέον αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών πληρωμών σε εθνικό επίπεδο 
και τυποποιημένη ορολογία

Or. en
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Τροπολογία 247
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% 
των πλέον αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών πληρωμών που υπόκεινται 
στην καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο. 
Ο κατάλογος περιλαμβάνει όρους και 
ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν πλήρη προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει υπηρεσίες οι οποίες
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών
και υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 
τυποποιημένους όρους και ορισμούς για 
κάθε μία από τις προσδιοριζόμενες 
υπηρεσίες. Κάθε υπηρεσία αναφέρεται 
μόνο με ένα όνομα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να μην επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καταρτίζουν κατάλογο με τα τέλη της 
εκάστοτε υπηρεσίας πληρωμών που χρησιμοποιείται στην επικράτειά τους. Επιπλέον, ο 
κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τέλη με τα οποία χρεώνονται οι καταναλωτές, και 
όχι μόνο τα τέλη που συνδέονται στενά με την εκτέλεση των πληρωμών.

Τροπολογία 248
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20 
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% 
των πλέον αντιπροσωπευτικών 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει όλες τις υπηρεσίες
που συνδέονται με τον λογαριασμό 
πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
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υπηρεσιών πληρωμών που υπόκεινται 
στην καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο. 
Ο κατάλογος περιλαμβάνει όρους και 
ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

περιλαμβάνει τυποποιημένους όρους και 
ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες. Κάθε 
υπηρεσία αναφέρεται μόνο με ένα όνομα.

Or. en

Τροπολογία 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 15
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους ή προσφέρονται δωρεάν σε εθνικό 
επίπεδο. Ο κατάλογος, που πρέπει να είναι 
σαφής και συνοπτικός, περιλαμβάνει 
όρους και ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ορθή επισκόπηση της δομής των τελών που συνδέονται με 
λογαριασμούς πληρωμών, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι υπηρεσίες που προσφέρονται 
δωρεάν. Δεδομένου ότι υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν σε ορισμένα κράτη μέλη, σε άλλα 
κράτη μέλη υπόκεινται στην καταβολή τέλους, η πτυχή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους 
σκοπούς της τυποποίησης και της σύγκρισης σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει υπηρεσίες 
πληρωμών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 80% των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών πληρωμών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 
ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 251
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες πληρωμών, 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 
το 80% των πλέον αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών πληρωμών που υπόκεινται στην 
καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο 
κατάλογος περιλαμβάνει όρους και 
ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 252
Syed Kamall
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν κατάλογο που 
περιέχει υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ληφθεί υπόψη το συνακόλουθο διοικητικό κόστος, δεν είναι σαφές ότι η διαδικασία της 
τυποποίησης της ορολογίας των τελών αποφέρει πραγματικό όφελος.

Τροπολογία 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν κατάλογο που 
περιέχει υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κατάλογοι που θα καταρτίσουν οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι οριστικοί. Το ελάχιστο 
όριο των 20 υπηρεσιών μπορεί να έχει παράδοξα αποτελέσματα, όπως τη διάσπαση μιας 
υπηρεσίας. Τι γίνεται στην περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν προσφέρει όλες 
τις τυποποιημένες υπηρεσίες πληρωμών; Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας καλύπτει 
τις υπηρεσίες πληρωμών που ορίζονται στην οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD) και 
στον καταληκτικό κανονισμό για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).

Τροπολογία 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν κατάλογο που 
περιέχει εκείνες τις υπηρεσίες πληρωμών, 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 
το 80% των πλέον αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών πληρωμών που υπόκεινται στην 
καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο 
κατάλογος περιλαμβάνει όρους και 
ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

Or. de

Τροπολογία 255
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει υπηρεσίες 
πληρωμών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
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αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

τουλάχιστον το 80% των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών πληρωμών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 
όρους και ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20 
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20 
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες 
και αναφέρει με σαφήνεια εάν αυτές 
υπόκεινται σε εθνική ή ενωσιακή 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 257
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, διαγράφεται
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οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
υπηρεσίες:
(1) που χρησιμοποιούνται συχνότερα από 
τους καταναλωτές σε σχέση με τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους·
(2) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κόστος για τους καταναλωτές ανά 
υπηρεσία·
(3) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κόστος για τους καταναλωτές·
(4) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κέρδος για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών ανά υπηρεσία·
(5) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κέρδος για τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για την παροχή 
συνδρομής στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν αιτιολογείται περιορισμός του καταλόγου των υπηρεσιών πληρωμών, η
παράθεση των κριτηρίων επιλογής των εν λόγω υπηρεσιών δεν είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 258
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
υπηρεσίες:

διαγράφεται

(1) που χρησιμοποιούνται συχνότερα από 
τους καταναλωτές σε σχέση με τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους·
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(2) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κόστος για τους καταναλωτές ανά 
υπηρεσία·
(3) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κόστος για τους καταναλωτές·
(4) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κέρδος για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών ανά υπηρεσία·
(5) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κέρδος για τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για την παροχή 
συνδρομής στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών η ευελιξία να προσδιορίσουν τις 
κατάλληλες υπηρεσίες πληρωμών που θα συμπεριληφθούν στο πεδίο του γλωσσάριου.

Τροπολογία 259
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
υπηρεσίες:

διαγράφεται

(1) που χρησιμοποιούνται συχνότερα από 
τους καταναλωτές σε σχέση με τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους·
(2) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κόστος για τους καταναλωτές ανά 
υπηρεσία·
(3) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κόστος για τους καταναλωτές·
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(4) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κέρδος για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών ανά υπηρεσία·
(5) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κέρδος για τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για την παροχή 
συνδρομής στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
υπηρεσίες:

διαγράφεται

(1) που χρησιμοποιούνται συχνότερα από 
τους καταναλωτές σε σχέση με τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους·
(2) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κόστος για τους καταναλωτές ανά 
υπηρεσία·
(3) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κόστος για τους καταναλωτές·
(4) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κέρδος για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών ανά υπηρεσία·
(5) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κέρδος για τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
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(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για την παροχή 
συνδρομής στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
υπηρεσίες:

διαγράφεται

(1) που χρησιμοποιούνται συχνότερα από 
τους καταναλωτές σε σχέση με τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους·
(2) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κόστος για τους καταναλωτές ανά 
υπηρεσία·
(3) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κόστος για τους καταναλωτές·
(4) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κέρδος για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών ανά υπηρεσία·
(5) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κέρδος για τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για την παροχή 
συνδρομής στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία εφαρμογής των κριτηρίων είναι πολύ δύσκολη, όπως και ο ορισμός τους από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Οι ατομικές καταναλωτικές συνήθειες επηρεάζουν τη χρήση των 
υπηρεσιών πληρωμών και ενδέχεται να αλλάζουν κάθε δεύτερη εβδομάδα ή μήνα. Οι πάροχοι 
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υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν επίσης προγράμματα επιβράβευσης πελατών με διαφορετικές 
μειώσεις ανά πελάτη. Τα κριτήρια δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές δομές κόστους των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Επιπλέον, οι πληροφορίες αποτελούν συνήθως επιχειρηματικό 
ή επαγγελματικό απόρρητο.

Τροπολογία 262
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
υπηρεσίες:

διαγράφεται

(1) που χρησιμοποιούνται συχνότερα από 
τους καταναλωτές σε σχέση με τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους·
(2) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κόστος για τους καταναλωτές ανά 
υπηρεσία·
(3) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κόστος για τους καταναλωτές·
(4) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κέρδος για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών ανά υπηρεσία·
(5) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κέρδος για τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 263
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην διαγράφεται
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Επιτροπή τους προσωρινούς καταλόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
εντός εξαμήνου από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ληφθεί υπόψη το συνακόλουθο διοικητικό κόστος, δεν είναι σαφές ότι η διαδικασία της 
τυποποίησης της ορολογίας των τελών αποφέρει πραγματικό όφελος.

Τροπολογία 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους προσωρινούς καταλόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εντός 
εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους καταλόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εντός 
ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι 6 μήνες είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για την κατάρτιση των καταλόγων. Το ένα έτος 
θα είναι πολύ πιο πρακτικό.

