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Τροπολογία 407
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή της υπηρεσίας αλλαγής 
λογαριασμού

Παροχή και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού

Or. en

Τροπολογία 408
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 409
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Οι κανόνες που αφορούν την αλλαγή 
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λογαριασμού ισχύουν μόνο για την αλλαγή 
λογαριασμού πληρωμών εντός ενός 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 410
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αποστέλλοντες και οι λαμβάνοντες 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
παρέχουν υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εντός του ιδίου κράτους μέλους, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, ή 
αντίστοιχη, σε κάθε καταναλωτή που 
διατηρεί λογαριασμό πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού θα πρέπει να περιορίζεται στο εσωτερικό ενός κράτους 
μέλους. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την αλλαγή συμβάσεων ή υποχρεώσεων (όπως 
επιστροφή πληρωμής) του αποστέλλοντος παρόχου υπηρεσίας πληρωμών. Θα πρέπει να 
αποτελεί μετάβαση που πραγματοποιείται άπαξ και να απαιτεί τη σύναψη συμφωνίας στο 
πλαίσιο του λογαριασμού από τον ίδιο τον καταναλωτή με τον λαμβάνοντα πάροχο.

Τροπολογία 411
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
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αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στο κράτος μέλος όπου 
διαμένει ο καταναλωτής.

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. Οι διασυνοριακές συναλλαγές θα διευκολυνθούν επίσης από την 
εφαρμογή του κανονισμού 260/2012.

Τροπολογία 412
Werner Langen, Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην επικράτειά τους.

Or. de

Τροπολογία 413
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
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καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εντός του 
κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος διασυνοριακής παροχής της εν λόγω υπηρεσίας.

Τροπολογία 414
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο εντός κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 415
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 
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ισχύουν επίσης για τραπεζικό λογαριασμό 
με βασικά χαρακτηριστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να διασφαλιθεί ότι οι πελάτες που χρησιμοποιούν 
τραπεζικό λογαριασμό με βασικά χαρακτηριστικά μπορούν επίσης να επωφεληθούν από 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού. Στην τροπολογία συνέβαλε η γερμανική ένωση εμπόρων 
λιανικής πώλησης και το ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 416
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
παρέχουν, κατόπιν αιτήματος του 
καταναλωτή, υπηρεσία αλλαγής 
λογαριασμού, όπως αυτή περιγράφεται στο 
άρθρο 10, ή αντίστοιχη, σε καταναλωτή 
που διατηρεί λογαριασμό σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχει 
μεριμνήσει για το άνοιγμα νέου 
λογαριασμού πληρωμών στον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 417
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αίτημα υπηρεσίας αλλαγής 
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λογαριασμού δεν περιλαμβάνει τη 
μεταφορά της σύμβασης από τον 
αποστέλλοντα στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 418
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το αίτημα υπηρεσίας αλλαγής 
λογαριασμού δεν περιλαμβάνει τη 
μεταφορά της σύμβασης από τον 
αποστέλλοντα στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 419
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την αλλαγή λογαριασμού 
μεταξύ εγχώριων παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν διατάξεις που 
παρεκκλίνουν ελαφρώς από εκείνες που 
περιγράφονται στο άρθρο 10 εάν αυτό 
περιλαμβάνει αποδόσεις που είναι σαφώς 
προς το συμφέρον του καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη εγχώρια συστήματα υπηρεσιών αλλαγής λογαριασμού τα 
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οποία είναι αποδοτικότερα, για παράδειγμα από άποψη αυτοματισμού και χρονικών 
προθεσμιών, σε σχέση με το σύστημα που περιγράφεται στο άρθρο 10. Εφόσον ο καταναλωτής 
επωφελείται από αυτό, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διατηρούν ή να 
εισάγουν τέτοιου είδους αποδόσεις.

Τροπολογία 420
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών 
τεχνικών προτύπων που θα 
προσδιορίζουν τα επιτρεπόμενα είδη 
παρεκκλίσεων εξ όσων προβλέπονται 
στην παράγραφο 1α.
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως ...
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 421
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δύο έτη 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχουν υπηρεσία αλλαγής 
λογαριασμού, όπως αυτή περιγράφεται 
στο άρθρο 10, ή παρέχουν αντίστοιχες 
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υπηρεσίες αλλαγής λογαριασμού εντός 
(κατ’ ανώτατο όριο) των ιδίων συνολικών 
χρονικών ορίων, όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 10, προς κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό 
πληρωμών σε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών εγκατεστημένο στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 422
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ορίσει 
διαφορετικά μέσω εκτίμησης 
ρυθμιστικού αντικτύπου, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έξι έτη από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, ή 
παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες αλλαγής 
λογαριασμού εντός (κατ’ ανώτατο όριο) 
των ιδίων συνολικών χρονικών ορίων, 
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 10, 
προς κάθε καταναλωτή που διατηρεί 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι 
εφαρμόζεται σύστημα 
αυτοματοποιημένου 
αναπροσανατολισμού των πάγιων 
εντολών και των άμεσων χρεώσεων στον 
λογαριασμό που διατηρείται από τον 
καταναλωτή στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en
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Τροπολογία 423
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εφόσον 
δεν εφαρμόζεται σύστημα διασυνοριακής 
αλλαγής λογαριασμού, το κλείσιμο 
λογαριασμού πληρωμών σε ένα κράτος 
μέλος και η μεταφορά του υπολοίπου σε 
νέο λογαριασμό πληρωμών σε άλλο 
κράτος μέλος δεν είναι εξαιρετικά 
δύσκολο ή επαχθές για τον καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 424
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκκινείται 
από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών και παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 
έως 7.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες πληρωμών που συνδέονται με 
τον τρέχοντα ή μελλοντικό λογαριασμό 
πληρωμών του καταναλωτή είναι 
διαθέσιμες καθ’ όλη τη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού, και διασφαλίζουν 
επίσης ότι η υπηρεσία αλλαγής 
λογαριασμού εκκινείται από τον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
και παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία συνέβαλε η γερμανική ένωση οργανώσεων προστασίας των 
καταναλωτών (VZBV).
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Τροπολογία 425
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκκινείται 
από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών και παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 
έως 7.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκκινείται 
από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών και παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 
έως 7, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι 
σχετικές συμβατικές σχέσεις των 
καταναλωτών με τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς.

Or. de

Τροπολογία 426
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκκινείται 
από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών και παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 
έως 7.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
αυτοματοποιείται ή εκκινείται από τον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
και παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες 
που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
περισσότερο εκτεταμένες υπηρεσίες 
αλλαγής λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 427
Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκκινείται 
από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών και παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 
έως 7.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκκινείται 
από τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών και παρέχεται σύμφωνα με τους 
κανόνες που ορίζονται στις παραγράφους 2 
έως 7 και απολαμβάνει τη στήριξη όλων 
των εμπλεκόμενων τρίτων.

Or. en

Τροπολογία 428
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από τον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών. Ο λαμβάνων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ζητά 
γραπτή άδεια από τον καταναλωτή για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας αλλαγής 
λογαριασμού. Η άδεια επιτρέπει στον 
καταναλωτή να παρέχει ρητή συγκατάθεση 
στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών για την εκτέλεση όλων των 
ενεργειών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχεία ε) και στ) και να 
παρέχει ρητή συγκατάθεση στον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία 
γ) και δ) και στην παράγραφο 5. Η 
εξουσιοδότηση επιτρέπει επίσης στον 
καταναλωτή να ζητήσει ρητώς τη 
μεταφορά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχεία α) και β). Η εξουσιοδότηση ορίζει 
επίσης την ημερομηνία από την οποία θα 

2. Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από τον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών κατόπιν αιτήματος 
του καταναλωτή. Ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ζητά γραπτή άδεια 
από τον καταναλωτή για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού. Σε 
περίπτωση κοινών λογαριασμών, η άδεια 
πρέπει να παρέχεται από όλους τους 
συνδικαιούχους του λογαριασμού. Η 
άδεια καταρτίζεται σε επίσημη γλώσσα 
του κράτους μέλους στο οποίο εκκινείται 
η υπηρεσία λογαριασμού ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. Η άδεια 
επιτρέπει στον καταναλωτή να παρέχει 
ρητή συγκατάθεση στον αποστέλλοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την 
εκτέλεση όλων των ενεργειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
ε) και στ) και να παρέχει ρητή 
συγκατάθεση στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση 
όλων των ενεργειών που αναφέρονται στην 
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λειτουργούν οι επαναλαμβανόμενες 
πληρωμές από τον λογαριασμό που έχει 
ανοιχτεί στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών.

παράγραφο 4 στοιχεία γ) και δ) και στην 
παράγραφο 5. Η εξουσιοδότηση επιτρέπει 
επίσης στον καταναλωτή να ζητήσει ρητώς 
τη μεταφορά από τον αποστέλλοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχεία α) και β). Η 
εξουσιοδότηση ορίζει επίσης την 
ημερομηνία από την οποία θα λειτουργούν 
οι επαναλαμβανόμενες πληρωμές από τον 
λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών. Η ημερομηνία αυτή είναι 
τουλάχιστον επτά εργάσιμες ημέρες από 
την ημέρα που ο αποστέλλων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών λάβει το αίτημα 
εκτέλεσης της αλλαγής λογαριασμού από 
τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 429
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από τον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών. Ο λαμβάνων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ζητά 
γραπτή άδεια από τον καταναλωτή για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας αλλαγής 
λογαριασμού. Η άδεια επιτρέπει στον 
καταναλωτή να παρέχει ρητή συγκατάθεση 
στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών για την εκτέλεση όλων των 
ενεργειών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχεία ε) και στ) και να 
παρέχει ρητή συγκατάθεση στον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών
για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία 

2. Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από τον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών. Ο λαμβάνων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ζητά 
γραπτή άδεια από τον καταναλωτή για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας αλλαγής 
λογαριασμού. Η άδεια επιτρέπει στον 
καταναλωτή να παρέχει ρητή συγκατάθεση
στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών για την εκτέλεση όλων των 
ενεργειών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχεία γ), ε) και στ) και να 
παρέχει ρητή συγκατάθεση στον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία 
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γ) και δ) και στην παράγραφο 5. Η 
εξουσιοδότηση επιτρέπει επίσης στον 
καταναλωτή να ζητήσει ρητώς τη 
μεταφορά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχεία α) και β). Η εξουσιοδότηση ορίζει 
επίσης την ημερομηνία από την οποία θα 
λειτουργούν οι επαναλαμβανόμενες 
πληρωμές από τον λογαριασμό που έχει 
ανοιχτεί στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών.

γ) και δ) και στην παράγραφο 5. Η 
εξουσιοδότηση επιτρέπει επίσης στον 
καταναλωτή να ζητήσει ρητώς τη 
μεταφορά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών των πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 
στοιχεία α) και β). Η εξουσιοδότηση ορίζει 
επίσης τις εντολές πληρωμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία 
α) και β) και την ημερομηνία από την 
οποία θα λειτουργούν οι 
επαναλαμβανόμενες πληρωμές από τον 
λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών.

Or. de

Τροπολογία 430
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την 
παραλαβή της εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής
ενέργειες:

3. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
από την παραλαβή της εξουσιοδότησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής 
ενέργειες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία της μίας ημέρας είναι υπερβολικά σύντομη σε σχέση με τις εσωτερικές διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθούνται.

Τροπολογία 431
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την 
παραλαβή της εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής 
ενέργειες:

3. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
από την παραλαβή της εξουσιοδότησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής 
ενέργειες:

Or. en

Τροπολογία 432
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την 
παραλαβή της εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής 
ενέργειες:

3. Εντός διαστήματος που δεν υπερβαίνει 
τις δύο ημέρες λειτουργίας τραπεζών από 
την παραλαβή της εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής 
ενέργειες:

Or. de

Τροπολογία 433
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την 
παραλαβή της εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 

3. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από 
την παραλαβή της εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
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λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής 
ενέργειες:

λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής 
ενέργειες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διάστημα της μίας ημέρας είναι υπερβολικά σύντομο. Μια τράπεζα ενδέχεται να πρέπει να 
συγκεντρώσει τα καθήκοντα αυτά σε επίπεδο τραπεζικού ομίλου.

Τροπολογία 434
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) να προβεί σε αυτοματοποιημένο 
αναπροσανατολισμό των πάγιων εντολών 
και των άμεσων χρεώσεων στον 
λογαριασμό που διατηρεί ο καταναλωτής 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών κατά τη διάρκεια περιόδου 13 
μηνών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους λόγους που λειτουργούν αποτρεπτικά στην αλλαγή λογαριασμού είναι η 
μεταφορά των πάγιων εντολών και των άμεσων χρεώσεων. Ζητώντας από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών από τον οποίο αλλάζει λογαριασμό ο καταναλωτής να 
αναπροσανατολίσει αυτές τις αυτόματες πληρωμές για διάστημα 1 έτους + 1 μήνα, παρέχεται 
στον καταναλωτή αρκετός χρόνος ώστε να προβεί σε ρύθμιση αυτών με τον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Τροπολογία 435
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και, 
κατόπιν ρητής αιτήσεως του καταναλωτή 
δυνάμει της παραγράφου 2, στον 
καταναλωτή κατάλογο με όλες τις 
υφιστάμενες πάγιες εντολές για μεταφορές 
πιστώσεων και τις εντολές άμεσης 
χρέωσης τις οποίες έχει δώσει ο οφειλέτης·

α) να παράσχει στον καταναλωτή
ολοκληρωμένο συνοπτικό κατάλογο με 
όλες τις υφιστάμενες πάγιες εντολές για 
μεταφορές πιστώσεων και τις εντολές 
άμεσης χρέωσης τις οποίες έχει δώσει ο 
οφειλέτης ζητώντας επιβεβαίωση για την 
αποστολή τους στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 436
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής 
αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της 
παραγράφου 2, στον καταναλωτή 
κατάλογο με όλες τις υφιστάμενες πάγιες 
εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις 
εντολές άμεσης χρέωσης τις οποίες έχει 
δώσει ο οφειλέτης·

α) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής 
αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της 
παραγράφου 2, στον καταναλωτή 
κατάλογο με όλες τις υφιστάμενες πάγιες 
εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις 
διαθέσιμες εντολές άμεσης χρέωσης και 
τις μεταφορές πιστώσεων με ημερομηνία 
εκτέλεσης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην εξουσιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 437
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής 

α) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής 
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αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της 
παραγράφου 2, στον καταναλωτή 
κατάλογο με όλες τις υφιστάμενες πάγιες 
εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις 
εντολές άμεσης χρέωσης τις οποίες έχει 
δώσει ο οφειλέτης·

αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της 
παραγράφου 2, στον καταναλωτή 
κατάλογο με όλες τις υφιστάμενες πάγιες 
εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις 
διαθέσιμες εντολές άμεσης χρέωσης και 
τις μεταφορές πιστώσεων με ημερομηνία 
εκτέλεσης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην εξουσιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 438
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής 
αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της 
παραγράφου 2, στον καταναλωτή 
κατάλογο με όλες τις υφιστάμενες πάγιες 
εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις 
εντολές άμεσης χρέωσης τις οποίες έχει 
δώσει ο οφειλέτης·

α) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής 
αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της 
παραγράφου 2, στον καταναλωτή 
κατάλογο με όλες τις υφιστάμενες πάγιες 
εντολές για μεταφορές πιστώσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το νέο σύστημα του ΕΧΠΕ.

Τροπολογία 439
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής 
αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της 

α) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής 
αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της 
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παραγράφου 2, στον καταναλωτή 
κατάλογο με όλες τις υφιστάμενες πάγιες 
εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις 
εντολές άμεσης χρέωσης τις οποίες έχει 
δώσει ο οφειλέτης·

παραγράφου 2, στον καταναλωτή 
κατάλογο με όλες τις υφιστάμενες πάγιες 
εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις 
γνωστές στον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών εντολές άμεσης χρέωσης τις 
οποίες έχει δώσει ο οφειλέτης·

Or. de

Τροπολογία 440
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και,
κατόπιν ρητής αιτήσεως του καταναλωτή 
δυνάμει της παραγράφου 2, στον 
καταναλωτή τις διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τις εισερχόμενες μεταφορές 
πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις που 
έχει εξουσιοδοτήσει ο πιστωτής και οι 
οποίες εκτελέστηκαν στον λογαριασμό του 
καταναλωτή κατά τους προηγούμενους 13 
μήνες·

β) κατόπιν ρητής αιτήσεως του 
καταναλωτή δυνάμει της παραγράφου 2, 
να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και στον 
καταναλωτή τις διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τις εισερχόμενες μεταφορές 
πιστώσεων και τις άμεσες χρεώσεις που 
έχει εξουσιοδοτήσει ο πιστωτής και οι 
οποίες εκτελέστηκαν στον λογαριασμό του 
καταναλωτή κατά τους προηγούμενους 13 
μήνες·

Or. de

Τροπολογία 441
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής 
αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της 
παραγράφου 2, στον καταναλωτή τις 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 

β) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και, κατόπιν ρητής 
αιτήσεως του καταναλωτή δυνάμει της 
παραγράφου 2, στον καταναλωτή τις 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
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εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων και τις 
άμεσες χρεώσεις που έχει εξουσιοδοτήσει 
ο πιστωτής και οι οποίες εκτελέστηκαν 
στον λογαριασμό του καταναλωτή κατά 
τους προηγούμενους 13 μήνες·

εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων και τις 
άμεσες χρεώσεις που έχει εξουσιοδοτήσει 
ο πιστωτής και οι οποίες εκτελέστηκαν 
στον λογαριασμό του καταναλωτή κατά 
τους προηγούμενους 13 μήνες· οι 
πληροφορίες παρέχονται από τον 
αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών στον καταναλωτή μόνον εάν 
δεν έχουν παρασχεθεί ήδη από τον εν 
λόγω πάροχο διά νόμου·

Or. en

Τροπολογία 442
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών οποιεσδήποτε 
πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
θεωρεί αναγκαίες για την εκτέλεση της 
αλλαγής λογαριασμού·

γ) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών οποιεσδήποτε 
πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
θεωρεί αναγκαίες για την εκτέλεση της 
αλλαγής λογαριασμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό είναι σύμφωνο με 
τις υφιστάμενες απαιτήσεις περί 
προστασίας των δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία 443
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Article 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών οποιεσδήποτε 
πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 

γ) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών οποιεσδήποτε 
σχετικές πληροφορίες τις οποίες ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
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θεωρεί αναγκαίες για την εκτέλεση της 
αλλαγής λογαριασμού·

θεωρεί αναγκαίες για την εκτέλεση της 
αλλαγής λογαριασμού·

Or. en

Τροπολογία 444
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών οποιεσδήποτε 
πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
θεωρεί αναγκαίες για την εκτέλεση της 
αλλαγής λογαριασμού·

γ) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών σχετικές
πληροφορίες τις οποίες ο λαμβάνων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θεωρεί 
αναγκαίες για την εκτέλεση της αλλαγής 
λογαριασμού·

Or. en

Τροπολογία 445
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν 
παρέχει σύστημα αυτόματου 
αναπροσανατολισμού των πάγιων 
εντολών και των άμεσων χρεώσεων προς 
τον λογαριασμό που διατηρεί ο 
καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών, να ακυρώσει τις πάγιες 
εντολές και να διακόψει την αποδοχή 
άμεσων χρεώσεων κατά την ημερομηνία 
που ορίζεται στην εξουσιοδότηση·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών έχουν κίνητρα να δυσχεράνουν την αλλαγή λογαριασμού με 
απομάκρυνση του πελάτη από αυτούς. Η μη παροχή αυτόματου αναπροσανατολισμού των 
αυτοματοποιημένων πληρωμών αποτελεί έναν τρόπο για την επίτευξη αυτού. Βλέπε επίσης 
τροπολογία που υποβλήθηκε από Green στο άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Τροπολογία 446
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν 
παρέχει σύστημα αυτόματου 
αναπροσανατολισμού των πάγιων 
εντολών και των άμεσων χρεώσεων προς 
τον λογαριασμό που διατηρεί ο 
καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών, να ακυρώσει τις πάγιες 
εντολές και να διακόψει την αποδοχή 
άμεσων χρεώσεων κατά την ημερομηνία 
που ορίζεται στην εξουσιοδότηση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 447
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει 
σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού 
των πάγιων εντολών και των άμεσων 
χρεώσεων προς τον λογαριασμό που 
διατηρεί ο καταναλωτής στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών, να ακυρώσει τις πάγιες 
εντολές και να διακόψει την αποδοχή 

δ) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει 
σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού 
των πάγιων εντολών και των άμεσων 
χρεώσεων προς τον λογαριασμό που 
διατηρεί ο καταναλωτής στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών, να ακυρώσει τις πάγιες 
εντολές και να διακόψει την αποδοχή 



PE516.959v02-00 24/172 AM\1002485EL.doc

EL

άμεσων χρεώσεων κατά την ημερομηνία 
που ορίζεται στην εξουσιοδότηση·

άμεσων χρεώσεων κατά την ημερομηνία 
που ορίζεται στην εξουσιοδότηση αλλά όχι 
νωρίτερα από την ημερομηνία της 
εκτέλεσης, παρέχοντας χρονικό 
περιθώριο πέντε ημερών λειτουργίας των 
τραπεζών από την παραλαβή του 
αιτήματος από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών·

Or. de

Τροπολογία 448
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει 
σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού 
των πάγιων εντολών και των άμεσων 
χρεώσεων προς τον λογαριασμό που 
διατηρεί ο καταναλωτής στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών, να ακυρώσει τις 
πάγιες εντολές και να διακόψει την 
αποδοχή άμεσων χρεώσεων κατά την 
ημερομηνία που ορίζεται στην 
εξουσιοδότηση·

δ) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει 
σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού 
των εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων
και των άμεσων χρεώσεων προς τον 
λογαριασμό που διατηρεί ο καταναλωτής 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών, να 
διακόψει τις εισερχόμενες μεταφορές 
πιστώσεων και να διακόψει την αποδοχή 
άμεσων χρεώσεων από την ημερομηνία 
που ορίζεται στην εξουσιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 449
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει 
σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού 
των πάγιων εντολών και των άμεσων 

δ) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει 
σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού 
των εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων
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χρεώσεων προς τον λογαριασμό που 
διατηρεί ο καταναλωτής στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών, να ακυρώσει τις 
πάγιες εντολές και να διακόψει την 
αποδοχή άμεσων χρεώσεων κατά την 
ημερομηνία που ορίζεται στην 
εξουσιοδότηση·

και των άμεσων χρεώσεων προς τον 
λογαριασμό που διατηρεί ο καταναλωτής 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών, να 
διακόψει τις εισερχόμενες μεταφορές 
πιστώσεων και να διακόψει την αποδοχή 
άμεσων χρεώσεων από την ημερομηνία 
που ορίζεται στην εξουσιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 450
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
να μεταφέρει οποιοδήποτε θετικό υπόλοιπο 
στον λογαριασμό που ανοίχτηκε ή τηρείται 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών κατά την ημερομηνία που 
ορίζεται από τον καταναλωτή·

ε) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
να μεταφέρει οποιοδήποτε θετικό υπόλοιπο 
στον λογαριασμό που ανοίχτηκε ή τηρείται 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών κατά την ημερομηνία που 
ορίζεται από τον καταναλωτή ή να 
εισπράξει το ποσό τυχόν αρνητικού 
υπολοίπου από τον λογαριασμό που 
ανοίχτηκε ή τηρείται στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, εάν ο 
καταναλωτής έχει παράσχει 
εξουσιοδότηση και δεν έχει προβλέψει να 
μεταφέρει το ποσό αυτό σε οποιαδήποτε 
άλλη μορφή στον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών·

Or. de

Τροπολογία 451
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
να κλείσει τον λογαριασμό που τηρείται 
στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών κατά την ημερομηνία που 
ορίζεται από τον καταναλωτή.

στ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
να κλείσει τον λογαριασμό που τηρείται 
στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών κατά την ημερομηνία που 
ορίζεται από τον καταναλωτή ή –εάν το 
κλείσιμο δεν είναι δυνατό κατά την 
καθορισμένη ημερομηνία– κατά την 
επόμενη δυνατή ημερομηνία μετά την 
εκτέλεση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
δ) και ε), εκτός εάν προκύψουν 
περιστάσεις που απαιτούν διευκρινίσεις ή 
ρύθμιση (π.χ. αρνητικό υπόλοιπο) σε 
σχέση με τις οποίες ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών θα επικοινωνήσει με 
τον καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 452
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
να κλείσει τον λογαριασμό που τηρείται 
στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών κατά την ημερομηνία που 
ορίζεται από τον καταναλωτή.

στ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
να κλείσει τον λογαριασμό που τηρείται 
στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών κατά την ημερομηνία που 
ορίζεται από τον καταναλωτή ή –εάν το 
κλείσιμο δεν είναι δυνατό κατά την 
καθορισμένη ημερομηνία– κατά την 
επόμενη δυνατή ημερομηνία μετά την 
εκτέλεση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
δ) και ε), εκτός εάν προκύψουν 
περιστάσεις που απαιτούν διευκρινίσεις ή 
ρύθμιση (π.χ. αρνητικό υπόλοιπο ή μη 
επιστροφή των καρτών) σε σχέση με τις 
οποίες ο αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
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θα επικοινωνήσει με τον καταναλωτή.
.

Or. en

Τροπολογία 453
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να ακυρώσει τις πάγιες εντολές και 
τις μεταφορές πιστώσεων με ημερομηνία 
εκτέλεσης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην εξουσιοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 454
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) να ακυρώσει τις πάγιες εντολές και 
τις μεταφορές πιστώσεων με ημερομηνία
εκτέλεσης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην εξουσιοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 455
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει εντός επτά ημερολογιακών
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

α) προσδιορίζει εντός επτά εργάσιμων 
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων για τις οποίες δίνει 
εντολή ο καταναλωτής και τις εκτελεί, 
αρχής γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση, και 
τις μεταφορές πιστώσεων με ημερομηνία 
εκτέλεσης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην εξουσιοδότηση· οι επτά 
εργάσιμες ημέρες θα πρέπει να αρχίζουν 
να μετρούν μόνο μετά τη θέσπιση ή το 
άνοιγμα του λογαριασμού πληρωμών
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών και αφότου ο καταναλωτής 
έχει παράσχει κάθε πληροφορία στον 
αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών που είναι αναγκαία για την 
έναρξη της διαδικασίας αλλαγής 
λογαριασμού·

Or. en

Τροπολογία 456
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει εντός επτά ημερολογιακών
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

α) προσδιορίζει εντός επτά εργάσιμων 
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων για τις οποίες δίνει 
εντολή ο καταναλωτής και τις εκτελεί, 
αρχής γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση, και 
ρυθμίζει τις μεταφορές πιστώσεων με 
ημερομηνία εκτέλεσης από την 
ημερομηνία που ορίζεται στην 
εξουσιοδότηση· οι επτά εργάσιμες ημέρες 
θα πρέπει να αρχίζουν να μετρούν μόνο 
μετά τη θέσπιση ή το άνοιγμα του 
λογαριασμού πληρωμών στον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
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πληρωμών και αφότου ο καταναλωτής 
έχει παράσχει κάθε πληροφορία στον 
αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών που είναι αναγκαία για την 
έναρξη της διαδικασίας αλλαγής 
λογαριασμού·

Or. en

Τροπολογία 457
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει εντός επτά ημερολογιακών
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

α) προσδιορίζει εντός επτά εργάσιμων
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς των εθνικών καθεστώτων αλλαγής λογαριασμού, οι απαιτήσεις θα πρέπει να 
ορίζονται σε εργάσιμες ημέρες και όχι σε ημερολογιακές, δεδομένου ότι οι τράπεζες δεν είναι 
ανοιχτές τα σαββατοκύριακα.

Τροπολογία 458
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει εντός επτά ημερολογιακών
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 

α) προσδιορίζει εντός επτά εργάσιμων
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
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ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση· ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 459
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει εντός επτά ημερολογιακών
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

α) προσδιορίζει εντός επτά εργάσιμων
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι εργάσιμες ημέρες έχουν σημασία από την άποψη της επεξεργασίας.

Τροπολογία 460
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει εντός επτά ημερολογιακών
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

α) προσδιορίζει εντός επτά εργάσιμων
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

Or. en
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Τροπολογία 461
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δέχεται άμεσες χρεώσεις, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

β) μετά το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών, δέχεται άμεσες 
χρεώσεις, αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική 
εξουσιοδότηση με τρόπο συμβατό με τα 
συστήματα πληρωμών του λαμβάνοντος 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 462
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δέχεται άμεσες χρεώσεις, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

β) μετά το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών, δέχεται άμεσες 
χρεώσεις, αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική 
εξουσιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 463
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά περίπτωση, ενημερώνει τον 
καταναλωτή για τα δικαιώματά του σε 
σχέση με τις άμεσες χρεώσεις του ΕΧΠΕ 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού 
260/2012/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς υποστήριξη της τροπολογίας 77 του εισηγητή (που συνιστάται επίσης από το ΕΓΕΚ) –
διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι μπορούν να δώσουν στην τράπεζά τους εντολές 
όσον αφορά τις άμεσες χρεώσεις.

Τροπολογία 464
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
ενημερώνει τους πληρωτές που 
διενεργούν επαναλαμβανόμενες 
μεταφορές πιστώσεων σε λογαριασμό 
πληρωμών του καταναλωτή σχετικά με 
τα στοιχεία του λογαριασμού που τηρεί ο 
καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών. Εάν ο λαμβάνων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν έχει 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για 
να ενημερώσει τον πληρωτή, ζητά από 
τον καταναλωτή ή από τον αποστέλλοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 465
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
ενημερώνει τους πληρωτές που διενεργούν 
επαναλαμβανόμενες μεταφορές 
πιστώσεων σε λογαριασμό πληρωμών του 
καταναλωτή σχετικά με τα στοιχεία του 
λογαριασμού που τηρεί ο καταναλωτής 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών. Εάν ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών δεν έχει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
ενημερώσει τον πληρωτή, ζητά από τον 
καταναλωτή ή από τον αποστέλλοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν·

γ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
ενημερώνει τους πληρωτές που 
διενεργούν·

Or. en

Τροπολογία 466
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
ενημερώνει τους πληρωτές που διενεργούν 
επαναλαμβανόμενες μεταφορές πιστώσεων 
σε λογαριασμό πληρωμών του 
καταναλωτή σχετικά με τα στοιχεία του 
λογαριασμού που τηρεί ο καταναλωτής 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών. Εάν ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών δεν έχει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
ενημερώσει τον πληρωτή, ζητά από τον 
καταναλωτή ή από τον αποστέλλοντα 

γ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
ενημερώνει τους πληρωτές που διενεργούν 
επαναλαμβανόμενες μεταφορές πιστώσεων 
σε λογαριασμό πληρωμών του 
καταναλωτή σχετικά με τα στοιχεία του 
λογαριασμού που τηρεί ο καταναλωτής 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών. Εάν ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών δεν έχει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται για να 
ενημερώσει τον πληρωτή, μπορεί να 
ζητήσει από τον καταναλωτή να παράσχει 
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πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν·

τις πληροφορίες που λείπουν·

Or. de

Τροπολογία 467
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
ενημερώνει τους δικαιούχους που 
διενεργούν άμεσες χρεώσεις για την 
είσπραξη χρηματικών ποσών από τον 
λογαριασμό του καταναλωτή σχετικά με 
τα στοιχεία του λογαριασμού που τηρεί ο 
καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και την 
ημερομηνία από την οποία αρχίζουν να 
γίνονται εισπράξεις μέσω άμεσων 
χρεώσεων στον εν λόγω λογαριασμό. Εάν 
ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών δεν έχει όλες τις πληροφορίες 
που χρειάζεται για να ενημερώσει τον 
δικαιούχο, ζητά από τον καταναλωτή να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 468
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
ενημερώνει τους δικαιούχους που 

διαγράφεται
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διενεργούν άμεσες χρεώσεις για την 
είσπραξη χρηματικών ποσών από τον 
λογαριασμό του καταναλωτή σχετικά με 
τα στοιχεία του λογαριασμού που τηρεί ο 
καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και την 
ημερομηνία από την οποία αρχίζουν να 
γίνονται εισπράξεις μέσω άμεσων 
χρεώσεων στον εν λόγω λογαριασμό. Εάν 
ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών δεν έχει όλες τις πληροφορίες 
που χρειάζεται για να ενημερώσει τον 
δικαιούχο, ζητά από τον καταναλωτή να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν·

Or. en

Τροπολογία 469
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
ενημερώνει τους δικαιούχους που 
διενεργούν άμεσες χρεώσεις για την 
είσπραξη χρηματικών ποσών από τον 
λογαριασμό του καταναλωτή σχετικά με τα 
στοιχεία του λογαριασμού που τηρεί ο 
καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και την ημερομηνία 
από την οποία αρχίζουν να γίνονται 
εισπράξεις μέσω άμεσων χρεώσεων στον 
εν λόγω λογαριασμό. Εάν ο λαμβάνων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν έχει 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να 
ενημερώσει τον πληρωτή, ζητά από τον 
καταναλωτή ή από τον αποστέλλοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν·

δ) εάν ο καταναλωτής παρείχε ρητή 
συγκατάθεση δυνάμει της παραγράφου 2, 
ενημερώνει τους δικαιούχους που 
διενεργούν άμεσες χρεώσεις για την 
είσπραξη χρηματικών ποσών από τον 
λογαριασμό του καταναλωτή σχετικά με τα 
στοιχεία του λογαριασμού που τηρεί ο 
καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και την ημερομηνία 
από την οποία αρχίζουν να γίνονται 
εισπράξεις μέσω άμεσων χρεώσεων στον 
εν λόγω λογαριασμό. Εάν ο λαμβάνων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν έχει 
όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να 
ενημερώσει τον πληρωτή, μπορεί να 
ζητήσει από τον καταναλωτή να παράσχει 
τις πληροφορίες που λείπουν·

Or. de
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Τροπολογία 470
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εάν ο καταναλωτής επιλέξει να 
παράσχει προσωπικά τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ), 
παρέχει στον καταναλωτή τυποποιημένες 
επιστολές με τα στοιχεία του νέου 
λογαριασμού και την ημερομηνία έναρξης 
που αναφέρεται στην εξουσιοδότηση.

ε) θέτει στη διάθεση του καταναλωτή 
τυποποιημένες επιστολές, με τις οποίες 
αυτός ενημερώνει αφενός τους πληρωτές 
που διενεργούν επαναλαμβανόμενες 
μεταφορές πιστώσεων στον λογαριασμό 
πληρωμών του καταναλωτή, και 
αφετέρου τους δικαιούχους που 
διενεργούν άμεσες χρεώσεις για την 
είσπραξη χρηματικών ποσών από τον 
λογαριασμό του καταναλωτή σχετικά με 
τα στοιχεία του λογαριασμού που τηρεί ο 
καταναλωτής στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και την 
ημερομηνία από την οποία αρχίζουν να 
γίνονται εισπράξεις μέσω άμεσων 
χρεώσεων στον εν λόγω λογαριασμό.

Or. de

Τροπολογία 471
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εάν ο καταναλωτής επιλέξει να 
παράσχει προσωπικά τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ),
παρέχει στον καταναλωτή τυποποιημένες 
επιστολές με τα στοιχεία του νέου 
λογαριασμού και την ημερομηνία έναρξης 
που αναφέρεται στην εξουσιοδότηση.

ε) παρέχει στον καταναλωτή 
τυποποιημένες επιστολές με τα στοιχεία 
του νέου λογαριασμού και την ημερομηνία 
έναρξης που αναφέρεται στην 
εξουσιοδότηση.

Or. en
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Τροπολογία 472
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εάν ο καταναλωτής επιλέξει να παράσχει 
προσωπικά τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ), 
παρέχει στον καταναλωτή τυποποιημένες 
επιστολές με τα στοιχεία του νέου 
λογαριασμού και την ημερομηνία έναρξης 
που αναφέρεται στην εξουσιοδότηση.

ε) εάν ο καταναλωτής επιλέξει να παράσχει 
προσωπικά τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ), 
παρέχει στον καταναλωτή τυποποιημένες 
επιστολές με τα στοιχεία του νέου 
λογαριασμού και την ημερομηνία έναρξης 
που αναφέρεται στην εξουσιοδότηση. Η 
τυποποιημένη επιστολή καταρτίζεται σε 
επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους 
στην οποία εκκινείται η υπηρεσία 
αλλαγής λογαριασμού ή σε οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα έχει συμφωνηθεί μεταξύ 
των μερών.