Τροπολογία 265
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους προσωρινούς καταλόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εντός 
εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους προσωρινούς καταλόγους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εντός 
ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης 
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ισχύος της παρούσας οδηγίας. ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 266
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει 
της παραγράφου 3, τυποποιημένης 
ορολογίας σε επίπεδο ΕΕ για τις 
υπηρεσίες πληρωμών που είναι κοινές 
τουλάχιστον στην πλειονότητα των 
κρατών μελών. Η τυποποιημένη ορολογία 
σε επίπεδο ΕΕ θα περιλαμβάνει κοινούς 
όρους και ορισμούς για τις κοινές 
υπηρεσίες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ληφθεί υπόψη το συνακόλουθο διοικητικό κόστος, δεν είναι σαφές ότι η διαδικασία της 
τυποποίησης της ορολογίας των τελών αποφέρει πραγματικό όφελος.

Τροπολογία 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 

διαγράφεται
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προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει 
της παραγράφου 3, τυποποιημένης 
ορολογίας σε επίπεδο ΕΕ για τις 
υπηρεσίες πληρωμών που είναι κοινές 
τουλάχιστον στην πλειονότητα των 
κρατών μελών. Η τυποποιημένη ορολογία 
σε επίπεδο ΕΕ θα περιλαμβάνει κοινούς 
όρους και ορισμούς για τις κοινές 
υπηρεσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διαδικασία τυποποίησης σε επίπεδο ΕΕ θα ανέκυπταν πολλά προβλήματα λόγω των 
εθνικών διαφορών, των γλωσσικών προβλημάτων, των διαφορετικών ερμηνειών κ.λπ. Επίσης, 
οι συνήθειες και οι προσδοκίες των καταναλωτών διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Για 
παράδειγμα, στη Φινλανδία οι επιταγές και οι άμεσες χρεώσεις χρησιμοποιούνται εξαιρετικά 
σπάνια, ενώ η χρήση των μετρητών μειώνεται συνεχώς. Στη Φινλανδία το ποσοστό των άμεσων 
χρεώσεων επί του συνόλου των πληρωμών χωρίς μετρητά ανέρχεται μόλις στο 4%, ενώ στη 
Γαλλία και τη Γερμανία το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο.

Τροπολογία 268
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών 
που είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ θα 
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες.

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 3, τυποποιημένου καταλόγου
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών 
που είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Ο 
τυποποιημένος κατάλογος σε επίπεδο ΕΕ 
θα περιλαμβάνει κοινούς ορισμούς που θα 
επεξηγούν τις κοινές υπηρεσίες, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Ο 
κατάλογος αυτός θα διευκολύνει τους 
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καταναλωτές να συγκρίνουν τις ίδιες 
υπηρεσίες σε διασυνοριακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 269
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών 
που είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ θα 
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες.

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες οι οποίες 
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών 
και είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ θα 
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες. Κάθε υπηρεσία 
αναφέρεται μόνο με ένα όνομα.

Or. en

Τροπολογία 270
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
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παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών 
που είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ θα 
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες.

παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες που 
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών 
και είναι κοινές τουλάχιστον στην
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ θα 
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 271
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών 
που είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ θα 
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες.

4. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές, η Επιτροπή μπορεί, βάσει των 
προσωρινών καταλόγων που υποβάλλονται 
δυνάμει της παραγράφου 3, να προτείνει 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ για 
τις υπηρεσίες πληρωμών που είναι κοινές 
τουλάχιστον στην πλειονότητα των κρατών 
μελών. Η τυποποιημένη ορολογία σε 
επίπεδο ΕΕ θα περιλαμβάνει κοινούς όρους 
και ορισμούς για τις κοινές υπηρεσίες.

Or. de

Τροπολογία 272
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
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σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών 
που είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ θα 
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες.

σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών 
που είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ, 
που πρέπει να είναι σαφής και συνοπτική,
θα περιλαμβάνει κοινούς όρους και 
ορισμούς για τις κοινές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 273
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε 
κράτος μέλος ενσωματώνει αμελλητί την 
τυποποιημένη ορολογία, που εγκρίνεται 
σε επίπεδο ΕΕ δυνάμει της παραγράφου 
4, στον προσωρινό κατάλογο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
δημοσιεύει τον κατάλογο αυτόν.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη διαγράφεται
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Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε 
κράτος μέλος ενσωματώνει αμελλητί την 
τυποποιημένη ορολογία, που εγκρίνεται 
σε επίπεδο ΕΕ δυνάμει της παραγράφου
4, στον προσωρινό κατάλογο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
δημοσιεύει τον κατάλογο αυτόν.

Or. en

Τροπολογία 275
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε 
κράτος μέλος ενσωματώνει αμελλητί την 
τυποποιημένη ορολογία, που εγκρίνεται
σε επίπεδο ΕΕ δυνάμει της παραγράφου 4, 
στον προσωρινό κατάλογο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
δημοσιεύει τον κατάλογο αυτόν.

5. Μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε 
κράτος μέλος δημοσιεύει αμελλητί τον 
τυποποιημένο κατάλογο σε επίπεδο ΕΕ 
δυνάμει της παραγράφου 4.

Or. en

Τροπολογία 276
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 

5. Μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε 
κράτος μέλος ενσωματώνει αμελλητί την 
τυποποιημένη ορολογία, που εγκρίνεται σε 
επίπεδο ΕΕ δυνάμει της παραγράφου 4, 
στον προσωρινό κατάλογο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και δημοσιεύει τον 
κατάλογο αυτόν.

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε 
κράτος μέλος ενσωματώνει αμελλητί την 
τυποποιημένη ορολογία, που εγκρίνεται σε 
επίπεδο ΕΕ δυνάμει της παραγράφου 4, 
στον προσωρινό κατάλογο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και δημοσιεύει τον 
κατάλογο αυτόν. Τέλη για υπηρεσίες 
λογαριασμών πληρωμών που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
ενδέχεται να μην επιτρέπονται από 
νομική άποψη σε όλα τα κράτη μέλη. Εάν 
κάποιο τέλος για συγκεκριμένη υπηρεσία 
εφαρμόζεται σε ένα κράτος μέλος 
καθορίζεται από τις αντίστοιχες νομικές 
διατάξεις του κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανεξάρτητα από την κατάρτιση τυποποιημένης ορολογίας σε επίπεδο ΕΕ για τέλη που 
συνδέονται με υπηρεσίες λογαριασμών πληρωμών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές 
στις εθνικές νομικές δομές ως προς την εφαρμογή αυτών των τελών. Η παρούσα τροπολογία 
βασίζεται στη συνδρομή της συνομοσπονδίας γερμανικών οργανώσεων καταναλωτών (VZBV).

Τροπολογία 277
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
πλήρες δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
στο οποίο επισημαίνεται ο κατάλογος των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5, καθώς και τα αντίστοιχα 
τέλη για κάθε υπηρεσία. Στην περίπτωση 
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που ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
προβεί σε μεταβολή των τελών, οι 
καταναλωτές ενημερώνονται πλήρως και 
εγγράφως για τις αλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στη συνδρομή της Κοινωνικής Πλατφόρμας και της 
γερμανικής ένωσης ανεξάρτητων οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας.

Τροπολογία 278
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε υπηρεσία, 
καθώς και, κατά περίπτωση, όλες τις 
άλλες υπηρεσίες και τα αντίστοιχα τέλη 
που συνδέονται με το λογαριασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή πλήρη εικόνα 
όλων των τελών που συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών.

Τροπολογία 279
Werner Langen



AM\1002483EL.doc 125/190 PE516.948v02-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία. Σε περίπτωση μεταβολής των 
καταβλητέων τελών απαιτείται 
κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών 
για τις νέες διατάξεις σχετικά με τα τέλη.

Or. de

Τροπολογία 280
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
κατάλληλο χρόνο πριν από την υπογραφή 
σύμβασης για λογαριασμό πληρωμών με 
τον καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει και παρέχει στον 
καταναλωτή δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών που περιέχει τον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5, καθώς και τα αντίστοιχα 
τέλη για κάθε υπηρεσία.

Or. en
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Τροπολογία 281
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της προτεινόμενης διαγραφής του άρθρου 3 παράγραφος 5.

Τροπολογία 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση μεταβολής των 
καταβλητέων τελών, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών αιτιολογούν στον 
καταναλωτή τη μεταβολή και τον 
ενημερώνουν γραπτώς για το ύψος της. 

Or. de
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Τροπολογία 283
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν 
επιτρέπεται να χρεώνουν τέλη που δεν 
περιλαμβάνονται στο δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δελτίο πληροφόρησης 
περί τελών είναι πλήρες (ΕΓΕΚ).

Τροπολογία 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν 
εφαρμόζουν τέλη που δεν αναφέρονται 
ρητά στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι βέβαιοι ότι δεν εφαρμόζονται «κρυφά» τέλη που δεν 
περιλαμβάνονται στο δελτίο πληροφοριών περί τελών.

Τροπολογία 285
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν 
επιτρέπεται να χρεώνουν τέλη που δεν 
αναφέρονται στο δελτίο πληροφόρησης 
περί τελών.

Or. en

Τροπολογία 286
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου υπηρεσιών πληρωμών, για τις 
οποίες χρεώνεται ένα τέλος για το 
πακέτο, το δελτίο πληροφόρησης περί
τελών δηλώνει το τέλος για το σύνολο του 
πακέτου, τις υπηρεσίες που
περιλαμβάνονται στο πακέτο και το τέλος 
για υπηρεσίες πληρωμών που δεν 
καλύπτονται από το τέλος για το πακέτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ λογαριασμών που προσφέρουν ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών και λογαριασμών στο πλαίσιο πακέτων που συμπεριλαμβάνουν και άλλες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως ασφαλίσεις. Στη δεύτερη περίπτωση δεν είναι δυνατό να 
αποδεσμοποιηθούν οι υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβλεφθεί απαίτηση 
ώστε να διασφαλίζεται ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προειδοποιεί τον καταναλωτή για 
το κόστος που συνεπάγεται το άνοιγμα ενός λογαριασμού πληρωμών στο πλαίσιο πακέτου και 
ότι έχει ελέγξει εάν ο πελάτης είναι επιλέξιμος για το προϊόν-πακέτο.
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Τροπολογία 287
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
προσφέρονται ως μέρος πακέτου 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών δηλώνει το 
τέλος για το σύνολο του πακέτου και το 
τέλος για κάθε μία υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο.

Or. en

Τροπολογία 288
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες που
συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
προσφέρονται ως μέρος πακέτου 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών δηλώνει ποιες 
από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνονται στο 
πακέτο, το τέλος για το σύνολο του 
πακέτου και το τέλος για κάθε υπηρεσία 
που δεν αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 289
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες, οι 
οποίες συνδέονται με λογαριασμό 
πληρωμών και αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 290
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο και εάν είναι 
δυνατόν να αγοραστούν χωριστά, το τέλος 
για το σύνολο του πακέτου και το τέλος 
για κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 291
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο και το τέλος 
για το σύνολο του πακέτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση πακέτου υπηρεσιών, δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημέρωση σχετικά με το 
τέλος της εκάστοτε υπηρεσίας καθώς το πακέτο προσφέρεται σε μηνιαία σταθερή τιμή. Ο 
προσδιορισμός του τέλους για μία μεμονωμένη μεταφορά πίστωσης θα ήταν δύσκολος και δεν 
θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των πελατών.

Τροπολογία 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
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περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

περιλαμβάνονται στο πακέτο και το τέλος 
για το σύνολο του πακέτου.

Or. en

Τροπολογία 293
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο και το τέλος 
για το σύνολο του πακέτου.

Or. en

Τροπολογία 294
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο τίτλος «δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών» εμφανίζεται ευδιάκριτα στην 
αρχή της πρώτης σελίδας του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών, δίπλα σε ένα 
κοινό σύμβολο, προκειμένου να 
διακρίνεται το συγκεκριμένο έγγραφο από 
άλλα έγγραφα.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται τόσες λεπτομέρειες για μια οδηγία.

Τροπολογία 295
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο τίτλος «δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών» εμφανίζεται ευδιάκριτα στην 
αρχή της πρώτης σελίδας του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών, δίπλα σε ένα 
κοινό σύμβολο, προκειμένου να 
διακρίνεται το συγκεκριμένο έγγραφο από 
άλλα έγγραφα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τιμοκατάλογος παρέχεται στον πελάτη πριν από την υπογραφή της σύμβασης, βλ. για 
παράδειγμα το άρθρο 41 και το άρθρο 42 παράγραφος 3 της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
πληρωμών.

Τροπολογία 296
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο τίτλος «δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών» εμφανίζεται ευδιάκριτα στην 
αρχή της πρώτης σελίδας του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών, δίπλα σε ένα 
κοινό σύμβολο, προκειμένου να 
διακρίνεται το συγκεκριμένο έγγραφο από 

διαγράφεται
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άλλα έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 297
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αναφέρεται με σαφήνεια εάν το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών κάνει αναφορά 
σε υπηρεσίες που συνδέονται με 
λογαριασμούς πληρωμών και 
προσφέρονται σε υποκατάστημα ή μέσω 
διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αναφέρεται με σαφήνεια εάν το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών κάνει αναφορά 
σε υπηρεσίες που συνδέονται με 
λογαριασμούς πληρωμών και 
προσφέρονται σε υποκατάστημα ή μέσω 
διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 299
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
περιέχει, κατά περίπτωση, τις σχετικές 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον 
πλήρη κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών και 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
καθώς και το αντίστοιχο τέλος για κάθε 
υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 300
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές γλωσσάριο 
τουλάχιστον του καταλόγου των 
υπηρεσιών πληρωμών, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τυποποιημένος κατάλογος που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναλάβει το έργο 
αυτό.

Τροπολογία 301
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές γλωσσάριο 
τουλάχιστον του καταλόγου των 
υπηρεσιών πληρωμών, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές γλωσσάριο όλων των 
υπηρεσιών, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

Or. en

Τροπολογία 302
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές γλωσσάριο 
τουλάχιστον του καταλόγου των 
υπηρεσιών πληρωμών, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές κατάλογο των 
υπηρεσιών πληρωμών, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

Or. en

Τροπολογία 303
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές γλωσσάριο 
τουλάχιστον του καταλόγου των 
υπηρεσιών πληρωμών, που αναφέρεται 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές γλωσσάριο 
τουλάχιστον του καταλόγου των 
υπηρεσιών, που αναφέρεται στην 
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στην παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

Or. en

Τροπολογία 304
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών να διασφαλίζουν ότι το 
γλωσσάριο έχει συνταχθεί σε σαφή, και 
μη τεχνική γλώσσα, χωρίς αμφισημίες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται σε περαιτέρω ερμηνεία των 
καταλόγων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι αρκετά σαφείς.

Τροπολογία 305
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν υποχρέωση 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
διασφαλίζουν ότι το γλωσσάριο έχει 
συνταχθεί σε σαφή, και μη τεχνική 
γλώσσα, χωρίς αμφισημίες.

5. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν υποχρέωση 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
διασφαλίζουν ότι ο κατάλογος έχει 
συνταχθεί σε σαφή, και μη τεχνική 
γλώσσα, χωρίς αμφισημίες.

Or. en
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Τροπολογία 306
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από όλους τους 
καταναλωτές, ανεξάρτητα από το εάν 
αυτοί είναι ήδη πελάτες του αντίστοιχου
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, και είναι 
πάντα διαθέσιμα σε εύκολα προσβάσιμη
και φιλική προς τον καταναλωτή
ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς 
τόπους των παρόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας, που βασίζεται στη συνδρομή της γερμανικής ένωσης 
οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών (VZBV), είναι να διασφαλιστεί ότι το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών καθίσταται διαθέσιμο στο διαδίκτυο για όλους τους καταναλωτές, 
ανεξάρτητα από το εάν αυτοί είναι πελάτες του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Σύμφωνα με 
πρόσφατη μελέτη της γερμανικής ένωσης οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών πάνω 
από το ένα τρίτο των περίπου 1.500 γερμανικών τραπεζών που συμμετείχαν στη μελέτη, δεν 
είχαν καταστήσει διαθέσιμα στο διαδίκτυο και προσβάσιμα για τους καταναλωτές που δεν ήταν 
πελάτες τους τα επιτόκια που χρέωναν για υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς.

Τροπολογία 307
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο, κατόπιν αιτήματος, 
καθίστανται διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
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σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δυσανάλογη η απαίτηση να διαθέτουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ανά πάσα 
στιγμή αντίγραφα αυτών των γλωσσάριων.

Τροπολογία 308
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται διαθέσιμα 
δωρεάν από τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών σε σταθερό υπόθεμα, σε 
χώρους προσβάσιμους από τους 
καταναλωτές, καθώς και σε ηλεκτρονική 
μορφή στους δικτυακούς τόπους των 
παρόχων.