Or. en

Τροπολογία 473
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
προθεσμίες ορίζονται σε εθνικό επίπεδο 
προκειμένου τόσο οι πληρωτές όσο και οι 
δικαιούχοι να λάβουν υπόψη τα στοιχεία 
του νέου λογαριασμού του καταναλωτή 
που αποστέλλονται από τον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 474
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή του αιτήματος·

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή του αιτήματος, με την 
προθεσμία να ξεκινά από τη λήψη της 
επιβεβαίωσης του καταναλωτή από τον 
αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσίας 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 475
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή του αιτήματος·

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή του αιτήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς των εθνικών καθεστώτων αλλαγής λογαριασμού, οι απαιτήσεις θα πρέπει να 
ορίζονται σε εργάσιμες ημέρες και όχι σε ημερολογιακές, δεδομένου ότι οι τράπεζες δεν είναι 
ανοιχτές τα σαββατοκύριακα.

Τροπολογία 476
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή του αιτήματος·

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή του αιτήματος·

Or. en

Τροπολογία 477
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή του αιτήματος·

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή του αιτήματος·

Or. en

Τροπολογία 478
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή του αιτήματος·

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή του αιτήματος·

Or. en
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Τροπολογία 479
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει 
σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού 
των πάγιων εντολών και των άμεσων 
χρεώσεων προς τον λογαριασμό που 
διατηρεί ο καταναλωτής στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών, ακυρώνει τις πάγιες 
εντολές και διακόπτει την αποδοχή άμεσων 
χρεώσεων στον λογαριασμό πληρωμών 
κατά την ημερομηνία που ζητείται από τον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

β) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει 
σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού 
των εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων
και των άμεσων χρεώσεων προς τον 
λογαριασμό που διατηρεί ο καταναλωτής 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών, 
διακόπτει τις εισερχόμενες μεταφορές 
πιστώσεων και διακόπτει την αποδοχή 
άμεσων χρεώσεων στον λογαριασμό 
πληρωμών από την ημερομηνία που 
ζητείται από τον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 480
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει 
σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού 
των πάγιων εντολών και των άμεσων 
χρεώσεων προς τον λογαριασμό που 
διατηρεί ο καταναλωτής στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών, ακυρώνει τις πάγιες 
εντολές και διακόπτει την αποδοχή άμεσων 
χρεώσεων στον λογαριασμό πληρωμών 
κατά την ημερομηνία που ζητείται από τον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

β) σε περίπτωση που ο αποστέλλων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν παρέχει 
σύστημα αυτόματου αναπροσανατολισμού 
των εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων
και των άμεσων χρεώσεων προς τον 
λογαριασμό που διατηρεί ο καταναλωτής 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών, 
διακόπτει τις εισερχόμενες μεταφορές 
πιστώσεων και διακόπτει την αποδοχή 
άμεσων χρεώσεων στον λογαριασμό 
πληρωμών από την ημερομηνία που 
ζητείται από τον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en
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Τροπολογία 481
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μεταφέρει το θετικό υπόλοιπο από τον 
λογαριασμό πληρωμών στον λογαριασμό 
που τηρείται στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών·

γ) μεταφέρει το θετικό υπόλοιπο από τον 
λογαριασμό πληρωμών στον λογαριασμό 
που τηρείται στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών ή εισπράττει το 
ποσό τυχόν αρνητικού υπολοίπου από τον 
λογαριασμό που ανοίχτηκε ή τηρείται 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών εάν ο καταναλωτής έχει 
παράσχει εξουσιοδότηση για τον σκοπό 
αυτόν·

Or. de

Τροπολογία 482
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κλείνει τον λογαριασμό πληρωμών· δ) κλείνει τον λογαριασμό πληρωμών 
εφόσον έχουν εκτελεσθεί οι ενέργειες των 
στοιχείων α) έως γ) και έχει ισοσκελιστεί 
το υπόλοιπο·

Or. de

Τροπολογία 483
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κλείνει τον λογαριασμό πληρωμών· δ) κλείνει τον λογαριασμό πληρωμών μετά 
την εκτέλεση των καθηκόντων που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 
6 στοιχεία β) και γ)·

Or. en

Τροπολογία 484
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κλείνει τον λογαριασμό πληρωμών· δ) κλείνει τον λογαριασμό πληρωμών που 
μπορεί να κλείσει μόνο μετά την εκτέλεση 
των καθηκόντων που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 6 στοιχεία β) και 
γ)· 

Or. en

Τροπολογία 485
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) οι ως άνω αναφερόμενες ενέργειες 
σχετίζονται με «θετικό» υπόλοιπο στον 
λογαριασμό πληρωμών.
Εφόσον οι αποστέλλοντες πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών θεωρούν αναγκαία 
την προσωπική επιβεβαίωση (γραπτή ή 
προφορική) της αιτήσεως που 
λαμβάνεται δυνάμει του πρώτου εδαφίου, 
ζητούν από τον καταναλωτή να 
διαβιβάσει την εν λόγω επιβεβαίωση 
εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη 
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λήψη της αίτησης δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου. Μετά τη λήψη της προσωπικής 
επιβεβαίωσης του καταναλωτή, ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών προβαίνει στις ενέργειες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 6 εντός 
των προθεσμιών που ορίζονται σε αυτήν. 
Εάν η αίτηση δυνάμει του πρώτου 
εδαφίου συνοδεύεται από συγκεκριμένη 
προθεσμία και σε περίπτωση που ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ζητεί την επιβεβαίωση του 
καταναλωτή, η εν λόγω προθεσμία θα 
ξεκινά να ισχύει από τη λήψη της 
επιβεβαίωσης του καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 486
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) οι ως άνω αναφερόμενες ενέργειες 
σχετίζονται με «θετικό» υπόλοιπο στον 
λογαριασμό πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 487
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στις 
παραγράφους 1 έως 7 εφαρμόζονται και 
όταν η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από πάροχο υπηρεσιών 

διαγράφεται
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πληρωμών εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 488
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στις 
παραγράφους 1 έως 7 εφαρμόζονται και 
όταν η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

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. Οι διασυνοριακές συναλλαγές θα διευκολυνθούν επίσης από την 
εφαρμογή του κανονισμού 260/2012.

Τροπολογία 489
Astrid Lulling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στις 
παραγράφους 1 έως 7 εφαρμόζονται και 
όταν η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 490
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στις
παραγράφους 1 έως 7 εφαρμόζονται και 
όταν η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 491
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στις 
παραγράφους 1 έως 7 εφαρμόζονται και 
όταν η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 492
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στις 
παραγράφους 1 έως 7 εφαρμόζονται και 
όταν η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν δεν θα πρέπει να ρυθμίζεται σε διασυνοριακό επίπεδο.

Τροπολογία 493
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 8, οι προθεσμίες των 
παραγράφων 3, 4 και 6 διπλασιάζονται. Η 
παρούσα διάταξη υπόκειται σε 
αναθεώρηση δυνάμει του άρθρου 27.

διαγράφεται

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. Οι διασυνοριακές συναλλαγές θα διευκολυνθούν επίσης από την 
εφαρμογή του κανονισμού 260/2012.

Τροπολογία 494
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 8, οι προθεσμίες των 
παραγράφων 3, 4 και 6 διπλασιάζονται. Η 
παρούσα διάταξη υπόκειται σε 
αναθεώρηση δυνάμει του άρθρου 27.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 495
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 8, οι προθεσμίες των 
παραγράφων 3, 4 και 6 διπλασιάζονται. Η 
παρούσα διάταξη υπόκειται σε 
αναθεώρηση δυνάμει του άρθρου 27.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 496
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 8, οι προθεσμίες των 
παραγράφων 3, 4 και 6 διπλασιάζονται. Η 
παρούσα διάταξη υπόκειται σε 
αναθεώρηση δυνάμει του άρθρου 27.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 497
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών στον καταναλωτή για το 
κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών που 
τηρείται σε αυτόν καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 498
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών στον καταναλωτή για το 
κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών που 
τηρείται σε αυτόν καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών δεν χρεώνει τέλη στον 
καταναλωτή για το κλείσιμο του 
λογαριασμού πληρωμών που τηρείται σε 
αυτόν. Το άρθρο 45 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2007/64/ΕΚ τροποποιείται 
αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 499
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών δεν χρεώνει τέλη εάν ο 
καταναλωτής διατηρούσε τον λογαριασμό 
πληρωμών για διάστημα τουλάχιστον 12 
μηνών πριν από την παραλαβή του 
αιτήματος υπηρεσίας αλλαγής του 
λογαριασμού δυνάμει του άρθρου 10 
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τέλη αλλαγής λογαριασμού ενδέχεται να αποθαρρύνουν αυτού του είδους την πειθαρχία της 
αγοράς. Παρότι θα πρέπει να αποτραπεί η αλλαγή λογαριασμού κάθε λίγους μήνες, όταν ένας 
λογαριασμός έχει παραμείνει ανοιχτός για διάστημα άνω του ενός έτους, δεν δικαιολογείται η 
χρέωση του καταναλωτή (αυτή είναι η αρχή που εφαρμόζεται ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Αυστρία και την Ιταλία σύμφωνα με το ΕΓΕΚ - χωρίς ζημία για την αγορά παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών).

Τροπολογία 500
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών στον καταναλωτή 
για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται 
δυνάμει του άρθρου 10, εκτός εκείνων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 
έως 3, είναι τα ενδεδειγμένα και 
αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος στο 
οποίο υποβάλλεται ο εν λόγω πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών.

διαγράφεται

Or. en



PE516.959v02-00 50/172 AM\1002485EL.doc

EL

Τροπολογία 501
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών στον καταναλωτή 
για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται 
δυνάμει του άρθρου 10, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3, 
είναι τα ενδεδειγμένα και αντιστοιχούν 
στο πραγματικό κόστος στο οποίο 
υποβάλλεται ο εν λόγω πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών δεν χρεώνει τέλη
στον καταναλωτή για οποιαδήποτε 
υπηρεσία που παρέχεται δυνάμει του 
άρθρου 10.

Or. en

Τροπολογία 502
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών στον καταναλωτή 
για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται
δυνάμει του άρθρου 10, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3, 
είναι τα ενδεδειγμένα και αντιστοιχούν 
στο πραγματικό κόστος στο οποίο 
υποβάλλεται ο εν λόγω πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
υπηρεσίες που παρέχονται στον 
καταναλωτή δυνάμει του άρθρου 10, εκτός 
εκείνων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3, παρέχονται 
δωρεάν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος για τον καταναλωτή για την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού θα πρέπει να διατηρείται 
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σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Διαφορετικά, η αλλαγή λογαριασμού θα πραγματοποιείται σπάνια και 
οι δυνατότητες θετικής δυναμικής της αγοράς που παρέχει η συχνή αλλαγή λογαριασμού δεν θα 
αξιοποιηθούν.

Τροπολογία 503
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών στον καταναλωτή 
για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται 
δυνάμει του άρθρου 10, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3, 
είναι τα ενδεδειγμένα και αντιστοιχούν 
στο πραγματικό κόστος στο οποίο 
υποβάλλεται ο εν λόγω πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών στον καταναλωτή 
για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται 
δυνάμει του άρθρου 10, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3, 
είναι τα ενδεδειγμένα.

Or. en

Τροπολογία 504
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
αποζημίωση που οφείλουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με 
οικονομική ζημία την οποία υφίσταται ο 
καταναλωτής εξαιτίας μη συμμόρφωσης 
του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
εμπλέκεται στη διαδικασία αλλαγής 
λογαριασμού προς τις υποχρεώσεις οι 
οποίες ισχύουν δυνάμει του άρθρου 10 
επιστρέφεται από τον εν λόγω πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών.
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Or. en

Τροπολογία 505
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μέσα 
σε μία εργάσιμη ημέρα από τη 
διαπίστωση της μη συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να αποζημιώνονται οι καταναλωτές μόλις διαπιστωθεί ένα σφάλμα διότι 
το ανεπαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό πληρωμών θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω 
ζημία στον καταναλωτή.

Τροπολογία 506
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
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του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εν 
ευθέτω χρόνω. Το βάρος της απόδειξης 
επωμίζεται ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών, ο οποίος αποδεικνύει ότι 
τηρήθηκαν οι όροι που προβλέπονται στο 
άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 507
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εν 
ευθέτω χρόνω. Το βάρος της απόδειξης 
επωμίζεται ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών, ο οποίος αποδεικνύει ότι 
τηρήθηκαν οι όροι που προβλέπονται στο 
άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 508
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται 
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υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

στον καταναλωτή εξαιτίας σφαλμάτων
του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
εμπλέκεται στη διαδικασία αλλαγής 
λογαριασμού δυνάμει του άρθρου 10 
επιστρέφονται από τον εν λόγω πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη θα πρέπει να περιορίζεται στις χρεώσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας που 
καταβάλλονται από τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, η ευθύνη για έμμεσες ζημίες είναι 
υπερβολικά ευρεία και εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί, επομένως δεν είναι δυνατή η 
κάλυψη κάθε ζημίας.

Τροπολογία 509
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τη 
μικρότερη δυνατή καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 510
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι καταναλωτές δεν υφίστανται καμία 
οικονομική ζημία εξαιτίας λαθών ή 
καθυστερήσεων στην επικαιροποίηση 
των στοιχείων του λογαριασμού 
πληρωμής τους από πληρωτή ή 
δικαιούχο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει να φέρει ευθύνη για ζημίες που 
προκλήθηκαν από άλλον.

Τροπολογία 511
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι καταναλωτές δεν υφίστανται καμία 
οικονομική ζημία εξαιτίας λαθών ή 
καθυστερήσεων στην επικαιροποίηση των 
στοιχείων του λογαριασμού πληρωμής 
τους από πληρωτή ή δικαιούχο.

2. Οι καταναλωτές δεν υφίστανται καμία 
οικονομική ζημία εξαιτίας λαθών ή 
καθυστερήσεων στην επικαιροποίηση των 
στοιχείων του λογαριασμού πληρωμής 
τους από πληρωτή ή δικαιούχο. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι πληρωτές και 
δικαιούχοι καθίστανται υπεύθυνοι σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις 
προθεσμίες που ορίζονται από τα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 10 παράγραφος 4α (νέα).

Or. en

Τροπολογία 512
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνονται 
για τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαία για λόγους συνέπειας με άλλες τροπολογίες που ζητούν τη μη επιβολή χρεώσεων για 
την αλλαγή λογαριασμού.

Τροπολογία 513
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνονται 
για τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 514
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνονται 
για τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 515
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη δωρεάν 
σε σταθερό υπόθεμα σε όλα τα 
υποκαταστήματα των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών στα οποία έχουν πρόσβαση οι 
καταναλωτές, καθώς και σε ηλεκτρονική 
μορφή στους δικτυακούς τόπους τους ανά 
πάσα στιγμή.

2. Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη δωρεάν 
σε σταθερό υπόθεμα σε όλα τα 
υποκαταστήματα των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών στα οποία έχουν πρόσβαση οι 
καταναλωτές, καθώς και σε εύκολα 
προσβάσιμη και φιλική προς τον 
καταναλωτή ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους τους ανά πάσα στιγμή.

Or. en

Τροπολογία 516
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη δωρεάν 
σε σταθερό υπόθεμα σε όλα τα 
υποκαταστήματα των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών στα οποία έχουν πρόσβαση οι 
καταναλωτές, καθώς και σε ηλεκτρονική 
μορφή στους δικτυακούς τόπους τους ανά 
πάσα στιγμή.

2. Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη δωρεάν 
σε σταθερό υπόθεμα σε όλα τα 
υποκαταστήματα των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών στα οποία έχουν πρόσβαση οι 
καταναλωτές, καθώς και σε εύκολη στην 
αναζήτηση ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους τους ανά πάσα στιγμή.

Or. de

Τροπολογία 517
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -14α
Δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό 
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πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά
Όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απολαμβάνουν το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά χωρίς χρέωση ή 
με μέγιστη χρέωση την καταβολή 
ονομαστικού τέλους.

Or. en

Τροπολογία 518
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος 
των καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα 
στην Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή 
τον τόπο διαμονής τους κατά την 
υποβολή αίτησης για λογαριασμό 
πληρωμών ή την πρόσβαση σε αυτόν 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
΄Ενωση έχουν δικαίωμα να ανοίξουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά. Το δικαίωμα 
αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής του καταναλωτή. Κριτήρια 
όπως το ύψος του εισοδήματος του 
καταναλωτή, η απασχόληση, το 
πιστωτικό ιστορικό, το επίπεδο οφειλών ή 
το αναμενόμενο εισόδημα δεν 
λαμβάνονται υπόψη για το άνοιγμα 
λογαριασμού πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

Or. en

Τροπολογία 519
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
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απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή 
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που αποδεδειγμένα 
διαμένουν νόμιμα στην Ένωση, με βάση 
την υπηκοότητα ή τον τόπο διαμονής τους 
κατά την υποβολή αίτησης για λογαριασμό 
πληρωμών ή την πρόσβαση σε αυτόν εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
ορίζουν ότι οι καταναλωτές που 
επιθυμούν να ανοίξουν λογαριασμό στην 
οικεία επικράτεια, θα πρέπει να 
επιδεικνύουν την ύπαρξη δεσμού με την 
αντίστοιχη χώρα μέλος.

Or. de

Τροπολογία 520
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή 
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητά τους 
κατά την υποβολή αίτησης για λογαριασμό 
πληρωμών ή την πρόσβαση σε αυτόν εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικοινωνία και οι 
συμβατικές συμφωνίες μεταξύ του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και του 
καταναλωτή γίνονται σε επίσημη γλώσσα 
του κράτους μέλους όπου παρέχεται ο
λογαριασμός ή σε οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, 
όπως προβλέπεται από την οδηγία 
2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 521
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή 
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα, την 
οικονομική κατάσταση και το πιστωτικό 
ιστορικό ή τις συνθήκες διαβίωσής τους 
κατά την υποβολή αίτησης για λογαριασμό 
πληρωμών ή την πρόσβαση σε αυτόν εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης στον βασικό λογαριασμό 
πληρωμών για ευπαθείς ομάδες που απειλούνται με χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό, όπως οι 
άστεγοι, οι κάτοικοι τρίτων χωρών που αναμένουν την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, την 
έκβαση της αίτησης ασύλου ή/και της αίτησης μετανάστευσής τους ή σπουδάζουν σε χώρα 
υποδοχής. Στην παρούσα τροπολογία συνέβαλαν η Κοινωνική Πλατφόρμα (Social Platform) 
και η γερμανική ένωση ανεξάρτητων οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας.

Τροπολογία 522
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή 
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους ή για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο, συμπεριλαμβανομένου του 
φύλου, της εθνοτικής ή κοινωνικής 
προέλευσης, της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας 
ή του γενετήσιου προσανατολισμού, κατά 
την υποβολή αίτησης για λογαριασμό 
πληρωμών ή την πρόσβαση σε αυτόν εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 523
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, ιδίως με βάση την υπηκοότητα ή 
τον τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή 
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 524
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή 
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα, τον τόπο 
διαμονής τους, ή οποιονδήποτε άλλο λόγο
κατά την υποβολή αίτησης για λογαριασμό 
πληρωμών ή την πρόσβαση σε αυτόν εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 525
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή 
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα, τον τόπο 
διαμονής τους ή οποιονδήποτε άλλο λόγο
κατά την υποβολή αίτησης για λογαριασμό 
πληρωμών ή την πρόσβαση σε αυτόν εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 526
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν στους καταναλωτές 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένα κράτος μέλος επιτρέπεται να διαθέτει μόνον έναν πάροχο βασικών λογαριασμών 
πληρωμών, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε στιγματισμό των κατόχων τέτοιου είδους 
λογαριασμών, διότι θα μπορούν να εντοπίζονται μέσω των στοιχείων του τραπεζικού τους 
λογαριασμού. Ο βασικός λογαριασμός πληρωμών που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
αντιπροσωπεύει σειρά υπηρεσιών που καλύπτονται ήδη από τη μεγάλη πλειονότητα των 
λογαριασμών πληρωμών που προσφέρουν όλες οι τράπεζες. Επομένως, δεν είναι καθόλου 
επιβαρυντικό για αυτές να προσαρμόσουν τους υπάρχοντες λογαριασμούς τους ώστε να έχουν 



AM\1002485EL.doc 63/172 PE516.959v02-00

EL

τη μορφή «βασικοί λογαριασμοί πληρωμών + πρόσθετες υπηρεσίες».

Τροπολογία 527
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει 
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά
στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
δεν προσφέρονται μόνον από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
παρέχουν τον λογαριασμό αποκλειστικά 
μέσω διαδικτυακών τραπεζικών 
υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν στην 
επικράτειά τους ότι προσφέρεται στους 
καταναλωτές λογαριασμός πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών, ο 
οποίος καλύπτει τουλάχιστον τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1, ως αναπόσπαστο τμήμα 
των τακτικών επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι πάροχοι στην αγορά λογαριασμών πληρωμών θα πρέπει να υποχρεούνται να 
προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς. Σε διαφορετική περίπτωση, πολλοί καταναλωτές θα έχουν 
σοβαρά πρακτικά προβλήματα κατά την πρόσβαση στους βασικούς λογαριασμούς. Εάν οι 
βασικοί λογαριασμοί παρέχονται μόνον από έναν ή δύο παρόχους, υπάρχει επίσης κίνδυνος 
στιγματισμού των πελατών βασικών λογαριασμών.

Τροπολογία 528
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει 
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν στην 
επικράτειά τους ότι προσφέρεται στους 
καταναλωτές λογαριασμός πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
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στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
δεν προσφέρονται μόνον από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
παρέχουν τον λογαριασμό αποκλειστικά 
μέσω διαδικτυακών τραπεζικών 
υπηρεσιών.

προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών, ο 
οποίος καλύπτει τουλάχιστον τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1, ως αναπόσπαστο τμήμα 
των τακτικών επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 529
Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
διατηρούν υποκαταστήματα ή 
παραρτήματα στην αντίστοιχη 
επικράτεια και παρέχουν κατά βάση 
λογαριασμούς πληρωμών με 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με το άρθρο 
16, προσφέρουν στους καταναλωτές 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 530
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην 
επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν στους καταναλωτές 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στην επικράτειά τους. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
λογαριασμοί πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά δεν προσφέρονται μόνον 
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που παρέχουν τον λογαριασμό 
αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών 
τραπεζικών υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 531
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην 
επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν στους καταναλωτές 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στην επικράτειά τους. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
λογαριασμοί πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά δεν προσφέρονται μόνον 
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που παρέχουν τον λογαριασμό 
αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών 
τραπεζικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 532
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που
διατηρούν υποκαταστήματα ή 
παραρτήματα στην αντίστοιχη 
επικράτεια και παρέχουν κατά βάση 
λογαριασμούς πληρωμών με 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με το άρθρο 
16, προσφέρουν στους καταναλωτές 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη δύνανται να απαλλάσσουν 
από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική βάση ή 
θέτουν ως προϋπόθεση την ιδιότητα 
μέλους βάσει καθορισμένων κριτηρίων, 
όπως είναι το επάγγελμα.

Or. de

Τροπολογία 533
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
διαθέτουν παραρτήματα ή γραφεία στην 
επικράτειά τους προσφέρουν στους 
καταναλωτές λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 



AM\1002485EL.doc 67/172 PE516.959v02-00

EL

λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η απαγόρευση της εισαγωγής διακρίσεων σε βάρος των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς πληρωμών από τους 
ανταγωνιστές τους. Ακόμα, η τροπολογία στοχεύει στην αποφυγή του στιγματισμού των χρηστών 
των εν λόγω λογαριασμών. Στην τροπολογία αυτή συνέβαλαν η Κοινωνική Πλατφόρμα (Social 
Platform), η γερμανική ένωση διαμεσολαβητών οφειλών, η γερμανική ένωση οργανώσεων 
προστασίας των καταναλωτών (VZBV) και η γερμανική ένωση ανεξάρτητων οργανώσεων 
κοινωνικής πρόνοιας.

Τροπολογία 534
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει 
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών στην επικράτειά 
τους ή σε καθορισμένη περιοχή, με 
δέουσα γεωγραφική κάλυψη του κράτους 
μέλους και επαρκώς μεγάλο δίκτυο 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων για την 
παροχή επαρκούς πρόσβασης στους 
καταναλωτές, που να προσφέρει στους 
καταναλωτές λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 535
Burkhard Balz
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει 
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην 
επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές των ίσων όρων 
ανταγωνισμού και της αναλογικότητας,
που να προσφέρει στους καταναλωτές 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στην επικράτειά τους. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
λογαριασμοί πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά δεν προσφέρονται μόνον 
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που παρέχουν τον λογαριασμό 
αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών 
τραπεζικών υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 536
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει 
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην 
επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να έχει 
καθιερωθεί στην αγορά και να προσφέρει 
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην 
επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.
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Or. fr

Τροπολογία 537
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει 
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην 
επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
προσφέρονται μόνον από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τον 
λογαριασμό αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει 
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην 
επικράτειά τους εντός ενός κράτους 
μέλους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι λογαριασμοί πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά δεν προσφέρονται μόνον 
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που παρέχουν τον λογαριασμό 
αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών 
τραπεζικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που είναι ενεργός σε πολλά κράτη μέλη θα πρέπει να είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες του μόνο στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Θα πρέπει 
να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του λογαριασμού ανεξάρτητα από το κράτος μέλος 
εγκατάστασης του παρόχου, σύμφωνα με τις αρχές του ΕΧΠΕ.

Τροπολογία 538
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν δεν 
επιτρέπεται σε καταναλωτή να διατηρεί 
λογαριασμό πληρωμών στην ελεύθερη 
αγορά, η απορριπτική επιστολή του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών περιέχει 
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υποχρεωτική αναφορά στο έννομο 
δικαίωμά του να διατηρεί βασικό 
λογαριασμό πληρωμών και στον φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τα 
στοιχεία επικοινωνίας αυτού.

Or. en

Τροπολογία 539
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να εξαιρούν παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών από την 
υποχρέωση παροχής λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. 
Όλες οι εξαιρέσεις πρέπει να βασίζονται 
σε αντικειμενικά και περιοριστικά 
κριτήρια, και να αφορούν μόνο παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι 
διαθέτουν επιχειρηματικό μοντέλο που 
δεν στηρίζεται σε κερδοσκοπική βάση ή 
οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται σε 
γενικές λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες, ή 
όταν αυτό δικαιολογείται από τη φύση 
του ιδρύματος πληρωμών ή από το 
φάσμα των υπηρεσιών πληρωμών.

Or. de

Τροπολογία 540
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
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θέση να εξαιρούν από την υποχρέωση 
παροχής βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού:
– τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική 
βάση ή δεν δραστηριοποιούνται σε 
γενικές λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες, ή 
θέτουν ως προϋπόθεση την ιδιότητα 
μέλους βάσει καθορισμένων κριτηρίων, 
όπως είναι το επάγγελμα·
– τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που διενήργησαν κατά το προηγούμενο 
έτος συναλλαγές συνολικού ύψους κάτω 
των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Or. de

Τροπολογία 541
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
απαλλάσσουν από τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1 τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που λειτουργούν σε μη 
κερδοσκοπική βάση ή θέτουν ως 
προϋπόθεση την ιδιότητα μέλους βάσει 
καθορισμένων κριτηρίων, όπως είναι το 
επάγγελμα.

Or. de

Τροπολογία 542
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να 
ορίζουν, βάσει των αρχών της 
διαφάνειας, της μη επιβολής διακρίσεων 
και της αναλογικότητας, έναν, αρκετούς 
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ή όλους του παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών. Τα μέτρα που εγκρίνουν τα 
κράτη μέλη εν προκειμένω δεν προκαλούν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και 
βασίζονται στις αρχές της διαφάνειας, 
της μη επιβολής διακρίσεων και της 
αναλογικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Τροπολογία 543
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 
επικράτειά τους διατίθεται σύστημα το 
οποίο προσφέρει στους καταναλωτές 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
σύστημα που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) τουλάχιστον οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών που παρέχουν λογαριασμούς 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 16, είναι υποχρεωμένοι να 
προσφέρουν και να παρέχουν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
εκτός και αν συντρέχουν οι περιπτώσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3·
β) οι λογαριασμοί πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά δεν προσφέρονται μόνον 
από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
παρέχουν τον λογαριασμό αποκλειστικά 
και μόνο μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών·
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γ) διατίθεται μηχανισμός που επιτρέπει 
στους καταναλωτές χωρίς σταθερή 
διάθεση, στους αιτούντες άσυλο και 
στους καταναλωτές που δεν διαθέτουν 
άδεια διαμονής αλλά των οποίων δεν 
είναι δυνατή η απέλαση για νομικούς 
λόγους να πληρούν τις προϋποθέσεις του 
κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2005/60·
δ) διατίθεται μηχανισμός που διασφαλίζει 
ότι, τόσο οι καταναλωτές που δεν 
χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες, όσο 
και οι ευπαθείς και οι μετακινούμενοι 
καταναλωτές, ενημερώνονται για τη 
διαθεσιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά·
ε) η άσκηση του δικαιώματος δεν είναι 
εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για τον 
καταναλωτή·
στ) διατίθεται μηχανισμός που επιτρέπει 
στους παρόχους πληρωμών να 
επαληθεύουν με διαφάνεια, αξιοπιστία 
και ταχύτητα εάν κάποιος καταναλωτής 
χρησιμοποιεί άλλο λογαριασμό πληρωμών 
στο εν λόγω κράτος μέλος· όταν δεν είναι 
εφικτή η χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον ο καταναλωτής χρησιμοποιεί άλλο 
λογαριασμό στο κράτος μέλος, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών δέχονται επίσημη 
δήλωση των καταναλωτών ως αξιόπιστο 
μέσο επαλήθευσης του ότι δεν διαθέτουν 
άλλο λογαριασμό πληρωμών ή ότι τον 
έχουν κλείσει· εάν ένας καταναλωτής 
είναι σε θέση να αποδείξει την υποβολή 
αίτησης ακύρωσης της ισχύουσας 
σύμβασης ή εάν έχει δώσει εντολή στον 
πάροχο πληρωμών να εκκινήσει υπηρεσία 
αλλαγής λογαριασμού σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία·
ζ) τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού που 
προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 της 
παρούσας οδηγίας ισχύει για τις 
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ένας
καταναλωτής επιθυμεί να μεταβεί σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά από άλλον λογαριασμό 
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πληρωμών εντός του πεδίου εφαρμογής 
της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού·
η) τα κράτη μέλη δικαιούνται να 
απαλλάξουν και άλλους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, πέραν εκείνων 
που παρατίθενται στο στοιχείο β), από 
την υποχρέωση να παρέχουν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
εφόσον η εν λόγω ένσταση δικαιολογείται 
αντικειμενικά, λόγω του είδους του 
ιδρύματος πληρωμών ή του εύρους των 
υπηρεσιών πληρωμών που αυτό παρέχει 
και εφόσον δεν υπονομεύεται το 
δικαίωμα πρόσβασης των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 544
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα, στο κράτος 
όπου έχουν τη συνήθη διαμονή τους, να 
ανοίγουν και να χρησιμοποιούν 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στον πάροχο ή στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Ωστόσο, 
ο καταναλωτής πρέπει να έχει ένα σημείο 
αναφοράς υπό τη μορφή προσωπικών 
δεσμών, όπως κέντρο ενδιαφερόντων, 
τόπος εργασίας ή σπουδών, στο οικείο 
κράτος μέλος και στην περιοχή 
διεξαγωγής των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών, όπου σκοπεύει να ανοίξει 
βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Το 
δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά θα 
πρέπει να ισχύει μόνο για καταναλωτές 
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που δεν διαθέτουν ακόμη λογαριασμό 
πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
των οποίων το αίτημα ανοίγματος 
λογαριασμού πληρωμών έχει 
αποδεδειγμένα απορριφθεί. Εάν δεν είναι 
δυνατόν να διαπιστωθεί, με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών συστημάτων, κατά πόσον 
ένας καταναλωτής διατηρεί ή δεν 
διατηρεί ήδη λογαριασμό πληρωμών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να δέχονται δήλωση του καταναλωτή ως 
αξιόπιστο μέσο εξακρίβωσης του ότι δεν 
διαθέτει ήδη λογαριασμό πληρωμών. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του 
εν λόγω δικαιώματος να μην είναι 
εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για τον 
καταναλωτή. Μετά τη διαπίστωση των 
αναγκών του καταναλωτή, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
προσφέρει στον πελάτη λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Or. de

Τροπολογία 545
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που αποδεδειγμένα
διαμένουν νόμιμα στην Ένωση έχουν το 
δικαίωμα να ανοίγουν και να 
χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει για όλους τους 
καταναλωτές οι οποίοι επιδεικνύουν 
σχέση με το κράτος μέλος (π.χ. ιθαγένεια, 
τόπος διαμονής, κατοχή ιδιόκτητης 
κατοικίας, τόπος εργασίας, στενοί 
οικογενειακοί δεσμοί, τόπος σπουδών), 
των οποίων προηγούμενο αίτημα για 
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επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

άνοιγμα λογαριασμού με βασικά 
χαρακτηριστικά στον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών στο ίδιο κράτος μέλος έχει 
ήδη απορριφθεί, και οι οποίοι δεν 
διατηρούν ήδη λογαριασμό πληρωμών 
στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος να μην 
είναι εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για 
τον καταναλωτή. Πριν από το άνοιγμα του 
λογαριασμού πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών επαληθεύουν κατά πόσον ο 
καταναλωτής διατηρεί, ή δεν διατηρεί, 
λογαριασμό πληρωμών στην ΕΕ. Κατά 
την επαλήθευση θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες και 
οι δηλώσεις του καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία 546
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν 
και να χρησιμοποιούν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στον 
πάροχο ή στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που ορίζονται δυνάμει της 
παραγράφου 1. Το δικαίωμα αυτό ισχύει 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του 
καταναλωτή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος 
να μην είναι εξαιρετικά δύσκολη ή 
επαχθής για τον καταναλωτή. Πριν από το 
άνοιγμα του λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών επαληθεύουν κατά 
πόσον ο καταναλωτής διατηρεί, ή δεν 
διατηρεί, λογαριασμό πληρωμών στην 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν ή μπορούν να 
αποδείξουν επαρκή σχέση με το κράτος 
μέλος του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών 
στον οποίο υποβάλλουν αίτηση 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά έχουν δικαίωμα 
να ανοίγουν και να χρησιμοποιούν έναν 
τέτοιο λογαριασμό στον πάροχο ή στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η άσκηση 
του δικαιώματος παρέχεται στους 
καταναλωτές που μπορούν να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό και 
την προβλεπόμενη φύση της 
επιχειρηματικής σχέσης που δικαιολογεί 
το άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών στην 
επικράτεια του παρόχου υπηρεσιών 
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επικράτεια της χώρας τους. πληρωμών και ότι αυτό δεν είναι 
εξαιρετικά δύσκολο ή επαχθές για τον 
καταναλωτή. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι το δικαίωμα ανοίγματος 
λογαριασμού πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά εξασφαλίζεται 
αποκλειστικά για τους καταναλωτές 
στους οποίους δεν επιτρεπόταν 
προηγουμένως η πρόσβαση σε
λογαριασμό πληρωμών στην επικράτεια 
της χώρας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο βασικός λογαριασμός πληρωμών θεωρείται εργαλείο καταπολέμησης του 
χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού, δεν δικαιολογείται η υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών να παρέχουν λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε όσους έχουν 
πρόσβαση σε «κανονικούς» λογαριασμούς πληρωμών. Επιπλέον, ο τόπος διαμονής του 
καταναλωτή ή η σχέση του με τη χώρα όπου υποβάλλεται η αίτηση για τον βασικό λογαριασμό 
πληρωμών έχει σημασία για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου αυτός να είναι σε 
θέση να συμμορφώνεται με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές ενέργειες.

Τροπολογία 547
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από 
τον τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος να μην είναι 
εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για τον 
καταναλωτή. Πριν από το άνοιγμα του 
λογαριασμού πληρωμών με βασικά 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση στους οποίους δεν επιτρεπόταν 
στο παρελθόν η πρόσβαση σε κανονικό 
λογαριασμό πληρωμών και μπορούν να 
δικαιολογήσουν γνήσιο δεσμό με το 
κράτος μέλος του παρόχου υπηρεσίας 
πληρωμών, έχουν το δικαίωμα να 
ανοίγουν και να χρησιμοποιούν
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στον πάροχο ή στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής:
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χαρακτηριστικά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών επαληθεύουν κατά πόσον ο 
καταναλωτής διατηρεί, ή δεν διατηρεί, 
λογαριασμό πληρωμών στην επικράτεια 
της χώρας τους.