Or. en

Τροπολογία 309
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
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προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων. Το 
γλωσσάριο θα πρέπει να καθίσταται 
διαθέσιμο σε σταθερό υπόθεμα κατόπιν 
αιτήματος.

Or. en

Τροπολογία 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η 
εύρεσή τους.

Or. de

Τροπολογία 311
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
ο τυποποιημένος κατάλογος καθίστανται 
ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
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καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

Or. en

Τροπολογία 312
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του 
άρθρου 26, για τον προσδιορισμό της 
μορφής του δελτίου πληροφοριών περί 
τελών, του κοινού συμβόλου του και της 
σειράς με την οποία παρουσιάζονται στο 
δελτίο πληροφοριών περί τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του 
άρθρου 26, για τον προσδιορισμό της 
μορφής του δελτίου πληροφοριών περί 
τελών, του κοινού συμβόλου του και της 
σειράς με την οποία παρουσιάζονται στο 
δελτίο πληροφοριών περί τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή του δελτίου πληροφοριών περί τελών θα πρέπει να 
προσδιορίζονται από το κράτος μέλος.

Τροπολογία 314
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του 
άρθρου 26, για τον προσδιορισμό της 
μορφής του δελτίου πληροφοριών περί 
τελών, του κοινού συμβόλου του και της 
σειράς με την οποία παρουσιάζονται στο 
δελτίο πληροφοριών περί τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

7. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τη 
μορφή του δελτίου πληροφοριών περί 
τελών, του κοινού συμβόλου του και της 
σειράς με την οποία παρουσιάζονται στο 
δελτίο πληροφοριών περί τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δελτίο θα πρέπει να καταρτίζεται σε επίπεδο κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται η 
τήρηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων.

Τροπολογία 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του 
άρθρου 26, για τον προσδιορισμό της 
μορφής του δελτίου πληροφοριών περί 
τελών, του κοινού συμβόλου του και της 
σειράς με την οποία παρουσιάζονται στο 
δελτίο πληροφοριών περί τελών οι 

7. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τη 
μορφή του δελτίου πληροφοριών περί 
τελών, του κοινού συμβόλου του και της 
σειράς με την οποία παρουσιάζονται στο 
δελτίο πληροφοριών περί τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
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υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 316
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό της μορφής του 
δελτίου πληροφοριών περί τελών, του 
κοινού συμβόλου του και της σειράς με 
την οποία παρουσιάζονται στο δελτίο 
πληροφοριών περί τελών οι υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό της μορφής του 
δελτίου πληροφοριών περί τελών, του 
κοινού συμβόλου του και της σειράς με 
την οποία παρουσιάζονται στο δελτίο 
πληροφοριών περί τελών οι υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και άλλες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 317
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες 
διατάξεις εντός ενός έτους από τη 
δημοσίευση των καταλόγων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 
και των εκτελεστικών πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7 του 
παρόντος άρθρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στην έναρξη της περιόδου εφαρμογής του δελτίου πληροφόρησης 
περί τελών και του γλωσσάριου, όταν οι απαιτούμενες τυποποιημένες πληροφορίες θα έχουν 
πράγματι καταστεί διαθέσιμες καθιστώντας απαραίτητες τις επενδύσεις των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται 
στη συνδρομή της γερμανικής ένωσης τραπεζικού τομέα (Deutsche Kreditwirtschaft).

Τροπολογία 318
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
εκπληρώνουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
εντός δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση 
του καταλόγου των τυποποιημένων όρων 
και ορισμών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 της παρούσας διάταξης.

Or. en

Τροπολογία 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
εκπληρώνουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
εντός δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση 
του τυποποιημένου καταλόγου σε επίπεδο 
ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 
5 και την έκδοση της εκτελεστικής 
πράξης σύμφωνα με την παράγραφο 7 
της παρούσας διάταξης.

Or. en
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Τροπολογία 320
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Οι δοκιμές του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών σε 
καταναλωτές διεξάγονται πριν από την 
εφαρμογή του, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι είναι φιλικό προς τον 
καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 321
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Οι δοκιμές των δελτίων 
πληροφόρησης περί τελών και των 
γλωσσάριων σε καταναλωτές διεξάγονται 
σε όλα τα κράτη μέλη πριν από την 
εφαρμογή τους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι είναι φιλικά προς τον 
καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατά πόσον οι πληροφορίες είναι φιλικές προς τον καταναλωτή δεν θα πρέπει να επαφίεται 
στην κρίση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ή των δημόσιων λειτουργών. Οι δοκιμές θα 
πρέπει να εκτελούνται με ουσιαστική συμμετοχή των καταναλωτών προκειμένου να 
διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική παρουσίαση των πληροφοριών (ΕΓΕΚ)
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Τροπολογία 322
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
δωρεάν στους καταναλωτές, τουλάχιστον 
ετησίως, δήλωση όλων των τελών που 
καταβάλλουν για τους λογαριασμούς 
πληρωμών τους. Σε περίπτωση που ο 
πελάτης πραγματοποιήσει υπερανάληψη 
άνω των 100 ευρώ, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει μηνιαία δήλωση 
τελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η διαφάνεια ως προς τα αρκετά υψηλά τέλη που συνδέονται με την 
υπερανάληψη, τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τακτικά.

Τροπολογία 323
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους 
καθώς και των τόκων που εισπράττονται
και καταβάλλονται στους λογαριασμούς
πληρωμών τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να έχει ο καταναλωτής ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το συνολικό κόστος ενός 
λογαριασμού πληρωμών, είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση και οι τόκοι.

Τροπολογία 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους. 
Εάν οι υπηρεσίες παρέχονται στο πλαίσιο 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
για τις οποίες πρέπει να καταβάλλεται 
τέλος μονάδας, το πακέτο 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
θεωρείται υπηρεσία και το τέλος 
θεωρείται τέλος μονάδας.

Or. de

Τροπολογία 325
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους. Η 
δήλωση αυτή μπορεί να διαβιβάζεται 
στους καταναλωτές μέσω των διαύλων 
επικοινωνίας που έχουν συμφωνηθεί 
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μεταξύ των μερών (π.χ. ηλεκτρονικά, 
εκτυπωτής δήλωσης κ.λπ.). Οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζουν τα 
τεχνικά μέτρα που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής εντός 
δώδεκα μηνών από την έκδοση της 
πράξης σύμφωνα με την παράγραφο 4 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν,
κατόπιν αιτήματος, στους καταναλωτές, 
τουλάχιστον ετησίως, δήλωση όλων των 
τελών που καταβάλλουν για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους. Η δήλωση 
αυτή μπορεί να διαβιβάζεται στους 
καταναλωτές μέσω των διαύλων 
επικοινωνίας που έχουν συμφωνηθεί 
μεταξύ των μερών (π.χ. ηλεκτρονικά, 
εκτυπωτής δήλωσης κ.λπ.).
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
εφαρμόζουν τα τεχνικά μέτρα που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης αυτής εντός δώδεκα μηνών 
από την έκδοση της πράξης σύμφωνα με 
την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 327
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
δωρεάν στους καταναλωτές, κατά 
προτίμηση κάθε μήνα ή τουλάχιστον κάθε 
τρίμηνο, δήλωση όλων των τελών που 
καταβάλλουν για τους λογαριασμούς 
πληρωμών τους.