α) δεν διαθέτει ήδη λογαριασμό 
πληρωμών στο εν λόγω κράτος μέλος·
β) παρέχει:
) υπεύθυνη δήλωση, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών ως αξιόπιστο μέσο 
εξακρίβωσης του ότι ο καταναλωτής δεν 
είναι ήδη κάτοχος λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά ή·
ii) απλή δήλωση ενός τουλάχιστον 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος που να 
αποδεικνύει ότι στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος δεν του επετράπη να έχει 
λογαριασμό πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 548
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από 
τον τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος να μην είναι 
εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για τον 
καταναλωτή. Πριν από το άνοιγμα του 
λογαριασμού πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών επαληθεύουν κατά πόσον ο 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση και μπορούν να δικαιολογήσουν 
γνήσιο δεσμό με το κράτος μέλος του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, έχουν το 
δικαίωμα να ανοίγουν και να 
χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής:
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καταναλωτής διατηρεί, ή δεν διατηρεί, 
λογαριασμό πληρωμών στην επικράτεια 
της χώρας τους.

α) δεν διατηρεί ήδη λογαριασμό 
πληρωμών·
β) παρέχει υπεύθυνη δήλωση η οποία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως 
αξιόπιστο μέσο εξακρίβωσης του ότι ο 
καταναλωτής δεν είναι ήδη κάτοχος 
λογαριασμού πληρωμών, βάσει 
στοχευμένης δοκιμής, η οποία θα πρέπει 
να καταδεικνύει τη σαφή ανάγκη για τον 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος να μην είναι 
εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για τον 
καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 549
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή, αλλά 
εξαρτάται εντούτοις από την ύπαρξη 
γνήσιου δεσμού του καταναλωτή με το 
κράτος μέλος του παρόχου.
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διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

Μπορεί να διαπιστωθεί εκ των προτέρων 
γνήσιος δεσμός με το κράτος μέλος στο 
οποίο το εν λόγω άτομο διαμένει ή 
εργάζεται. Λογαριασμός μπορεί να 
ανοιχτεί εξ αποστάσεως έναν μήνα εκ 
των προτέρων με υποβολή στοιχείων που 
αποδεικνύουν την προβλεπόμενη διαμονή 
ή προσφορά εργασίας. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, το άτομο παρουσιάζεται στη 
συνέχεια αυτοπροσώπως, εντός 
διαστήματος ενός ακόμη μήνα, για 
σκοπούς επαλήθευσης του λογαριασμού 
κατά την άφιξή του στο κράτος μέλος. 
Μπορούν να τεθούν όρια στα ποσά που 
μπορούν να μεταφερθούν πριν από την 
επαλήθευση.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος να μην είναι 
εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για τον 
καταναλωτή. Πριν από το άνοιγμα του 
λογαριασμού πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών επαληθεύουν κατά πόσον ο 
καταναλωτής διατηρεί, ή δεν διατηρεί, 
λογαριασμό πληρωμών στην επικράτεια 
της χώρας τους.

Or. en

Τροπολογία 550
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση και τα άτομα που δεν μπορούν να 
απελαθούν για πραγματικούς ή νομικούς 
λόγους, και δεν διαθέτουν άδεια 
διαμονής, έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν 
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ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

και να χρησιμοποιούν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στον 
πάροχο ή στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που ορίζονται δυνάμει της 
παραγράφου 1. Το δικαίωμα αυτό ισχύει 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του 
καταναλωτή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος 
να μην είναι εξαιρετικά δύσκολη ή 
επαχθής για τον καταναλωτή. Πριν από το 
άνοιγμα του λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών επαληθεύουν κατά 
πόσον ο καταναλωτής διατηρεί, ή δεν 
διατηρεί, ενεργό και ισοδύναμο 
λογαριασμό πληρωμών στην επικράτεια 
της χώρας τους με πρόσβαση σε όλα τα 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο 
άρθρο 16. Κατά την επαλήθευση θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
πληροφορίες του καταναλωτή. Ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει να 
βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες
των οργανισμών αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής 
αντιτίθεται με τρόπο εύλογο σε 
υφιστάμενη καταχώριση.

Or. de

Τροπολογία 551
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση και τα άτομα που δεν μπορούν να 
απελαθούν για πραγματικούς ή νομικούς 
λόγους, και δεν διαθέτουν άδεια 
διαμονής, έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν 
και να χρησιμοποιούν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στον 
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τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

πάροχο ή στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που ορίζονται δυνάμει της 
παραγράφου 1. Το δικαίωμα αυτό ισχύει 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του 
καταναλωτή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος 
να μην είναι εξαιρετικά δύσκολη ή 
επαχθής για τον καταναλωτή. Πριν από το 
άνοιγμα του λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών επαληθεύουν κατά 
πόσον ο καταναλωτής διατηρεί, ή δεν 
διατηρεί, λογαριασμό πληρωμών στην 
επικράτεια της χώρας τους.

Or. de

Τροπολογία 552
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που ορίζονται 
δυνάμει της παραγράφου 1. Το δικαίωμα 
αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη 
χρηματοπιστωτική κατάσταση και τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.
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Or. en

Τροπολογία 553
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν ζητώντας από τον 
καταναλωτή να υπογράψει υπεύθυνη 
δήλωση κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

Or. en

Τροπολογία 554
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
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στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από 
τον τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του 
εν λόγω δικαιώματος να μην είναι 
εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για τον 
καταναλωτή. Πριν από το άνοιγμα του 
λογαριασμού πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών επαληθεύουν κατά πόσον ο 
καταναλωτής διατηρεί, ή δεν διατηρεί, 
λογαριασμό πληρωμών στην επικράτεια 
της χώρας τους.

στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του 
εν λόγω δικαιώματος να μην είναι 
εξαιρετικά δύσκολη ή επαχθής για τον 
καταναλωτή. Πριν από το άνοιγμα του 
λογαριασμού πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών επαληθεύουν κατά πόσον ο 
καταναλωτής διατηρεί, ή δεν διατηρεί, 
λογαριασμό πληρωμών στην επικράτεια 
της χώρας τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών μπορεί να βασίζεται στη 
δήλωση του καταναλωτή προκειμένου να 
διαπιστώσει εάν ο καταναλωτής διατηρεί 
ήδη λογαριασμό πληρωμών στην 
επικράτεια της χώρας του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατή η συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, τις υποχρεώσεις ελέγχου των πελατών 
(know-your-customer, KYC) και τις κατευθυντήριες γραμμές της αρμόδιας αρχής και σε σχέση 
με το ζήτημα αυτό.  Η υποχρέωση επαλήθευσης ενδέχεται να δημιουργεί προβλήματα από την 
άποψη του τραπεζικού και άλλων απορρήτων, καθώς και από εκείνη της νομοθεσίας σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μπορεί κάποιος να βασίζεται στις 
πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη.

Τροπολογία 555
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα ή 
κατοικούν στην Ένωση και τα άτομα, τα 
οποία είναι αδύνατον να απελαθούν για 
πραγματικούς ή νομικούς λόγους και στα 
οποία δεν χορηγείται άδεια διαμονής, 
έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και να 
χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
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μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, ενεργό και 
αντίστοιχο λογαριασμό πληρωμών στην 
επικράτεια της χώρας τους, με πρόσβαση 
σε όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 16. Για την επαλήθευση, ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που 
παρέχουν οι καταναλωτές σχετικά με 
τους ίδιους. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δεν επιτρέπεται να βασίζουν 
την επαλήθευση μόνο σε επίσημες βάσεις 
δεδομένων όταν ο καταναλωτής εύλογα 
αμφισβητεί ήδη υπάρχουσα καταχώριση 
σε βάση δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσματική πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών. Βασίζεται σε συνεισφορά της Κοινωνικής Πλατφόρμας και της 
γερμανικής ένωσης ανεξάρτητων οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας.

Τροπολογία 556
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού με 
βασικά χαρακτηριστικά ισχύει 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του 
καταναλωτή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος 
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να μην είναι εξαιρετικά δύσκολη ή 
επαχθής για τον καταναλωτή.
Θα πρέπει να απαιτείται από τους 
καταναλωτές να παρουσιαστούν οι ίδιοι 
σε γραφείο του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στο κράτος μέλος επιλογής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 557
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 να ορίζουν εθνικά κριτήρια 
βάσει των οποίων παρέχεται στον 
καταναλωτή το δικαίωμα να ανοίξει 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για να παράσχει 
συνδρομή στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 558
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
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υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1·

υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους και έχει 
χρησιμοποιήσει μία ή περισσότερες από 
τις υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται 
στο άρθρο 16 εντός των προηγούμενων 12 
μηνών. Επιπλέον, οι καταναλωτές δεν 
θεωρούνται κάτοχοι λογαριασμού 
πληρωμών, εάν μπορούν να αποδείξουν 
την υποβολή αιτήματος ακύρωσης της 
τρέχουσας σύμβασης ή εάν έχουν δώσει 
εντολή στην τράπεζα να τους παράσχει
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού σύμφωνα 
με το κεφάλαιο ΙΙΙ·

Or. en

Justification

Consumers, working in an EU country may have to have a payment account in their home 
country and in the country where they work and often live as well. The account in the home 
country would be a rather dormant one, mostly for used specific payments. This should not be 
a reason to refuse the opening of a new account in another EU country. Moreover, in practice 
it takes some time until a payment service provider has made a bank account completely 
inoperative. Thus, it should be sufficient that a consumer only proves the cancellation of the 
previous bank account or a switching. AM based on contributions by the Social Platform and 
the German Association of Independent Organisations of Welfare Work.

Τροπολογία 559
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1·

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
ΕΕ, που του επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις 
υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1. Ο καταναλωτής
δεν θεωρείται ότι διατηρεί λογαριασμό 
πληρωμών, εάν μπορεί να αποδείξει ότι 
προέβη σε καταγγελία της υφιστάμενης 
σύμβασης·

Or. de
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Τροπολογία 560
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1·

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που του επιτρέπει να 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες πληρωμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1·

Or. de

Τροπολογία 561
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 1·

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 16
παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 562
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
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λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 1·

λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 16
παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 563
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1·

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 16·

Or. fr

Τροπολογία 564
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 1·

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 16
παράγραφος 1·

Or. en
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Τροπολογία 565
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) εάν δεν πληρούται τουλάχιστον μία 
από τις προϋποθέσεις των στοιχείων α), 
γ) και δ) του άρθρου 18·

Or. de

Τροπολογία 566
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν δεν πληρούνται οι όροι του 
κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

β) εάν από τη διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας ως προς τον πελάτη που 
διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
οδηγίας 2005/60/ΕΚ εντοπιστεί σοβαρός 
κίνδυνος ο λογαριασμός να 
χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που να 
παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λόγοι απόρριψης αιτήματος πρέπει να είναι περισσότερο συγκεκριμένοι. Στο άρθρο 8 της 
οδηγίας 2005/60 ορίζονται οι παράμετροι της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη 
(εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου, σκοπός του λογαριασμού, έλεγχος 
για την ύπαρξη κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κ.λπ.).

Τροπολογία 567
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν δεν πληρούνται οι όροι του 
κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

β) εάν δεν πληρούνται οι όροι του 
κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2005/60/ΕΚ και 
ιδίως η υποχρέωση του καταναλωτή να 
παράσχει πληροφορίες για τον σκοπό και 
τον σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της σχέσης, 
βάσει των οποίων δικαιολογείται το 
άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών στο 
κράτος μέλος του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στον οποίο υποβάλλεται το 
αίτημα.

Or. en

Τροπολογία 568
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν δεν πληρούνται οι όροι του 
κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

β) εάν δεν πληρούνται οι όροι της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη σχετική 
ενωσιακή ή εθνική νομοθετική διάταξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία για την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα 
πρέπει να τηρείται στο σύνολό της.

Τροπολογία 569
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν η σύμβαση του καταναλωτή 
σχετικά με λογαριασμό πληρωμών με 
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βασικά χαρακτηριστικά που διατηρούσε 
σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
έχει καταγγελθεί εντός των 
προηγούμενων έξι μηνών για λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 
2.

Or. de

Τροπολογία 570
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) εάν ο καταναλωτής δεν μπορεί να 
αποδείξει ότι έχει απορριφθεί το αίτημά 
του για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών·

Or. de

Τροπολογία 571
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν ο καταναλωτής δεν μπορεί να 
αποδείξει ότι στο παρελθόν του είχαν 
αρνηθεί την πρόσβαση σε «κανονικό» 
λογαριασμό πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 572
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α-β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν ο καταναλωτής παρέσχε εν 
γνώσει του ανακριβή στοιχεία 
προκειμένου να εξασφαλίσει τον 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι τα 
ακριβή στοιχεία θα τον απέκλειαν από το 
δικαίωμα αυτό·
β β) εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
έχει στο παρελθόν καταγγείλει σύμβαση 
λογαριασμού που είχε συνάψει με τον 
καταναλωτή λόγω εσκεμμένης χρήσης 
του λογαριασμού από τον τελευταίο για 
παράνομους σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 573
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν ο καταναλωτής δεν μπορεί να 
αποδείξει ότι στο παρελθόν του είχαν 
αρνηθεί την πρόσβαση σε «κανονικό» 
λογαριασμό πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 574
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση 
να παράσχει στον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών σαφείς λόγους για τους 
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οποίους χρειάζεται έναν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 575
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν 
θα είναι σε θέση να τηρήσει τις 
υποχρεώσεις του σε σχέση με την 
πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και την 
καταπολέμηση της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 576
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α-β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν υφίστανται σοβαροί λόγοι για την 
απόρριψη·
β β) οι σοβαροί αυτοί λόγοι συνδέονται με 
τον καταναλωτή και την προηγούμενη 
συμπεριφορά του. Οι λόγοι αυτοί μπορούν 
να συνδέονται για παράδειγμα με:
α) ποινικά αδικήματα, όπως απάτη 
διαπραχθείσα από τον καταναλωτή·
β) ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία 
που παρασχέθηκαν από τον καταναλωτή 
και έχουν ως αποτέλεσμα να μην 
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δικαιολογείται η πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά·
γ) υπάρχει κίνδυνος ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών να υποστηρίζει εγκληματικές 
δραστηριότητες·
δ) ουσιώδεις και συνεχείς παραβιάσεις 
της σύμβασης· ή
ε) οποιοσδήποτε άλλος λόγος παρόμοιος 
με αυτούς που παρατίθενται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία α) έως δ).

Or. en

Τροπολογία 577
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) εάν ο καταναλωτής δεν δύναται να 
αποδείξει την ύπαρξη δεσμού με το 
κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 578
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) εάν οι λόγοι καταγγελίας της 
σύμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν τη στιγμή της υποβολής 
αιτήματος για λογαριασμό πληρωμών.

Or. en
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Τροπολογία 579
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) εάν ο καταναλωτής δεν αιτιολογεί 
τους πραγματικούς δεσμούς όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 
2.

Or. en

Τροπολογία 580
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) εάν η παροχή του λογαριασμού 
αντιβαίνει με άλλο τρόπο στο εθνικό 
δίκαιο· και

Or. en

Τροπολογία 581
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) εάν υπάρχει υποψία από την πλευρά 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ότι ο 
καταναλωτής θα χρησιμοποιήσει τον 
λογαριασμό για μη επιτρεπόμενους 
σκοπούς ή σκοπούς διάπραξης απάτης.
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Or. en

Τροπολογία 582
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) εάν ο καταναλωτής παρέχει 
ουσιωδώς ψευδή στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 583
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β δ) εάν υφίσταται αντικειμενικά εύλογη 
αιτία για υποψία από την πλευρά των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ότι ο 
καταναλωτής θα χρησιμοποιήσει τον 
λογαριασμό για μη επιτρεπόμενους 
σκοπούς ή σκοπούς διάπραξης απάτης·

Or. en

Τροπολογία 584
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β ε) εάν το άνοιγμα του λογαριασμού θα 
έχει ως αποτέλεσμα ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών να παραβιάσει τα καθεστώτα 



PE516.959v02-00 98/172 AM\1002485EL.doc

EL

κυρώσεων της ΕΕ, του ΟΗΕ ή τα διεθνή 
καθεστώτα κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 585
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 
εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 
εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. 
Στο πλαίσιο της γραπτής ενημέρωσης
πρέπει να αναφέρονται ρητά οι λόγοι της 
απόρριψης. Επιπλέον, πρέπει να 
υποδεικνύεται στον καταναλωτή 
τουλάχιστον ένα δωρεάν ή οικονομικά 
προσιτό ένδικο μέσο ή υπηρεσία παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών που 
διατίθεται στο αντίστοιχο κράτος μέλος. 
Οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 586
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
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περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 
εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του, γραπτώς και δωρεάν. Οι 
συγκεκριμένοι λόγοι για την απόρριψη 
πρέπει να αναφέρονται ρητά στο εν λόγω 
έγγραφο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές 
ενημερώνονται για τουλάχιστον μία 
δωρεάν ή με χαμηλό αντίτιμο υπηρεσία 
παροχής νομικών συμβουλών ή 
αντίστοιχη συμβουλευτική υπηρεσία και 
για τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών που υπάρχει διαθέσιμος στο 
αντίστοιχο κράτος μέλος. Οι εν λόγω 
διατάξεις δεν ισχύουν εάν αυτή η 
ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 
εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη μείωση της υφιστάμενης ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των καταναλωτών που υποβάλλουν αίτημα για βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, προωθώντας, κατά συνέπεια, την αποτελεσματικότητα του βασικού 
λογαριασμού πληρωμών. Βασίζεται σε συνεισφορά της Κοινωνικής Πλατφόρμας, της 
γερμανικής ένωσης διαμεσολαβητών οφειλών, της γερμανικής ένωσης οργανώσεων προστασίας 
των καταναλωτών (VZBV) και της γερμανικής ένωσης ανεξάρτητων οργανώσεων κοινωνικής 
πρόνοιας.

Τροπολογία 587
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για τους συγκεκριμένους λόγους 
της απόρριψης του αιτήματός του, 
γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
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εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 
εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

Στην ανακοίνωση υποδεικνύονται 
γραπτώς στον καταναλωτή, στο πλαίσιο 
της απόρριψης, τα πιθανά ένδικα μέσα ή 
οι υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών που θα τον βοηθήσουν να 
προσφύγει κατά της εν λόγω απόρριψης. 
Εάν σε ένα κράτος μέλος διατίθενται 
περισσότερα ένδικα μέσα ή υπηρεσίες 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
στην ανακοίνωση υποδεικνύεται γραπτώς 
τουλάχιστον ένα δωρεάν ή οικονομικά 
προσιτό ένδικο μέσο ή υπηρεσία παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 588
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 
εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του και για τον λόγο αυτής, γραπτώς και 
δωρεάν, εκτός εάν η ενημέρωση αντίκειται 
στους στόχους της εθνικής ασφάλειας ή 
της δημόσιας τάξης.