Or. en

Τροπολογία 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, κατόπιν αιτήματός
τους, τουλάχιστον ετησίως, δήλωση όλων 
των τελών που καταβάλλουν για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους. Η δήλωση 
μπορεί να παρέχεται ή να διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν χρήσιμο η πληροφόρηση να παρέχεται μαζί με τη δήλωση της τράπεζας η οποία, 
σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών, θα πρέπει να παρέχεται τουλάχιστον κάθε 
μήνα. Θα πρέπει να επιτρέπεται η διάθεση των στοιχείων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή π.χ. 
μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) (άρθρο 43 της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
πληρωμών). Παρέχεται ήδη πληροφόρηση στον πελάτη σχετικά με τις χρεώσεις για υπηρεσίες, 
όταν αυτό ορίζεται υποχρεωτικά στη δήλωση της τράπεζας (άρθρο 38 στοιχείο γ), άρθρο 39 
στοιχείο γ), άρθρο 47 στοιχείο γ), άρθρο 48 στοιχείο γ) και άρθρο 43 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών).
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Τροπολογία 329
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες 
πληρωμών παρέχονται ως μέρος ενιαίου 
πακέτου, η δήλωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει, κατά 
παρέκκλιση από την παράγραφο 2 εδάφιο 
1 στοιχεία α) και β), τα τέλη που 
χρεώνονται για το σύνολο του πακέτου 
κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη Φινλανδία, συμφωνείται εκ των προτέρων με τον πελάτη, οι χρεώσεις για υπηρεσίες να 
χρεώνονται μηνιαία και εκ των υστέρων στο λογαριασμό. Υπάρχει πληροφόρηση για το χρονικό 
διάστημα που καλύπτουν οι χρεώσεις των υπηρεσιών, για την ανάλυση των υπηρεσιών και για 
τα τέλη που επιβαρύνουν τις υπηρεσίες. Η εν λόγω πληροφόρηση αποτελεί ξεχωριστή ενότητα 
στη δήλωση της τράπεζας. Στη Φινλανδία υπάρχουν συνήθως πακέτα υπηρεσιών και αρκεί η 
ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την τιμή του πακέτου. Σε περίπτωση ξεχωριστής χρέωσης για 
μια μεμονωμένη πληρωμή, παρέχεται ενημέρωση για την πληρωμή αυτή.

Τροπολογία 330
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές ενημερώνονται εγγράφως 
στην περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών προτίθεται να προβεί σε 
μεταβολή οποιωνδήποτε τελών, 
τουλάχιστον έναν ημερολογιακό μήνα 
πριν από την εφαρμογή τους·

Or. en
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Τροπολογία 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές ενημερώνονται πλήρως και 
έγκαιρα εκ των προτέρων, εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά, στην περίπτωση που 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
προτίθεται να αυξήσει οποιοδήποτε τέλος 
πριν από την δημοσίευση της ετήσιας 
δήλωσης·

Or. en

Τροπολογία 332
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τέλος μονάδας που χρεώνεται για 
κάθε υπηρεσία, τον αριθμό των 
περιπτώσεων στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία κατά τη 
διάρκεια της σχετικής περιόδου και την 
ημερομηνία κατά την οποία 
χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή θα επιβάρυνε τον καταναλωτή χωρίς ιδιαίτερο πρόσθετο όφελος, δεδομένου 
ότι πολλές από τις πληροφορίες αυτές είναι ήδη διαθέσιμες.
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Τροπολογία 333
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τέλος μονάδας που χρεώνεται για 
κάθε υπηρεσία, τον αριθμό των 
περιπτώσεων στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία κατά τη 
διάρκεια της σχετικής περιόδου και την 
ημερομηνία κατά την οποία 
χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή θα παρείχε υπερβολικό όγκο πληροφοριών στον πελάτη. Στις υπηρεσίες 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι μεταφορές πιστώσεων, οι άμεσες χρεώσεις, οι πληρωμές με 
κάρτα και οι αναλήψεις μετρητών. Θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση για τις χρεώσεις 
μεμονωμένων πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 38 στοιχείο γ), το άρθρο 39 στοιχείο γ), το 
άρθρο 47 στοιχείο γ), το άρθρο 48 στοιχείο γ), το άρθρο 43 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 
οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Δεν υπάρχει ανάγκη για συσσώρευση πληροφοριών.

Τροπολογία 334
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τέλος μονάδας που χρεώνεται για 
κάθε υπηρεσία, τον αριθμό των 
περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε 
η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σχετικής 
περιόδου και την ημερομηνία κατά την 
οποία χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία·

α) το τέλος μονάδας που χρεώνεται για 
κάθε υπηρεσία, τον αριθμό των 
περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε 
η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σχετικής 
περιόδου και την ημερομηνία κατά την 
οποία χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία ή εάν 
ο καταναλωτής αγόρασε πακέτο με 
διάφορες υπηρεσίες, το τέλος που 
χρεώνεται για το πακέτο των υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 335
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό ποσό των τελών που 
καταβλήθηκαν για κάθε υπηρεσία η οποία 
παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου·

β) το συνολικό ποσό των τελών που 
καταβλήθηκαν για κάθε υπηρεσία η οποία 
παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου ή εάν ο καταναλωτής 
αγόρασε πακέτο με διάφορες υπηρεσίες, 
το πρόσθετο κόστος ανά υπηρεσία σε 
περίπτωση που υπερέβη το μέγιστο 
αριθμό των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στο πακέτο και το 
πρόσθετο κόστος ανά υπηρεσία που 
χρησιμοποιήθηκε ενώ δεν περιλαμβάνεται 
στο πακέτο·

Or. en

Τροπολογία 336
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το συνολικό ποσό των τελών που 
καταβλήθηκαν για όλες τις υπηρεσίες οι 
οποίες παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου·

γ) το συνολικό ποσό των τελών που 
καταβλήθηκαν για όλες τις υπηρεσίες οι 
οποίες παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου ή εάν ο καταναλωτής 
αγόρασε πακέτο με διάφορες υπηρεσίες, 
το συνολικό πρόσθετο κόστος σε 
περίπτωση που υπερέβη το μέγιστο 
αριθμό των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στο πακέτο και το 
συνολικό πρόσθετο κόστος για υπηρεσίες 
που χρησιμοποιήθηκαν ενώ δεν 
περιλαμβάνονται στο πακέτο·



PE516.948v02-00 154/190 AM\1002483EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 337
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το μέσο υπόλοιπο και το συνολικό 
ποσό των τόκων που εισπράχθηκε κατά 
τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 338
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το συνολικό ποσό των τόκων που 
εισπράχθηκε κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 339
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τους τόκους που εισπράχθηκαν και 
καταβλήθηκαν στο λογαριασμό κατά τη 
διάρκεια της σχετικής περιόδου·
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Or. en

Τροπολογία 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το ύψος του επιτοκίου υπερανάληψης 
και το συνολικό ποσόν των 
καταβληθέντων τόκων υπερανάληψης 
κατά την περίοδο αναφοράς· 

Or. de

Τροπολογία 341
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τον αριθμό των ημερών κατά τις 
οποίες ο λογαριασμός παρέμεινε με 
χρεωστικό υπόλοιπο και το συνολικό 
ποσό των τόκων που καταβλήθηκε κατά 
τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 342
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τον αριθμό των ημερών κατά τις 
οποίες ο λογαριασμός παρέμεινε με 
χρεωστικό υπόλοιπο, τα επιτόκια που 
εφαρμόστηκαν και το συνολικό ποσό των 
τόκων που καταβλήθηκε κατά τη 
διάρκεια της σχετικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 343
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) εκ των προτέρων κοινοποίηση για τα 
τέλη που θα χρεωθούν κατά την προσεχή 
περίοδο, καθώς και για τα τέλη που θα 
χρεωθούν σε περίπτωση που ο 
καταναλωτής δεν προβεί σε ενέργειες, οι 
οποίες αναφέρονται στο δελτίο, για την 
αποφυγή τους·

Or. en

Τροπολογία 344
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) εκ των προτέρων κοινοποίηση για τα 
τέλη που θα χρεωθούν κατά την προσεχή 
περίοδο·

Or. en
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Τροπολογία 345
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) εκ των προτέρων κοινοποίηση για 
πιθανές μεταβολές ή αυξήσεις των τελών 
που θα χρεωθούν κατά την προσεχή 
περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 346
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο τίτλος «δήλωση τελών» εμφανίζεται 
ευδιάκριτα στην αρχή της πρώτης 
σελίδας της δήλωσης, δίπλα σε ένα κοινό 
σύμβολο, προκειμένου να διακρίνεται το 
συγκεκριμένο έγγραφο από άλλα έγγραφα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται, για τους σκοπούς μιας οδηγίας, τόσες λεπτομέρειες σχετικά με το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών.

Τροπολογία 347
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο τίτλος «δήλωση τελών» εμφανίζεται 
ευδιάκριτα στην αρχή της πρώτης 
σελίδας της δήλωσης, δίπλα σε ένα κοινό 
σύμβολο, προκειμένου να διακρίνεται το 
συγκεκριμένο έγγραφο από άλλα έγγραφα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν για τη μορφή του δελτίου πληροφοριών περί τελών.