Or. en

Τροπολογία 589
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 
εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 
εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης ή 
στη συναφή ενωσιακή ή εθνική 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 590
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι καταναλωτές που διατηρούν ήδη 
λογαριασμό πληρωμών στο αντίστοιχο 
κράτος μέλος έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να αλλάξουν τον λογαριασμό 
τους σε βασικό λογαριασμό πληρωμών 
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αλλαγής 
λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 
10.

Or. en

Τροπολογία 591
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

διαγράφεται
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παράγραφο 3 στοιχείο β), ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει τα 
δέοντα μέτρα δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ 
της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 592
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά δεν εξαρτάται από 
την αγορά πρόσθετων υπηρεσιών.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά δεν εξαρτάται από 
την αγορά πρόσθετων υπηρεσιών ή 
μετοχών του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε βασικό λογαριασμό 
πληρωμών. Βασίζεται σε συνεισφορά της Κοινωνικής Πλατφόρμας και της γερμανικής ένωσης 
ανεξάρτητων οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας.

Τροπολογία 593
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά δεν εξαρτάται από 
την αγορά πρόσθετων υπηρεσιών.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά δεν εξαρτάται από 
την αγορά πρόσθετων υπηρεσιών ή 
μετοχών του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.
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Or. de

Τροπολογία 594
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής 
υπηρεσίες πληρωμών:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής 
υπηρεσίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του βασικού 
λογαριασμού πληρωμών διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει. Η τροπολογία 
βασίζεται σε συνεισφορά του ΕΓΕΚ (Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών).

Τροπολογία 595
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής 
υπηρεσίες πληρωμών:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής 
υπηρεσίες:

Or. en

Τροπολογία 596
Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής 
υπηρεσίες πληρωμών:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στο νόμισμα του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες 
πληρωμών:

Or. en

Τροπολογία 597
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής 
υπηρεσίες πληρωμών:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στο νόμισμα του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες 
πληρωμών:

Or. en

Τροπολογία 598
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής
υπηρεσίες πληρωμών:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις βασικές 
υπηρεσίες πληρωμών. Τα κράτη μέλη 
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λαμβάνουν υπόψη τη σύσταση 
2011/442/ΕΕ κατά τον καθορισμό των 
βασικών υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βασικές υπηρεσίες δεν θα πρέπει να ρυθμίζονται με τόση ακρίβεια, αλλά τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σύσταση για τους βασικούς λογαριασμούς πληρωμών κατά τη 
λήψη απόφασης σχετικά με τις υπηρεσίες που θα περιλαμβάνονται στο πακέτο. Κατά τον τρόπο 
αυτόν θα καταστεί δυνατόν να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι εθνικές διαφορές κατά τη 
χρήση των υπηρεσιών πληρωμών. Στη Φινλανδία βασικές τραπεζικές υπηρεσίες παρέχονται και 
από τράπεζες που δεν έχουν δίκτυο υποκαταστημάτων στη χώρα ή δεν παρέχουν μετρητά στα 
υποκαταστήματά τους.

Τροπολογία 599
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τη 
διενέργεια όλων των πράξεων που 
απαιτούνται για το άνοιγμα, τη λειτουργία 
και το κλείσιμο λογαριασμού πληρωμών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 600
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τη διενέργεια 
όλων των πράξεων που απαιτούνται για το 
άνοιγμα, τη λειτουργία και το κλείσιμο 
λογαριασμού πληρωμών·

α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τη διενέργεια 
όλων των πράξεων που απαιτούνται για το 
άνοιγμα, τη λειτουργία και το κλείσιμο 
λογαριασμού όψεως·

Or. en
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Τροπολογία 601
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηρεσίες που επιτρέπουν την 
κατάθεση χρηματικών ποσών σε 
λογαριασμό πληρωμών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 602
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
χρηματικών ποσών σε λογαριασμό 
πληρωμών·

β) υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
μετρητών σε λογαριασμό όψεως·

Or. en

Τροπολογία 603
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
χρηματικών ποσών σε λογαριασμό 
πληρωμών·

β) υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών·

Or. en
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Τροπολογία 604
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις 
αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό 
πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 605
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις 
μετρητών από λογαριασμό πληρωμών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις 
μετρητών από ταμεία υποκαταστημάτων 
και από μηχανήματα αυτόματων 
αναλήψεων και εκτός του ωραρίου 
λειτουργίας καταστημάτων, από 
λογαριασμό πληρωμών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 606
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις 
μετρητών από λογαριασμό πληρωμών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις 
μετρητών από λογαριασμό όψεως, στο 
ταμείο της τράπεζας και σε αυτόματη 
ταμειολογιστική μηχανή εκτός του 
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ωραρίου λειτουργίας της τράπεζας, και 
από λογαριασμό πληρωμών εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 607
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις 
μετρητών από λογαριασμό πληρωμών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις 
μετρητών από λογαριασμό πληρωμών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω 
μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών 
και ανάληψης μετρητών μεταξύ άλλων 
και εκτός του ωραρίου λειτουργίας των 
υποκαταστημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 608
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις 
μετρητών από λογαριασμό πληρωμών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις 
μετρητών από λογαριασμό πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 609
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τη χρήση 
αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών 
και τερματικών τραπεζών πέραν του 
κανονικού ωραρίου λειτουργίας του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τράπεζες ενδέχεται να περιορίσουν την πρόσβαση στις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές 
και τα τερματικά τους εντός του ωραρίου λειτουργίας τους, γεγονός το οποίο μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα στους καταναλωτές, ιδίως σε εκείνους που δεν έχουν τακτική 
πρόσβαση σε διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
συνεισφορά του ΕΓΕΚ, της γερμανικής ένωσης διαμεσολαβητών οφειλών, της γερμανικής 
ένωσης ανεξάρτητων οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας, της Κοινωνικής Πλατφόρμας και της 
ομάδας χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 610
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) μηνιαία αντίγραφα κίνησης 
λογαριασμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μηνιαία αντίγραφα κίνησης λογαριασμού θα πρέπει επίσης να συγκαταλέγονται στις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον βασικό λογαριασμό πληρωμών ώστε να διασφαλίζεται η 
ορθή ενημέρωση του πελάτη σχετικά με το κόστος του λογαριασμού. Η παρούσα τροπολογία 
βασίζεται σε συνεισφορά του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 611
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την εκτέλεση των εξής πράξεων 
πληρωμής εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:

διαγράφεται

1) άμεσων χρεώσεων·
2) πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·
3) μεταφορών πιστώσεων.

Or. en

Τροπολογία 612
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) άμεσων χρεώσεων· 1) άμεσων χρεώσεων στον ενιαίο χώρο 
πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε 
νόμισμα πέραν του ευρώ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός SEPA έχει ως στόχο την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών πληρωμών σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Η παρούσα οδηγία διαδραματίζει βασικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού και 
ως εκ τούτου πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον SEPA. Ομοίως, οι συναλλαγές τόσο σε ευρώ 
(συναλλαγές SEPA) όσο και σε νομίσματα άλλων κρατών μελών θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούνται μέσω ενός βασικού λογαριασμού πληρωμών εντός της ΕΕ. Η παρούσα 
τροπολογία βασίζεται σε συνεισφορά του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 613
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) άμεσων χρεώσεων· 1) άμεσων χρεώσεων στον ενιαίο χώρο 
πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε 
νόμισμα πέραν του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 614
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·

2) πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
άμεσης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικτυακών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 615
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·

2) πράξεων πληρωμής μέσω χρεωστικής
κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 616
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·

2) πράξεων πληρωμής στον ενιαίο χώρο 
πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε 
νόμισμα πέραν του ευρώ μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός SEPA έχει ως στόχο την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών πληρωμών σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Η παρούσα οδηγία διαδραματίζει βασικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού και 
ως εκ τούτου πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον SEPA. Ομοίως, οι συναλλαγές τόσο σε ευρώ 
(συναλλαγές SEPA)όσο και σε νομίσματα άλλων κρατών μελών θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούνται μέσω ενός βασικού λογαριασμού πληρωμών εντός της ΕΕ. Η παρούσα 
τροπολογία βασίζεται σε συνεισφορά του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 617
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·

2) πράξεων πληρωμής στον ενιαίο χώρο 
πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε 
νόμισμα πέραν του ευρώ μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 618
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·

2) πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών και διαδικτυακών πληρωμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι κάρτες πληρωμών αντιπροσωπεύουν 
μέρος μόνο των διαδικασιών πληρωμής που εφαρμόζονται επί του παρόντος. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί ο κάτοχος του βασικού λογαριασμού πληρωμών να συμμετέχει αποτελεσματικά 
στις διαδικτυακές πληρωμές, θα πρέπει επίσης να του παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιεί 
διαδικασίες πληρωμών που βασίζονται σε άμεση χρέωση, όπως το σύστημα ELV. Η παρούσα 
τροπολογία βασίζεται σε πρόταση της γερμανικής ένωσης εμπόρων λιανικής.

Τροπολογία 619
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) μεταφορών πιστώσεων. 3) μεταφορών πιστώσεων στον ενιαίο 
χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε 
νόμισμα πέραν του ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός SEPA έχει ως στόχο την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών πληρωμών σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Η παρούσα οδηγία διαδραματίζει βασικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού και 
ως εκ τούτου πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον SEPA. Ομοίως, οι συναλλαγές τόσο σε ευρώ 
(συναλλαγές SEPA) όσο και σε νομίσματα άλλων κρατών μελών θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούνται μέσω ενός βασικού λογαριασμού πληρωμών εντός της ΕΕ. Η τροπολογία 
βασίζεται σε συνεισφορά του ΕΓΕΚ .

Τροπολογία 620
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) μεταφορών πιστώσεων. 3) μεταφορών πιστώσεων στον ενιαίο 
χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε 
νόμισμα πέραν του ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 621
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) μεταφορών πιστώσεων. 3) μεταφορών πιστώσεων και πάγιων 
εντολών στα τερματικά των 
υποκαταστημάτων της τράπεζας, στα 
ταμεία των υποκαταστημάτων καθώς και 
μέσω του τρέχοντος ηλεκτρονικού 
συστήματος τραπεζικών συναλλαγών της 
αντίστοιχης τράπεζας.

Or. de

Τροπολογία 622
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) μεταφορών πιστώσεων. 3) μεταφορών πιστώσεων και πάγιων 
εντολών σε τερματικά τραπεζών, σε 
ταμεία τραπεζών και μέσω του τρέχοντος 
διαδικτυακού τραπεζικού συστήματος 
του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.

Or. en
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Τροπολογία 623
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α) πάγιων εντολών και 
εξουσιοδοτήσεων άμεσης χρέωσης στον 
ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 
και σε νόμισμα πέραν του ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 624
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) πάγιων εντολών στον ενιαίο χώρο 
πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε 
νόμισμα πέραν του ευρώ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός SEPA έχει ως στόχο την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών πληρωμών σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Η παρούσα οδηγία διαδραματίζει βασικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού και 
ως εκ τούτου πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον SEPA. Ομοίως, οι συναλλαγές τόσο σε ευρώ 
(συναλλαγές SEPA) όσο και σε νομίσματα άλλων κρατών μελών θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
πραγματοποιούνται μέσω ενός βασικού λογαριασμού πληρωμών εντός της ΕΕ. Η τροπολογία 
βασίζεται σε συνεισφορά του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 625
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
ειδικές προϋποθέσεις για τη χρήση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων τραπεζικών 
συναλλαγών.

Or. de

Τροπολογία 626
Sylvie Goulard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) πάγιων εντολών.

Or. fr

Τροπολογία 627
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, για όλες τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ελάχιστο αριθμό πράξεων 
που θα παρέχονται στον καταναλωτή με 
την καταβολή του τέλους, εάν ισχύει, που 
αναφέρεται στο άρθρο 17. Ο ελάχιστος 
αριθμός των πράξεων πρέπει να είναι 
εύλογος και σύμφωνος με τη συνήθη 
εμπορική πρακτική στο εκάστοτε κράτος 
μέλος.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το τέλος πρέπει να είναι εύλογο σύμφωνα με το άρθρο 17. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο 
να επαναληφθεί αυτό στο σημείο αυτό. Η ρύθμιση των τιμών οδηγεί σε στρέβλωση των τιμών 
και σε προβλήματα ανταγωνισμού.

Τροπολογία 628
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, για όλες τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ελάχιστο αριθμό πράξεων 
που θα παρέχονται στον καταναλωτή με 
την καταβολή του τέλους, εάν ισχύει, που 
αναφέρεται στο άρθρο 17. Ο ελάχιστος 
αριθμός των πράξεων πρέπει να είναι 
εύλογος και σύμφωνος με τη συνήθη 
εμπορική πρακτική στο εκάστοτε κράτος 
μέλος.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
εφόσον ο καταναλωτής διαχειρίζεται τον 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά για προσωπική χρήση, 
δεν τίθενται όρια στον αριθμό των
πράξεων που θα παρέχονται στον 
καταναλωτή δυνάμει των ειδικών 
κανόνων τιμολόγησης που αναφέρονται
στο άρθρο 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ο αριθμός των πράξεων περιορίζεται σε λιγότερες πράξεις από αυτές που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ότι πραγματοποιούνται για προσωπική χρήση, το πραγματικό κόστος για τον 
καταναλωτή για έναν λογαριασμό πληρωμών θα μπορούσε εντέλει να είναι πολύ υψηλό. Τούτο 
θα ερχόταν σε αντίθεση με τον στόχο μείωσης του χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού.

Τροπολογία 629
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, για όλες τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ελάχιστο αριθμό πράξεων 
που θα παρέχονται στον καταναλωτή με 
την καταβολή του τέλους, εάν ισχύει, που 

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, για όλες τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ελάχιστο αριθμό πράξεων 
που θα παρέχονται στον καταναλωτή με 
την καταβολή του τέλους, εάν ισχύει, που 
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αναφέρεται στο άρθρο 17. Ο ελάχιστος 
αριθμός των πράξεων πρέπει να είναι 
εύλογος και σύμφωνος με τη συνήθη 
εμπορική πρακτική στο εκάστοτε κράτος 
μέλος.

αναφέρεται στο άρθρο 17. Ο ελάχιστος 
αριθμός των πράξεων πρέπει να είναι 
εύλογος και σύμφωνος με τη συνήθη 
εμπορική πρακτική στο εκάστοτε κράτος 
μέλος και να ορίζεται σε τουλάχιστον 15 
πράξεις μηνιαίως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο βασικός τραπεζικός λογαριασμός 
εξυπηρετεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα του χρήστη του. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
συνεισφορές της γερμανικής ένωσης διαμεσολαβητών οφειλών, της Κοινωνικής Πλατφόρμας 
και της γερμανικής ένωσης ανεξάρτητων οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας.

Τροπολογία 630
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, για όλες τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ελάχιστο αριθμό πράξεων 
που θα παρέχονται στον καταναλωτή με 
την καταβολή του τέλους, εάν ισχύει, που 
αναφέρεται στο άρθρο 17. Ο ελάχιστος 
αριθμός των πράξεων πρέπει να είναι 
εύλογος και σύμφωνος με τη συνήθη 
εμπορική πρακτική στο εκάστοτε κράτος 
μέλος.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει, για 
όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ελάχιστο αριθμό πράξεων 
που θα παρέχονται στον καταναλωτή με 
την καταβολή του τέλους, εάν ισχύει, που 
αναφέρεται στο άρθρο 17. Ο ελάχιστος 
αριθμός των πράξεων πρέπει να είναι 
εύλογος και σύμφωνος με τη συνήθη 
εμπορική πρακτική της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 631
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, για όλες τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ελάχιστο αριθμό πράξεων 
που θα παρέχονται στον καταναλωτή με 
την καταβολή του τέλους, εάν ισχύει, που 
αναφέρεται στο άρθρο 17. Ο ελάχιστος 
αριθμός των πράξεων πρέπει να είναι 
εύλογος και σύμφωνος με τη συνήθη 
εμπορική πρακτική στο εκάστοτε κράτος 
μέλος.

2. Η Επιτροπή καθορίζει, για όλες τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ελάχιστο αριθμό πράξεων 
που θα παρέχονται στον καταναλωτή με 
την καταβολή του τέλους, εάν ισχύει, που 
αναφέρεται στο άρθρο 17. Ο ελάχιστος 
αριθμός των πράξεων πρέπει να είναι 
εύλογος και σύμφωνος με τη συνήθη 
εμπορική πρακτική στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 632
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής είναι σε θέση να 
διαχειρίζεται και να εκκινεί συναλλαγές 
πληρωμής από τον λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά τον οποίο 
διατηρεί, μέσω της διαδικτυακής 
τραπεζικής πλατφόρμας του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, εάν υπάρχει.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής είναι σε θέση να 
διαχειρίζεται και να εκκινεί συναλλαγές 
πληρωμής από τον λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά τον οποίο 
διατηρεί, μέσω του ταμείου της τράπεζας 
ή της διαδικτυακής τραπεζικής 
πλατφόρμας του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών, εάν υπάρχει. Κατά συνέπεια, ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει 
ένα μέσο πληρωμών στον καταναλωτή, 
το οποίο επιτρέπει την εκκίνηση 
πληρωμών χωρίς μετρητά μέσω της 
χρήσης του κωδικού IBAN και ενός 
κωδικού διαδικτυακών τραπεζικών 
υπηρεσιών γραπτώς και σε ηλεκτρονικά 
αναγνώσιμη μορφή, εάν υπάρχει.

Or. en

Justification

As argued by the Social Platform, it should be ensured that consumers can manage their 
payment transaction the payment providers´ branch network. Furthermore, it is crucial to 
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allow users of basic payment accounts to participate in current payment technologies, such as 
the ELV debit system and its future evolutions. Therefore, it should be ensured that these 
customers receive a payment instrument (such as a card), which fulfils the necessary 
technical standards, especially providing the IBAN. Thus, the second part of this amendment 
also aims at promoting the effective implementation of SEPA. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.

Τροπολογία 633
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής είναι σε θέση να 
διαχειρίζεται και να εκκινεί συναλλαγές 
πληρωμής από τον λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά τον οποίο 
διατηρεί, μέσω της διαδικτυακής 
τραπεζικής πλατφόρμας του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, εάν υπάρχει.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής είναι σε θέση να 
διαχειρίζεται και να εκκινεί συναλλαγές 
πληρωμής από τον λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά τον οποίο 
διατηρεί, μέσω του ταμείου της τράπεζας 
και της διαδικτυακής τραπεζικής 
πλατφόρμας του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών, εάν υπάρχει.

Or. en

Τροπολογία 634
Sven Giegold

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
προσφέρονται στον καταναλωτή 
οποιεσδήποτε δυνατότητες υπερανάληψης 
σε σχέση με τον λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής δύναται να έχει πρόσβαση 
σε δυνατότητες υπερανάληψης σε σχέση 
με τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Οι όροι για την 
πρόσβαση στην εν λόγω δυνατότητα 
χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια 
και συμφωνούνται από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και τον 
καταναλωτή. Το δικαίωμα πρόσβασης σε 
δυνατότητες υπερανάληψης εξαρτάται 
από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
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ικανότητας του καταναλωτή από τον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών . Το ποσό 
της δυνατότητας υπερανάληψης 
περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί 
στο μηνιαίο μεικτό εισόδημα του κατόχου 
του λογαριασμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να παρασχεθεί η δυνατότητα υπερανάληψης 
περιορισμένης πίστωσης στους χρήστες βασικού λογαριασμού πληρωμών. Ομοίως, οι 
καταναλωτές με περιορισμένους αλλά επαρκείς χρηματοπιστωτικούς πόρους θα πρέπει να έχουν 
δυνατότητα υπερανάληψης. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε συνεισφορές της γερμανικής 
ένωσης οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών (VZBV) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Πιστωτικών Ενώσεων.

Τροπολογία 635
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
προσφέρονται στον καταναλωτή 
οποιεσδήποτε δυνατότητες υπερανάληψης 
σε σχέση με τον λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
προσφέρονται στον καταναλωτή 
οποιεσδήποτε δυνατότητες υπερανάληψης 
σε σχέση με τον λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη, 
ωστόσο, θα πρέπει να μπορούν, κατά 
περίπτωση, να επιτρέπουν στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
παρέχουν υπεραναλήψεις για μικρά ποσά 
ως μέσο για την κάλυψη προσωρινού 
αρνητικού υπολοίπου. Τα τέλη που 
χρεώνονται για αυτές τις υπεραναλήψεις 
και για τα ξεχωριστά πιστωτικά προϊόντα 
θα πρέπει να είναι διαφανή και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκά με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου.

Or. en
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Τροπολογία 636
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
προσφέρονται στον καταναλωτή 
οποιεσδήποτε δυνατότητες υπερανάληψης 
σε σχέση με τον λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
προσφέρονται στον καταναλωτή 
οποιεσδήποτε δυνατότητες υπερανάληψης 
σε σχέση με τον λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, εξαιρουμένης της 
δυνατότητας προσωρινής παροχής 
διευκολύνσεων εφεδρειών για πολύ μικρά 
ποσά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να προβλέπεται η δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων εφεδρειών ώστε να 
αντισταθμιστεί το γεγονός ότι ο καταναλωτής δεν έχει κανέναν έλεγχο όσον αφορά τις 
ημερομηνίες χρέωσης και πίστωσης των πράξεων ενός λογαριασμού. Δεν πρόκειται για 
χορήγηση πίστωσης αλλά για ένα ειδικό σύστημα προστασίας βάσει του οποίου αποτρέπεται η 
απόρριψη της συναλλαγής λόγω έλλειψης χρηματικών ποσών.

Τροπολογία 637
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να 
παρέχουν σε όλους τους καταναλωτές 
πρόσβαση σε πληροφόρηση, χώρους, 
αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές και 
διαδικτυακές υπηρεσίες και να 
προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις αντί των 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 638
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του 
άρθρου 25, για τον προσδιορισμό του 
αριθμού των πράξεων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.

Or. fr

Τροπολογία 639
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι της 
καταβολής ευλόγου τέλους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι της 
καταβολής ευλόγου τέλους, το οποίο σε 
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα τέλη που ισχύουν για τις 
υπηρεσίες πληρωμών που συνδέονται με 
το μοντέλο υπηρεσιών λογαριασμού 
πληρωμών το οποίο ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών παρείχε στους 
περισσότερους πελάτες του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι τα τέλη που χρεώνονται για τον 
βασικό λογαριασμό πληρωμών είναι εύλογα. Βασίζεται σε συνεισφορά της γερμανικής ένωσης 
οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών (VZBV), της γερμανικής ένωσης διαμεσολαβητών 
οφειλών, της Κοινωνικής Πλατφόρμας και της γερμανικής ένωσης ανεξάρτητων οργανώσεων 
κοινωνικής πρόνοιας.
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Τροπολογία 640
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι της 
καταβολής ευλόγου τέλους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών έναντι της 
καταβολής ευλόγου τέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υφίστανται δωρεάν υπηρεσίες πληρωμών.

Τροπολογία 641
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι 
της καταβολής ευλόγου τέλους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών με χαμηλό κόστος 
για τον καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 642
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
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υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι της 
καταβολής ευλόγου τέλους.

υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν, ιδίως για 
άτομα με χαμηλό εισόδημα που 
λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα, ή έναντι 
της καταβολής ευλόγου τέλους.

Or. en

Τροπολογία 643
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι της 
καταβολής ευλόγου τέλους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι της 
καταβολής ονομαστικού τέλους.

Or. en

Τροπολογία 644
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη που χρεώνονται στον καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
δεσμεύσεις του, που ορίζονται στη 
σύμβαση-πλαίσιο, είναι εύλογα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη που χρεώνονται στον καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
δεσμεύσεις του, που ορίζονται στη 
σύμβαση-πλαίσιο, είναι εύλογα. Οι 
καταναλωτές δεν χρεώνονται τέλη σε 
περιπτώσεις που δεν εξαρτώνται από τη 
βούλησή τους, όπως η απόρριψη 
επαναλαμβανόμενων πληρωμών λόγω 
καθυστέρησης εισερχόμενων πληρωμών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στον καταναλωτή κανένα τέλος ή κύρωση προερχόμενη από 
συνθήκες ανεξάρτητες από τη βούλησή του, όπως π.χ. το ανεπαρκές υπόλοιπο του λογαριασμού 
του λόγω καθυστέρησης στην καταβολή μισθών ή κοινωνικών επιδομάτων (π.χ. 
επαναλαμβανόμενες άμεσες χρεώσεις που χρεώνονται πάντα κατά την ίδια ημερομηνία). Σε 
αυτές τις περιπτώσεις ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει να επιβάλει στον 
καταναλωτή την καταβολή τέλους για τις απορριφθείσες πληρωμές. Η τροπολογία βασίζεται σε 
συνεισφορά του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 645
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη που χρεώνονται στον καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
δεσμεύσεις του, που ορίζονται στη 
σύμβαση-πλαίσιο, είναι εύλογα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη που χρεώνονται στον καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
δεσμεύσεις του, που ορίζονται στη 
σύμβαση-πλαίσιο, είναι εύλογα. Σε 
περιπτώσεις που δεν εξαρτώνται από τη 
βούλησή του, ο καταναλωτής δεν 
χρεώνεται κανένα τέλος, όπως σε 
περιπτώσεις απόρριψης 
επαναλαμβανόμενων πληρωμών λόγω 
καθυστέρησης εισερχόμενης πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 646
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη που χρεώνονται στον καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
δεσμεύσεις του, που ορίζονται στη 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη που χρεώνονται στον καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
δεσμεύσεις του, που ορίζονται στη 
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σύμβαση-πλαίσιο, είναι εύλογα. σύμβαση-πλαίσιο, είναι εύλογα και 
σύμφωνα με τη συνήθη πολιτική 
τιμολόγησης του παρόχου και σε καμία 
περίπτωση δεν υπερβαίνουν τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου.

Or. en

Τροπολογία 647
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
διασφαλίζουν ότι, μεταξύ των προϊόντων 
που προσφέρουν, ο λογαριασμός 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
είναι σε κάθε περίπτωση ο πλέον 
προσιτός από άποψη κόστους 
λογαριασμός για τη χρήση των 
υπηρεσιών που παρατίθενται στο άρθρο 
16 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ανώφελο εάν οι πάροχοι είχαν τη δυνατότητα να καταστήσουν τους βασικούς 
λογαριασμούς περισσότερο δαπανηρούς από άλλου είδους λογαριασμούς.

Τροπολογία 648
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 16 δεν 
προσφέρονται δωρεάν, τα κράτη μέλη 
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μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να 
καθορίζουν ανώτατο όριο για το ετήσιο 
συνολικό ποσό των ονομαστικών τελών 
που χρεώνονται στον καταναλωτή από 
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 649
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εύλογο 
ανώτατο όριο για το ετήσιο συνολικό 
ποσό των τελών που χρεώνονται οι 
καταναλωτές από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών για τις υπηρεσίες που 
απαριθμούνται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 650
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ότι οι 
αρμόδιες αρχές να καθορίζουν ποιο είναι 
το εύλογο τέλος βάσει ενός ή 
περισσότερων από τα εξής κριτήρια:

διαγράφεται

α) εθνικά επίπεδα εισοδήματος·
β) μέσος όρος χρέωσης που συνδέεται με 
λογαριασμούς πληρωμών στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος·
γ) συνολικό κόστος που συνδέεται με την 
παροχή του λογαριασμού πληρωμών με 
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βασικά χαρακτηριστικά·
δ) εθνικές τιμές καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 651
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ότι οι 
αρμόδιες αρχές να καθορίζουν ποιο είναι 
το εύλογο τέλος βάσει ενός ή 
περισσότερων από τα εξής κριτήρια:

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ότι οι 
αρμόδιες αρχές να καθορίζουν ποιο είναι
το εύλογο τέλος βάσει ενός ή 
περισσότερων από τα εξής ή λοιπά 
κριτήρια:

Or. de

Τροπολογία 652
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ότι οι 
αρμόδιες αρχές να καθορίζουν ποιο είναι 
το εύλογο τέλος βάσει ενός ή 
περισσότερων από τα εξής κριτήρια:

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ότι οι 
αρμόδιες αρχές να καθορίζουν ποιο είναι 
το εύλογο τέλος, καθώς και το εύλογο 
ανώτατο όριο για το ετήσιο συνολικό 
ποσό των τελών που χρεώνονται, βάσει 
ενός ή περισσότερων από τα εξής 
κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 653
Olle Ludvigsson
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εθνικά επίπεδα εισοδήματος· α) εθνικά επίπεδα εισοδήματος, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μέσο 
εισόδημα των ατόμων που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η παροχή βασικού λογαριασμού πληρωμών να έχει ουσιαστικό νόημα, πρέπει οι 
εν λόγω λογαριασμοί να είναι οικονομικά προσιτοί σε όλες τις ομάδες εισοδήματος της 
κοινωνίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα ενισχυθεί απλώς ο χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός.

Τροπολογία 654
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συνολικό κόστος που συνδέεται με την 
παροχή του λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά·

γ) την αναλογία κόστους/εσόδων της 
παροχής λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά ως πρόσθετου 
προϊόντος σε μια συνήθη σειρά 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 655
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τέλη ενός λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να 
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διαμορφώνονται πάντα με βάση τον 
ευνοϊκότερο λογαριασμό για την εκτέλεση 
βασικών συναλλαγών πληρωμών σε 
σύγκριση με το σύνολο των 
προσφερόμενων προϊόντων και 
ανεξάρτητα από τη βάση σύγκρισης, ή 
δεν πρέπει να είναι υψηλότερα από τα 
τέλη που χρεώνονται από τον αντίστοιχο 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για το 
μοντέλο λογαριασμού που παρέχεται 
συχνότερα στους καταναλωτές.

Or. de

Τροπολογία 656
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 657
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 658
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δύναται 
να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση-
πλαίσιο υπό όρους και προϋποθέσεις που 
δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι εύλογοι 
βάσει της συναφούς ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 659
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση-πλαίσιο, εάν ισχύει τουλάχιστον 
μία από τις εξής προϋποθέσεις:

2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση-πλαίσιο, μόνον εάν ισχύει 
τουλάχιστον μία από τις εξής 
προϋποθέσεις:

Or. de

Τροπολογία 660
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
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δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση-πλαίσιο, εάν ισχύει τουλάχιστον 
μία από τις εξής προϋποθέσεις:

δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση-πλαίσιο, παραδείγματος χάριν:

Or. en

Justification

One needs to take account other legislation on contractual relationships. "Criminal activities" 
may often not be proved. Criminal law is national and all breaches of a contract may not 
have been criminalized, but according to consumer protection legislation they are valid 
grounds. Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää välitöntä tilin sulke-mista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujär-jestelmien lainvastainen (<> rikollinen) käyttö? Pitäisikö tilin käytön antaa jatkua 
vähintään 2 kuukautta ennen kuin sopimuksen saa yksipuolisesti päätettyä tai tilin käytön saa 
estettyä? Entä kuluttajan toistuvat olennaiset sopi-musrikkomukset?Miten esimerkiksi EU:n 
finanssipakotelistat ja varojen jäädyttäminen, EAPO, kansallinen turvaamistoimia koske-va 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvol-lisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopi-mus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansal-lisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.

Τροπολογία 661
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση-πλαίσιο, εάν ισχύει τουλάχιστον 
μία από τις εξής προϋποθέσεις:

2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση-πλαίσιο για επιτακτικούς λόγους 
που θα προσδιοριστούν από τα κράτη 
μέλη και στους οποίους περιλαμβάνονται 
οι εξής προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 662
Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε 
εσκεμμένα τον λογαριασμό για 
εγκληματικές δραστηριότητες·

α) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε 
εσκεμμένα ή καταχρηστικά τον 
λογαριασμό για παράνομους σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 663
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε 
εσκεμμένα τον λογαριασμό για 
εγκληματικές δραστηριότητες·

α) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε 
εσκεμμένα και καταχρηστικά τις 
υπηρεσίες του λογαριασμού, μεταξύ 
άλλων για εγκληματικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 664
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε 
εσκεμμένα τον λογαριασμό για 
εγκληματικές δραστηριότητες·

α) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε ή 
έκανε δόλια χρήση του λογαριασμού για 
παράνομους σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 665
Sari Essayah, Sampo Terho
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία 
συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα 
μεγαλύτερο των 12 διαδοχικών μηνών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο ένας λογαριασμός να παραμένει αχρησιμοποίητος για αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη Φινλανδία οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν υποχρεούνται 
να καταβάλλουν τόκους αφού παρέλθουν δέκα έτη από την τελευταία χρήση του λογαριασμού. 
Ο κάτοχος του λογαριασμού διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ανάληψη των καταθέσεών του. Δεν 
είναι σαφές κατά πόσον είναι νομικά δυνατόν μια τράπεζα να αποφασίσει μονομερώς το 
κλείσιμο λογαριασμού.

Τροπολογία 666
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία 
συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα 
μεγαλύτερο των 12 διαδοχικών μηνών·

β) εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία 
συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα 
μεγαλύτερο των 12 διαδοχικών μηνών και 
εάν δεν έχουν καταβληθεί στον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών πληρωτέα τέλη·

Or. de

Τροπολογία 667
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία 
συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα 
μεγαλύτερο των 12 διαδοχικών μηνών·

β) εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία 
συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα 
μεγαλύτερο των 24 διαδοχικών μηνών,
εφόσον ληφθεί η συναίνεση του 
καταναλωτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη δέουσα παροχή του βασικού 
λογαριασμού πληρωμών, αυξάνοντας, ως εκ τούτου, την αποτελεσματικότητά του. Βασίζεται σε 
συνεισφορά του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 668
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία 
συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα 
μεγαλύτερο των 12 διαδοχικών μηνών·

β) εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία 
συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα 
μεγαλύτερο των 24 διαδοχικών μηνών·

Or. de

Τροπολογία 669
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εάν ο καταναλωτής παρέσχε εν γνώσει 
του ανακριβή στοιχεία προκειμένου να 
εξασφαλίσει τον λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι τα 
ακριβή στοιχεία θα τον απέκλειαν από το 
δικαίωμα αυτό·

γ) εάν ο καταναλωτής παρέσχε εν γνώσει 
του ανακριβή στοιχεία προκειμένου να 
εξασφαλίσει τον λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι τα 
ακριβή στοιχεία θα είχαν ως αποτέλεσμα 
την απόρριψη του αιτήματός του·
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Or. en

Τροπολογία 670
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν ο καταναλωτής δεν διαμένει πλέον 
νομίμως στην Ένωση ή έχει ακολούθως 
ανοίξει δεύτερο λογαριασμό πληρωμών 
στο κράτος μέλος όπου διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

δ) εάν ο καταναλωτής δεν διαμένει πλέον 
νομίμως στην Ένωση ή έχει ακολούθως 
ανοίξει στην Ένωση δεύτερο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Or. de

Τροπολογία 671
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν ο καταναλωτής δεν διαμένει πλέον 
νομίμως στην Ένωση ή έχει ακολούθως 
ανοίξει δεύτερο λογαριασμό πληρωμών 
στο κράτος μέλος όπου διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

δ) εάν ο καταναλωτής δεν διαμένει πλέον 
νομίμως ή δεν κατοικεί στην Ένωση και 
δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου ή έχει 
ακολούθως ανοίξει δεύτερο λογαριασμό 
πληρωμών στο κράτος μέλος όπου 
διατηρεί ήδη λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη δέουσα παροχή του βασικού 
λογαριασμού πληρωμών, αυξάνοντας, ως εκ τούτου, την αποτελεσματικότητά του. Βασίζεται σε 
συνεισφορά της Κοινωνικής Πλατφόρμας, της γερμανικής ένωσης διαμεσολαβητών οφειλών 
και της γερμανικής ένωσης ανεξάρτητων οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας.
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Τροπολογία 672
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν ο καταναλωτής δεν διαμένει πλέον 
νομίμως στην Ένωση ή έχει ακολούθως 
ανοίξει δεύτερο λογαριασμό πληρωμών 
στο κράτος μέλος όπου διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

δ) εάν ο καταναλωτής δεν διαμένει πλέον 
νομίμως στην Ένωση ή έχει ακολούθως 
ανοίξει στην Ένωση δεύτερο λογαριασμό 
πληρωμών.

Or. de

Τροπολογία 673
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν ο καταναλωτής δεν διαμένει πλέον 
νομίμως στην Ένωση ή έχει ακολούθως 
ανοίξει δεύτερο λογαριασμό πληρωμών 
στο κράτος μέλος όπου διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

δ) εάν ο καταναλωτής δεν διαμένει πλέον 
νομίμως στην Ένωση ή έχει ακολούθως 
ανοίξει δεύτερο λογαριασμό πληρωμών 
στο κράτος μέλος όπου διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 674
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) εάν ο καταναλωτής παρενοχλεί 
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σοβαρά ή θέτει σε κίνδυνο υπαλλήλους ή 
πελάτες του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών.