Τροπολογία 348
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο τίτλος «δήλωση τελών» εμφανίζεται 
ευδιάκριτα στην αρχή της πρώτης 
σελίδας της δήλωσης, δίπλα σε ένα κοινό 
σύμβολο, προκειμένου να διακρίνεται το 
συγκεκριμένο έγγραφο από άλλα έγγραφα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του 
άρθρου 26, για τον προσδιορισμό της 
μορφής της δήλωσης τελών, του κοινού 
συμβόλου της και της σειράς με την 

4. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τη 
μορφή της δήλωσης τελών που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
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οποία παρουσιάζονται στη δήλωση τελών 
οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχεται 
στον καταναλωτή η δήλωση τελών προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές 
ιδιαιτερότητες.

Τροπολογία 350
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του 
άρθρου 26, για τον προσδιορισμό της 
μορφής της δήλωσης τελών, του κοινού 
συμβόλου της και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

4. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τη 
μορφή της δήλωσης τελών, του κοινού
συμβόλου της και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζονται, για τους σκοπούς μιας οδηγίας, τόσες λεπτομέρειες σχετικά με το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών.

Τροπολογία 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 4. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τη 
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εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του 
άρθρου 26, για τον προσδιορισμό της 
μορφής της δήλωσης τελών, του κοινού 
συμβόλου της και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 5.

μορφή της δήλωσης τελών, του κοινού 
συμβόλου της και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 352
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό της μορφής της 
δήλωσης τελών, του κοινού συμβόλου της 
και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό της μορφής της 
δήλωσης τελών, του κοινού συμβόλου της 
και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5, καθώς και άλλες 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό της μορφής της 
δήλωσης τελών, του κοινού συμβόλου της 
και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
25, για τον προσδιορισμό της μορφής της 
δήλωσης τελών, του κοινού συμβόλου της 
και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 
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υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. fr

Τροπολογία 354
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό της μορφής της 
δήλωσης τελών, του κοινού συμβόλου της 
και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό της μορφής της 
δήλωσης τελών, του κοινού συμβόλου της 
και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 355
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι δοκιμές των δηλώσεων τελών σε 
καταναλωτές διεξάγονται σε όλα τα 
κράτη μέλη πριν από την εφαρμογή τους 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι 
φιλικές προς τον καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 356
Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών πληρωμών, που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών εκπληρώνουν την 
υποχρέωση αυτή εντός δώδεκα μηνών 
από τη δημοσίευση του τυποποιημένου 
καταλόγου σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 357
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών εκπληρώνουν την υποχρέωση 
αυτή εντός δώδεκα μηνών από τη 
δημοσίευση του καταλόγου των 
τυποποιημένων όρων και ορισμών.

Or. en
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Τροπολογία 358
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση,
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, τους όρους και 
τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των υπηρεσιών οι οποίες 
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών, 
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 
5.

Or. en

Τροπολογία 359
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση,
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση τους όρους και 
τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των υπηρεσιών, που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 360
Olle Ludvigsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 361
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 362
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της προτεινόμενης διαγραφής του άρθρου 3 παράγραφος 5.

Τροπολογία 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, κατά 
περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δεν χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών ούτε στη δήλωση τελών.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, κατά 
περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση πριν και μετά την εφαρμογή των χρεώσεων για υπηρεσίες αποτελεί ουσιώδες 
τμήμα της εμπορικής πληροφόρησης και της σύμβασης με τον πελάτη. Πώς θα μπορέσει ο 
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καταναλωτής να συνδέσει τις χρεώσεις για πληρωμές με τη δήλωση τελών και τον 
τυποποιημένο τιμοκατάλογο εάν δεν χρησιμοποιείται η εμπορική ονομασία που έχει 
χρησιμοποιηθεί στη σύμβασή του; Η τελευταία φράση του άρθρου 6 παράγραφος 2 φαίνεται να 
έρχεται σε σύγκρουση με την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών και τις συνήθεις απαιτήσεις 
για ενημέρωση των καταναλωτών, καθώς και με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 364
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, κατά 
περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δεν χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών ούτε στη δήλωση τελών.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών και στη δήλωση τελών για τον 
χαρακτηρισμό των υπηρεσιών τους στη 
συμβατική και εμπορική πληροφόρηση, 
υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, 
κατά περίπτωση, τον αντίστοιχο ορισμό
στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 365
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, κατά 

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, κατά 
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περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δεν χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών ούτε στη δήλωση τελών.

περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 366
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, κατά 
περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δεν χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών ούτε στη δήλωση τελών.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, κατά 
περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών χρησιμοποιούν μόνο εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών και στη δήλωση τελών, πέραν του 
αντίστοιχου όρου στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 
και θέτουν τα ονόματα αυτά σε 
παρένθεση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στο να καταστούν περισσότερο κατανοητά τα έγγραφα 
πληροφόρησης που συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών. Η τροπολογία βασίζεται στη 
συνδρομή της γερμανικής ένωσης τραπεζικού τομέα (Deutsche Kreditwirtschaft) και των 
αυστριακών τραπεζών καταθέσεων ταμιευτηρίου.
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Τροπολογία 367
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη συμβατική και
εμπορική πληροφόρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, κατά 
περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δεν χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών ούτε στη δήλωση τελών.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη εμπορική 
πληροφόρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 
προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τον 
αντίστοιχο όρο στον κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν 
χρησιμοποιούν εμπορικές ονομασίες στο 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών ούτε στη 
δήλωση τελών ούτε στη συμβατική 
πληροφόρηση.

Or. en

Τροπολογία 368
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 7 διαγράφεται
Δικτυακοί τόποι σύγκρισης
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται από 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για 
τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε 
σχέση με λογαριασμούς πληρωμών σε 
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3.
2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
εθελοντικό σύστημα διαπίστευσης για 
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τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης των 
τελών που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε 
σχέση με λογαριασμούς πληρωμών, όταν 
η εκμετάλλευσή τους γίνεται από 
ιδιωτικούς φορείς. Προκειμένου να 
εξασφαλίσουν διαπίστευση, οι δικτυακοί 
τόποι σύγκρισης τους οποίους 
εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί φορείς πρέπει:
α) να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·
β) να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και, 
κατά περίπτωση, τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5·
γ) να παρέχουν επικαιροποιημένη 
πληροφόρηση·
δ) να παρέχουν επαρκώς ευρεία 
επισκόπηση της αγοράς λογαριασμών 
πληρωμών·
ε) να εφαρμόζουν αποτελεσματική 
διαδικασία έρευνας και διαχείρισης 
καταγγελιών.
3. Σε περίπτωση που δεν έχει 
διαπιστευθεί κανένας δικτυακός τόπος 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν τη δημιουργία 
δικτυακού τόπου τον οποίο θα 
διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 
20 ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια 
αρχή. Σε περίπτωση που έχει 
διαπιστευθεί κάποιος δικτυακός τόπος 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα κράτη 
μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη 
δημιουργία επιπρόσθετου δικτυακού 
τόπου, τον οποίο θα διαχειρίζεται η 
αρμόδια αρχή του άρθρου 20 ή 
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια 
αρχή. Οι δικτυακοί τόποι τους οποίους 
διαχειρίζεται αρμόδια αρχή, δυνάμει της 
παραγράφου 1 συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 2 στοιχεία α) έως ε).
4. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα 
να αρνηθούν ή να ανακαλέσουν τη 
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διαπίστευση των ιδιωτικών φορέων, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 2.
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διατίθεται στους καταναλωτές επαρκής 
πληροφόρηση σχετικά με τους 
δικτυακούς τόπους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. Αυτό περιλαμβάνει, 
κατά περίπτωση, την τήρηση ενός 
μητρώου διαπιστευμένων δικτυακών 
τόπων σύγκρισης στο οποίο έχει 
πρόσβαση το κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης τιμών δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, η οποία αφορά συγκεκριμένα τους λογαριασμούς πληρωμών.

Τροπολογία 369
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε σχέση 
με λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2 και 3.

α) τέλη που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε σχέση 
με λογαριασμούς πληρωμών και

β) καθοριστικοί παράγοντες για το 
επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται 
από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, 
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συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
υποκαταστημάτων και των μηχανημάτων 
αυτόματης συναλλαγής. Τα αριθμητικά 
στοιχεία των προαναφερθέντων δεικτών 
για το συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών και το αντίστοιχο δίκτυο 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών 
παρέχονται, κατά περίπτωση. Επιπλέον, 
παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με την 
απόσταση του πλησιέστερου, από το 
σημείο στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης 
του δικτυακού τόπου σύγκρισης, 
υποκαταστήματος του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει στόχο να διασφαλίσει ότι τα δίκτυα των υποκαταστημάτων και των 
μηχανημάτων αυτόματης συναλλαγής λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον δικτυακό τόπο 
σύγκρισης, προωθώντας με τον τρόπο αυτό μια πιο αποτελεσματική αντίληψη του 
ανταγωνισμού, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής που επικεντρώνεται αποκλειστικά 
στις τιμές. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στη συνδρομή του Γερμανικού Ομίλου 
Συνεταιριστικών Τραπεζών και του Γερμανικού Ομίλου Τραπεζών Καταθέσεων Ταμιευτηρίου.

Τροπολογία 370
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε σχέση 
με λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε σχέση 
με λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3 και ενημέρωσης για την ποιότητα 
και το φάσμα υπηρεσιών που 
προσφέρονται από τους διάφορους 
παρόχους.
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Or. de

Τροπολογία 371
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε σχέση 
με λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο, ο οποίος 
παρέχει σύγκριση τελών που χρεώνονται 
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε 
σχέση με λογαριασμούς πληρωμών σε 
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 ή 3.

Or. en

Τροπολογία 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε 
σχέση με λογαριασμούς πληρωμών σε 
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν δωρεάν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται και των 
επιτοκίων που εφαρμόζονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε
λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3.

Or. en
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Τροπολογία 373
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε 
σχέση με λογαριασμούς πληρωμών σε 
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις 
υπηρεσίες που συνδέονται με 
λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3.

Or. en

Τροπολογία 374
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν εθελοντικό
σύστημα διαπίστευσης για τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης των τελών 
που χρεώνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για τις υπηρεσίες 
τις οποίες προσφέρουν σε σχέση με 
λογαριασμούς πληρωμών, όταν η 
εκμετάλλευσή τους γίνεται από ιδιωτικούς 
φορείς. Προκειμένου να εξασφαλίσουν 
διαπίστευση, οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
τους οποίους εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί 
φορείς πρέπει:

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
υποχρεωτικό σύστημα διαπίστευσης για 
τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης των 
στοιχείων προς σύγκριση, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 
1, που προσφέρονται σε σχέση με 
λογαριασμούς πληρωμών, όταν η 
εκμετάλλευσή τους γίνεται από ιδιωτικούς 
φορείς. Προκειμένου να εξασφαλίσουν 
διαπίστευση, οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
τους οποίους εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί 
φορείς πρέπει:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει στόχο να διασφαλίσει ότι τα δίκτυα των υποκαταστημάτων και των 
μηχανημάτων αυτόματης συναλλαγής λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον δικτυακό τόπο 
σύγκρισης, προωθώντας με τον τρόπο αυτό μια πιο αποτελεσματική αντίληψη του 
ανταγωνισμού, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής που επικεντρώνεται αποκλειστικά 
στις τιμές. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στη συνδρομή του Γερμανικού Ομίλου 
Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Τροπολογία 375
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης για τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης των τελών 
που χρεώνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για τις υπηρεσίες 
τις οποίες προσφέρουν σε σχέση με 
λογαριασμούς πληρωμών, όταν η 
εκμετάλλευσή τους γίνεται από ιδιωτικούς 
φορείς. Προκειμένου να εξασφαλίσουν 
διαπίστευση, οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
τους οποίους εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί 
φορείς πρέπει:

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης για τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης των τελών 
που χρεώνονται και των επιτοκίων που 
εφαρμόζονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών σε λογαριασμούς 
πληρωμών, όταν η εκμετάλλευσή τους 
γίνεται από ιδιωτικούς φορείς. 
Προκειμένου να εξασφαλίσουν 
διαπίστευση, οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
τους οποίους εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί 
φορείς πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 376
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

α) να είναι νομικά ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργική ανεξαρτησία δεν επαρκεί για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υφίσταται σύγκρουση 
συμφερόντων. Η νομική ανεξαρτησία είναι η καλύτερη εγγύηση για να πραγματοποιούνται 
αμερόληπτες συγκρίσεις.

Τροπολογία 377
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

α) να είναι οικονομικά και λειτουργικά 
ανεξάρτητοι από οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

α) να είναι ανεξάρτητοι από οποιονδήποτε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 379
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

α) να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών· οι πληροφορίες σχετικά με τον 
ιδιοκτήτη και τον πάροχο του δικτυακού 
τόπου θα πρέπει να είναι εύκολα 
διαθέσιμες και ευδιάκριτες·

Or. en

Τροπολογία 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να αναφέρουν με σαφήνεια τους 
ιδιοκτήτες τους και τη χρηματοδότησή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 381
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και, 
κατά περίπτωση, τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5·

β) να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και, 
κατά περίπτωση, τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

Or. de

Τροπολογία 382
Olle Ludvigsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και, 
κατά περίπτωση, τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5·

β) να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και, 
κατά περίπτωση, τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5·

Or. en

Τροπολογία 383
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρέχουν επικαιροποιημένη 
πληροφόρηση·

γ) να παρέχουν επικαιροποιημένη, 
λεπτομερή, έγκυρη και φιλική προς τον 
καταναλωτή πληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρέχουν επικαιροποιημένη 
πληροφόρηση·

γ) να παρέχουν επικαιροποιημένη, έγκυρη,
αξιόπιστη και φιλική προς τον 
καταναλωτή πληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 385
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να παρέχουν επαρκώς ευρεία 
επισκόπηση της αγοράς λογαριασμών 
πληρωμών·

δ) να παρέχουν επαρκώς ευρεία 
επισκόπηση της αγοράς λογαριασμών 
πληρωμών, κάνοντας αποδεκτές αιτήσεις 
καταχώρισης στον δικτυακό τόπο 
οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στο οικείο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 386
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να παρέχουν επαρκώς ευρεία 
επισκόπηση της αγοράς λογαριασμών 
πληρωμών·

δ) να παρέχουν επαρκώς ευρεία 
επισκόπηση της αγοράς λογαριασμών 
πληρωμών και πληροφόρηση σχετικά με 
το μερίδιο της αγοράς που καλύπτεται 
από τον δικτυακό τους τόπο·

Or. en

Τροπολογία 387
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να παρέχουν πληροφόρηση, χωρίς 
ωστόσο κανενός είδους σύσταση·

Or. en
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Τροπολογία 388
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να παρέχουν πληροφόρηση, χωρίς 
ωστόσο κανενός είδους σύσταση·

Or. en

Τροπολογία 389
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση που πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών χρεώνονται για την 
καταχώρηση σε αυτούς τους δικτυακούς 
τόπους, οι χρεώσεις δεν εισάγουν 
διακρίσεις και δημοσιεύονται στον 
δικτυακό τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποτραπεί μεροληπτική αντιμετώπιση σε βάρος παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών που είναι καταχωρημένοι σε δικτυακό τόπο βάσει του ποσού που 
καταβάλλουν.

Τροπολογία 390
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν 
ευθύνονται για πληροφορίες που 
περιέχονται στους διαπιστευμένους ή μη 
δικτυακούς τόπους, δεδομένου ότι δεν 
είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους.

Or. en

Τροπολογία 391
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική 
Αρχή εξουσιοδοτείται να εκδίδει σχέδια 
τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό 
των προτύπων ως προς τους όρους 
λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου 
σύγκρισης, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2, ιδίως ως προς τους 
καθοριστικούς παράγοντες για το επίπεδο 
των υπηρεσιών που παρέχονται από τον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
υποκαταστημάτων· του αριθμού των 
μηχανημάτων αυτόματης συναλλαγής του 
συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών και, κατά περίπτωση, του 
αντίστοιχου δικτύου παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών· καθώς και της 
πληροφόρησης σχετικά με την απόσταση 
του πλησιέστερου, από το σημείο στο 
οποίο βρίσκεται ο χρήστης του δικτυακού 
τόπου σύγκρισης, υποκαταστήματος του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι η διασφάλιση αποτελεσματικών προτύπων για την 
προώθηση του ανταγωνισμού. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στη συνδρομή του Γερμανικού 
Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών και του Γερμανικού Ομίλου Τραπεζών Καταθέσεων 
Ταμιευτηρίου.

Τροπολογία 392
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
επισκόπηση των τελών που χρεώνουν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δημιουργεί μια ενημερωμένη, 
ανεξάρτητη, έγκυρη αξιόπιστη και φιλική 
προς τον καταναλωτή δικτυακή πύλη που 
θα παρέχει όλους τους συνδέσμους προς 
τους διαπιστευμένους δικτυακούς τόπους 
σύγκρισης των διαφόρων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 393
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή δημιουργεί και 
ενημερώνει συνεχώς μια προσβάσιμη για 
το κοινό δικτυακή πύλη της Ένωσης η 
οποία περιλαμβάνει τους συνδέσμους 
όλων των δικτυακών τόπων σύγκρισης 
που διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές και 
οι διαπιστευμένοι ιδιωτικοί φορείς σε 
εθνικό επίπεδο.
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Or. en

Τροπολογία 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Μέχρι τα τέλη του 2018 θα 
δημιουργηθούν και ευρωπαϊκοί δικτυακοί 
τόποι σύγκρισης των τελών που 
χρεώνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για υπηρεσίες που 
προσφέρουν σε σχέση με λογαριασμούς 
πληρωμών στα κράτη μέλη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνει, 
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, 
προσβάσιμο από το κοινό ευρωπαϊκό 
δικτυακό τόπο σύγκρισης, τον οποίο θα 
διαχειρίζεται σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Επίσης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνει με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με 
το άρθρο 24, εθελοντικό σύστημα 
διαπίστευσης για ευρωπαϊκούς 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης, των 
οποίων η εκμετάλλευση θα γίνεται από 
ιδιωτικούς φορείς. Προκειμένου να 
εξασφαλίσουν διαπίστευση, οι 
ευρωπαϊκοί δικτυακοί τόποι σύγκρισης, 
τους οποίους εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί 
φορείς, τηρούν όλους τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το 
δικαίωμα να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τη 
διαπίστευση των ιδιωτικών φορέων σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en
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Τροπολογία 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώνει 
και ενημερώνει συνεχώς δικτυακή πύλη 
που περιλαμβάνει συνδέσμους όλων των 
διαπιστευμένων δικτυακών τόπων 
σύγκρισης για κάθε κράτος μέλος και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η εν λόγω δικτυακή πύλη παρέχει επίσης 
στους καταναλωτές ένα γλωσσάριο της 
τυποποιημένης ορολογίας της Ένωσης, 
όπως έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 
3, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τη διασυνοριακή αλλαγή 
λογαριασμών πληρωμών.
Η δικτυακή πύλη δημοσιοποιεί και 
καθιστά εύκολα διαθέσιμα τον κατάλογο 
και τα σημεία επαφής των διαφορετικών 
αρμοδίων εθνικών αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 20.

Or. en

Τροπολογία 396
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α
Δικτυακή πύλη της Ένωσης για τους 

δικτυακούς τόπους σύγκρισης
1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
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Επιτροπή και την ΕΑΤ για τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης που 
λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 και παράγραφος 2.
2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
ΕΑΤ, δημιουργεί προσβάσιμη για το κοινό 
δικτυακή πύλη της Ένωσης για 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης σε εθνικό 
επίπεδο, που παρέχει τη δυνατότητα 
σύγκρισης, δια της παράλληλης 
παράθεσης, των λογαριασμών πληρωμών 
που προσφέρονται στα κράτη μέλη. Ως 
συμπληρωματική ενημέρωση, η δικτυακή 
πύλη της Ένωσης παρέχει στους 
καταναλωτές ένα γλωσσάριο που 
περιλαμβάνει την τυποποιημένη ορολογία 
της Ένωσης, όπως έχει εγκριθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 4, καθώς 
επίσης και πρακτικές κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη διασυνοριακή 
αλλαγή λογαριασμών πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζει την τροπολογία 57 των εισηγητών. Είναι αναγκαίο να ληφθεί μέριμνα για την 
ενίσχυση της κινητικότητας των πολιτών της ΕΕ και την προώθηση μιας ενιαίας αγοράς στον 
τομέα των υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών.

Τροπολογία 397
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, όταν ένας λογαριασμός 
πληρωμών προσφέρεται μαζί με άλλη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία ή προϊόν 
στο πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
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πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και, στην περίπτωση αυτή,
παρέχει χωριστή πληροφόρηση σχετικά με 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε 
χρηματοπιστωτικό προϊόν και υπηρεσία 
που προσφέρεται στο πακέτο, όταν είναι 
δυνατόν να αγοράσει κάθε 
χρηματοπιστωτικό προϊόν και υπηρεσία 
χωριστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ λογαριασμών που προσφέρουν ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών και λογαριασμών στο πλαίσιο πακέτων που συμπεριλαμβάνουν και άλλες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως ασφαλίσεις. Στη δεύτερη περίπτωση δεν είναι δυνατό να 
αποδεσμοποιηθούν οι υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβλεφθεί απαίτηση 
ώστε να διασφαλίζεται ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προειδοποιεί τον καταναλωτή για 
το κόστος που συνεπάγεται το άνοιγμα ενός λογαριασμού πληρωμών στο πλαίσιο πακέτου και 
ότι έχει ελέγξει εάν ο πελάτης είναι επιλέξιμος για το προϊόν-πακέτο.

Τροπολογία 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν 
και υπηρεσία που προσφέρεται στο 
πακέτο.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη.

Or. en
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Τροπολογία 399
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο 
προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης
διαφάνεια στις πληρωμές 
διασταυρούμενων επιδοτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 400
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών 
προσφέρεται μαζί με άλλη υπηρεσία ή 
προϊόν στο πλαίσιο ενός πακέτου, ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει 
τον πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν 
και υπηρεσία που προσφέρεται στο 
πακέτο.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά όπως ορίζεται στο άρθρο 
16, προσφέρονται μαζί με άλλες 
υπηρεσίες ή προϊόντα στο πλαίσιο ενός 
πακέτου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ενημερώνει τον πελάτη εγκαίρως πριν από 
την υπογραφή σύμβασης για λογαριασμό 
πληρωμών με τον πελάτη ότι υπάρχει η 
δυνατότητα να αγοράσει τις εν λόγω
υπηρεσίες ή προϊόντα χωριστά και παρέχει 
χωριστή πληροφόρηση σχετικά με τις 
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δαπάνες και τα τέλη που συνδέονται με 
κάθε υπηρεσία ή προϊόν που προσφέρεται 
στο πακέτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρακτικές δέσμευσης (για παράδειγμα, αναγκάζεται ο καταναλωτής να αγοράσει πακέτο στο 
οποίο περιλαμβάνονται υπηρεσίες που θα μπορούσαν να αγοραστούν χωριστά) δεν θα πρέπει 
να επιτρέπονται. Όλες οι υπηρεσίες, πέραν του λογαριασμού πληρωμών, πρέπει να παρατίθενται 
χωριστά και ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα τις αγοράσει. 
(Βάσει εισηγήσεων της ομάδας χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών)

Τροπολογία 401
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και, στην περίπτωση αυτή,
παρέχει χωριστή πληροφόρηση σχετικά με 
τις δαπάνες και τα τέλη που συνδέονται με 
κάθε προϊόν και υπηρεσία που 
προσφέρεται στο πακέτο.

Or. en

Τροπολογία 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη, σε κατάλληλο χρόνο πριν από την 
υπογραφή σύμβασης για λογαριασμό 
πληρωμών, ότι υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

Or. en

Τροπολογία 403
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα 
να αγοράζει χωριστά υπηρεσίες που δεν 
περιλαμβάνονται στον λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 16.

Or. en

Τροπολογία 404
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι πάροχοι θα πρέπει επιπλέον να 
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έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, πιστωτικά 
προϊόντα ως χωριστές υπηρεσίες σε 
κατόχους βασικού λογαριασμού 
πληρωμών. Η πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών ή η χρήση τέτοιου 
λογαριασμού δεν θα πρέπει σε καμιά 
περίπτωση να περιορίζεται ή να 
εξαρτάται από την αγορά τέτοιων 
προϊόντων ή υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 405
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν 
προσφέρονται με τον λογαριασμό 
πληρωμών μόνον οι υπηρεσίες πληρωμών 
που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται ως μη αναγκαία καθώς η παράγραφος 1 επιτρέπει την ομαδοποίηση των 
υπηρεσιών που καλύπτονται από τον ορισμό του βασικού λογαριασμού πληρωμών στο άρθρο 
16.

Τροπολογία 406
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν 
προσφέρονται με τον λογαριασμό 
πληρωμών μόνον οι υπηρεσίες πληρωμών 
που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en