Or. de

Τροπολογία 675
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) εάν ο καταναλωτής θέτει σε κίνδυνο 
ή παρενοχλεί σοβαρά με τη συμπεριφορά 
του κατά απαράδεκτο τρόπο τους 
υπαλλήλους ή άλλους πελάτες του 
πιστωτικού ιδρύματος.

Or. de

Τροπολογία 676
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) εάν ο καταναλωτής παρενοχλήσει με 
αγενή τρόπο ή θέσει σε κίνδυνο άλλους 
πελάτες ή υπαλλήλους της τράπεζας.

Or. en

Τροπολογία 677
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) εάν ο καταναλωτής παραβιάζει 
σοβαρά και επανειλημμένα οποιονδήποτε 
όρο της συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 678
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) εάν ο καταναλωτής παραβιάσει άλλες 
διατάξεις της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 679
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) εάν ο καταναλωτής παράσχει ψευδή 
ή παραπλανητικά στοιχεία ουσιώδη για 
τη συμβατική σχέση.

Or. en

Τροπολογία 680
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) εάν δεν διασφαλιστεί ότι η τράπεζα 
θα λάβει τα συνήθη τέλη που έχουν 
συμφωνηθεί για τη λειτουργία και τη 
χρήση του λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 681
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) εάν ο καταναλωτής προβεί σε 
ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 682
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) εάν ο καταναλωτής δεν 
συμμορφώνεται με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο με τις ρυθμίσεις.

Or. en

Τροπολογία 683
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) εάν ο καταναλωτής απορρίψει τυχόν 
προσφορά τροποποιημένων όρων και 
προϋποθέσεων στην οποία προβαίνει ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δυνάμει 
της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 684
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις ανωτέρω ή σε παρόμοιες 
περιπτώσεις, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών διατηρεί το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση άμεσα ή το 
συντομότερο δυνατόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπεριφορά του καταναλωτή μπορεί να απαιτεί το άμεσο κλείσμο του λογαριασμού. Πρέπει 
να ληφθεί υπόψη το καθήκον του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να καταπολεμά την παράνομη 
χρήση των συστημάτων πληρωμών. Δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κατάλογοι σχετικά με 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η δέσμευση
των περιουσιακών στοιχείων, η ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης λογαριασμού, κλπ; Στην 
αιτιολογική σκέψη 8 επισημαίνεται το σημείο αυτό, παραδείγματος χάριν σε περιπτώσεις 
τρομοκρατίας ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τροπολογία 685
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το δικαίωμα του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών να καταγγέλλει τη σύμβαση-



AM\1002485EL.doc 143/172 PE516.959v02-00

EL

πλαίσιο δεν θίγει τις υποχρεώσεις 
καταγγελίας της σύμβασης ή αναστολής 
της παροχής της υπηρεσίας δυνάμει 
συναφούς ενωσιακής ή εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 686
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν. Το βάρος της απόδειξης 
επωμίζεται ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές 
ενημερώνονται για τουλάχιστον μία 
δωρεάν ή με χαμηλό αντίτιμο υπηρεσία 
παροχής νομικών συμβουλών ή 
αντίστοιχη συμβουλευτική υπηρεσία και 
για τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών που υπάρχει διαθέσιμος στο 
αντίστοιχο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη δέουσα παροχή του βασικού 
λογαριασμού πληρωμών, αυξάνοντας, ως εκ τούτου, την αποτελεσματικότητά του. Βασίζεται σε 
συνεισφορά του ΕΓΕΚ,της Κοινωνικής Πλατφόρμας, της γερμανικής ένωσης διαμεσολαβητών 
οφειλών και της γερμανικής ένωσης ανεξάρτητων οργανώσεων κοινωνικής πρόνοιας.
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Τροπολογία 687
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας και για τους διαθέσιμους 
μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 688
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν. Στο πλαίσιο της γραπτής 
καταγγελίας, πρέπει να υποδεικνύεται 
στον καταναλωτή τουλάχιστον ένα 
δωρεάν ή οικονομικά προσιτό ένδικο 
μέσο ή υπηρεσία παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών που 
διατίθεται στο εκάστοτε κράτος μέλος. Οι 
σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται από 
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τα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 689
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν, εκτός εάν η ενημέρωση 
αντίκειται στους στόχους της εθνικής 
ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

Or. en

Τροπολογία 690
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν, εκτός εάν υπάρχουν υποψίες ότι 
ο καταναλωτής χρησιμοποιεί τον 
λογαριασμό πληρωμών για εγκληματικές 
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ή δόλιες δραστηριότητες , στην οποία 
περίπτωση η καταγγελία της σύμβασης 
μπορεί να είναι άμεση.

Or. en

Τροπολογία 691
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας τουλάχιστον 2 μήνες προτού 
ισχύσει η καταγγελία, γραπτώς και 
δωρεάν.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
καταγγέλλει τη σύμβαση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
ενημερώνει τον καταναλωτή για τους 
λόγους και την αιτιολόγηση της 
καταγγελίας προτού ισχύσει η καταγγελία, 
γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά από τη συναφή 
ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση του πελάτη μπορεί να απαγορεύεται από άλλες νομικές διατάξεις (καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το δίκαιο που διέπει τις 
αστυνομικές αρχές, κ.λπ). Καθώς στο άρθρο 18 παράγραφος 1 αναφέρεται το χρονικό 
περιθώριο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (τουλάχιστον 2 μήνες), δεν είναι απαραίτητη η 
αναφορά του και σε αυτό το σημείο. Τυχόν εξαιρέσεις σχετικά με τον χρόνο καταγγελίας της 
σύμβασης θα είχαν οριστεί στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία 692
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές πληροφορίες για λογαριασμούς Απαιτήσεις διαφάνειας και 
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πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά πληροφόρησης

Or. en

Τροπολογία 693
Peter Simon, Udo Bullmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διαθέτουν 
στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά 
με τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων λογαριασμών πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, τα σχετικά τέλη 
και τους όρους χρήσης τους. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν επίσης ώστε ο 
καταναλωτής να ενημερώνεται ότι η αγορά 
πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι 
υποχρεωτική για την πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διαθέτουν 
ενεργά στους καταναλωτές πληροφορίες 
σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων λογαριασμών πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, τα σχετικά τέλη 
και τους όρους χρήσης τους σε γραπτή και 
εύκολη στην αναζήτηση μορφή στις 
ιστοσελίδες τους. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν επίσης ώστε ο καταναλωτής να 
ενημερώνεται ότι η αγορά πρόσθετων 
υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωτική για την 
πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

Or. de

Τροπολογία 694
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διαθέτουν 
στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά 
με τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων λογαριασμών πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, τα σχετικά τέλη 
και τους όρους χρήσης τους. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν επίσης ώστε ο 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διαθέτουν 
στους καταναλωτές προσβάσιμες 
πληροφορίες και κατάλληλη συνδρομή 
σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων λογαριασμών πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, τα σχετικά τέλη 
και τους όρους χρήσης τους. Τα κράτη 
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καταναλωτής να ενημερώνεται ότι η αγορά 
πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι 
υποχρεωτική για την πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

μέλη μεριμνούν επίσης ώστε ο 
καταναλωτής να ενημερώνεται ότι η αγορά 
πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι 
υποχρεωτική για την πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

Or. en

Τροπολογία 695
Burkhard Balz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στηρίξουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση 
της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, 
μεταξύ άλλων στα σχολεία. Ο κίνδυνος 
του χρηματοοικονομικού αποκλεισμού θα 
πρέπει να ελαχιστοποιηθεί για όλους τους 
καταναλωτές. Επιπλέον, θα πρέπει να 
προωθηθούν πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για τη διευκόλυνση 
του συνδυασμού της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Or. de

Τροπολογία 696
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
παροτρύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
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και τα συμβουλευτικά κέντρα να 
ενισχύουν την υποστήριξη των πλέον 
ευάλωτων πελατών ώστε να τους 
καταστήσουν περισσότερο υπεύθυνους 
και να τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται 
τα χρήματά τους. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προάγουν κατάλληλα μέτρα και 
να βελτιώσουν την χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση μεταξύ άλλων και στα 
σχολεία.

Or. de

Τροπολογία 697
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση μέτρων με σκοπό την 
καθοδήγηση των ευάλωτων ομάδων σε 
θέματα προϋπολογισμού και 
υπερχρέωσης.

Or. fr

Τροπολογία 698
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
υποχρεούνται να προσφέρουν 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά δημοσιεύουν, σε ετήσια 
βάση, στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
υποβληθέντων αιτημάτων για 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
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χαρακτηριστικά, των απορριφθέντων 
αιτημάτων, των λογαριασμών πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά που 
ανοίχτηκαν και που κλείστηκαν κατά τη 
διάρκεια του σχετικού έτους. Τα εν λόγω 
στοιχεία θα πρέπει να αναλύονται και να 
δημοσιεύονται κατά κατηγορία, ως εξής: 
εισόδημα· καθεστώς απασχόλησης· 
εθνότητα, ηλικία· φύλο, κατάσταση
αναπηρίας. Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα 
σχετικά στοιχεία θα πρέπει να 
συλλέγονται και να δημοσιεύονται σε τρία 
επίπεδα:
α) σε επίπεδο 
υποκαταστήματος/γραφείου·
β) σε επίπεδο περιοχής αξιολόγησης: 
αυτό θα πρέπει να βασίζεται σε 
κατάλληλη και συναφή περιοχή 
αξιολόγησης συμφωνηθείσα από τα 
κράτη μέλη·
γ) σε εταιρικό επίπεδο: τα στοιχεία θα 
πρέπει να συγκεντρώνονται σε επίπεδο 
υποκαταστήματος και σε επίπεδο 
περιοχής αξιολόγησης ώστε να 
καθίσταται δυνατή η συνολική 
αξιολόγηση των επιδόσεων της τράπεζας.

Or. en

Τροπολογία 699
Jürgen Klute

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν, και στον 
δικτυακό τους τόπο, έλεγχο των 
επιδόσεων κάθε τράπεζας όσον αφορά τη 
συμμόρφωσή της με την απαίτηση 
σεβασμού του δικαιώματος πρόσβασης.  
Για τον σκοπό αυτόν, οι σχετικοί πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών αξιολογούνται 
μεμονωμένα σύμφωνα με τις επιδόσεις 
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τους στην παροχή λογαριασμών 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
και ένας κατάλογος με τις δέκα 
κορυφαίες τράπεζες ανά μερίδια αγοράς 
δημοσιεύεται σε ετήσια βάση. Όλα τα 
συναφή στοιχεία διαβιβάζονται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Or. en

Τροπολογία 700
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διαθέτουν όλες τις εξουσίες 
που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Όταν περισσότερες από 
μία αρμόδιες αρχές εξουσιοδοτούνται να 
διασφαλίζουν και να παρακολουθούν την 
αποτελεσματική συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
συνεργάζονται στενά ώστε να είναι σε 
θέση να εκτελούν τα αντίστοιχα 
καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διαθέτουν όλες τις εξουσίες 
που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Όταν περισσότερες από 
μία αρμόδιες αρχές εξουσιοδοτούνται να 
διασφαλίζουν και να παρακολουθούν την 
αποτελεσματική συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
συνεργάζονται στενά ώστε να είναι σε 
θέση να εκτελούν τα αντίστοιχα 
καθήκοντά τους αποτελεσματικά. Οι εν 
λόγω αρχές συνεργάζονται στενά με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για 
τη διασφάλιση της ορθής και πλήρους 
εφαρμογής των μέτρων που θεσπίζονται 
στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 701
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προβαίνουν ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα σε διαβουλεύσεις με 
τους οικείους ενδιαφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
των καταναλωτών, για τη διασφάλιση και 
την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής συμμόρφωσης με την 
παρούσα οδηγία, χωρίς να θίγεται η 
ρήτρα ανεξαρτησίας που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 702
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ισότιμη εκπροσώπηση των παρόχων, των 
καταναλωτών και άλλων χρηστών στους 
φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να καθιερώσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών στους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Βασίζεται σε 
συνεισφορά του ΕΓΕΚ.

Τροπολογία 703
Evelyne Gebhardt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δεσμεύονται σε τουλάχιστον έναν ή 
περισσότερους φορείς εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 704
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
ενημερώνουν τον καταναλωτή σχετικά με 
τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών από τους οποίους καλύπτονται 
και οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων διαφορών 
μεταξύ των παρόχων και του 
καταναλωτή. Διευκρινίζουν επίσης αν 
δεσμεύονται ή όχι ή αν υποχρεούνται ή 
όχι να χρησιμοποιούν αυτούς τους φορείς 
για την επίλυση των διαφορών τους με 
τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 705
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 αναγράφονται με 
σαφή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο στον δικτυακό τόπο του παρόχου, 
εάν υπάρχει, και στους γενικούς όρους 
και προϋποθέσεις των συμβάσεων 
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ 
του παρόχου και του καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 706
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών στις οποίες 
αντιμετωπίζονται από κοινού 
πανομοιότυπες ή παρόμοιες διαφορές 
μεταξύ ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών και αρκετών καταναλωτών. 
Τα συστήματα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών τόσο για μεμονωμένες όσο και 
για συλλογικές διαφορές και προσφυγές 
συνιστούν συμπληρωματικές και όχι 
αμοιβαία αποκλειστικές διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 707
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα χρηματικά πρόστιμα 
προσδιορίζονται ποσοτικά όσον το 



AM\1002485EL.doc 155/172 PE516.959v02-00

EL

δυνατόν περισσότερο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή των εθνικών 
διατάξεων που εγκρίνονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
συστηματική δημοσίευση από τις 
αρμόδιες αρχές των διοικητικών μέτρων 
και κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 708
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4.

Or. de

Τροπολογία 709
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, οι οποίες 
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αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με το διοικητικό κόστος που συνεπάγεται, δεν είναι σαφές κατά πόσον η διαδικασία 
τυποποίησης αποφέρει πραγματικά οφέλη.

Τροπολογία 710
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23 διαγράφεται
Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 711
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον, αρχής γενομένης από την 
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ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα εγείρουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 2 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 712
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Άσκηση των ανατιθέμενων 
αρμοδιοτήτων
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον, αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα εγείρουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 2 
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μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με το διοικητικό κόστος που συνεπάγεται, δεν είναι σαφές κατά πόσον η διαδικασία 
τυποποίησης αποφέρει πραγματικά οφέλη.

Τροπολογία 713
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24 διαγράφεται
Άσκηση των ανατιθέμενων 
αρμοδιοτήτων
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’ αόριστον, αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από 
τη δημοσίευση της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα εγείρουν αντιρρήσεις. Η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 2 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 714
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
Εκτελεστικές πράξεις
1. Για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων 
βάσει των άρθρων 4 και 5, η Επιτροπή 
επικουρείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τραπεζών, που συστάθηκε με 
την απόφαση 2004/10/ΕΚ της Επιτροπής. 
Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.
2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται 
παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, 
εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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Or. de

Τροπολογία 715
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
Εκτελεστικές πράξεις
1. Για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων 
βάσει των άρθρων 4 και 5, η Επιτροπή 
επικουρείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τραπεζών, που συστάθηκε με 
την απόφαση 2004/10/ΕΚ της Επιτροπής. 
Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.
2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται 
παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, 
εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Τροπολογία 716
Peter Simon

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
πληροφόρηση σχετικά με τα ακόλουθα 
θέματα, για πρώτη φορά εντός τριετίας από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και ανά διετία έκτοτε:

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
πληροφόρηση σχετικά με τα ακόλουθα 
θέματα, για πρώτη φορά εντός τριετίας από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και σε ετήσια βάση έκτοτε:

Or. de
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Τροπολογία 717
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
πληροφόρηση σχετικά με τα ακόλουθα 
θέματα, για πρώτη φορά εντός τριετίας
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας και ανά διετία έκτοτε:

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
πληροφόρηση σχετικά με τα ακόλουθα 
θέματα, για πρώτη φορά εντός διετίας από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και ανά διετία έκτοτε:

Or. en

Τροπολογία 718
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον αριθμό των λογαριασμών πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά που 
ανοίχτηκαν, τον αριθμό των 
απορριφθέντων αιτημάτων αλλαγής 
λογαριασμού και τους λόγους απόρριψής 
τους, καθώς και τα σχετικά τέλη.

δ) τον αριθμό των λογαριασμών πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά που 
ανοίχτηκαν, τη διάρκεια διατήρησης 
τέτοιου είδους λογαριασμών, τον αριθμό 
των απορριφθέντων αιτημάτων αλλαγής 
λογαριασμού, τον αριθμό των 
λογαριασμών που έκλεισαν και τους 
λόγους απόρριψής και κλεισίματός τους, 
καθώς και τα σχετικά τέλη.

Or. fr

Τροπολογία 719
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τα μέτρα που θεσπίζονται με σκοπό 
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την καθοδήγηση των ευάλωτων ομάδων 
σε θέματα προϋπολογισμού και 
υπερχρέωσης.

Or. fr

Τροπολογία 720
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, εντός πενταετίας από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, η οποία συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από πρόταση.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, εντός τριετίας από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
οποία συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα στον τομέα των πληρωμών αναπτύσσονται επί 
του παρόντος με ταχείς ρυθμούς. Ως εκ τούτου, προκειμένου το κανονιστικό πλαίσιο να είναι 
ενημερωμένο, θα ήταν εύλογο η επανεξέτασή του να πραγματοποιηθεί πριν από την πάροδο 
πέντε ετών.

Τροπολογία 721
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον η Επιτροπή υποβάλλει, εάν 
κρίνεται σκόπιμο, την επανεξέταση της 
παρούσας οδηγίας ταυτόχρονα και σε 
ενιαίο έγγραφο με την οδηγία για τις 
υπηρεσίες πληρωμών, την οδηγία για την 
καταναλωτική πίστη και τον κανονισμό 
σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες 
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για πράξεις πληρωμών με τη χρήση 
καρτών.
Η έκθεση περιλαμβάνει:
α) κατάλογο με όλες τις διαδικασίες επί 
παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή για 
εσφαλμένη ή ελλιπή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας·
β) αξιολόγηση του αντίκτυπου της 
παρούσας οδηγίας σε σχέση με την 
εναρμόνιση και την ολοκλήρωση των 
λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών στο 
εσωτερικό της Ένωσης και σε σχέση με 
τον ανταγωνισμό και το μέσο ύψος των 
τελών στα κράτη μέλη·
γ) στρατηγικές με στόχο να αυξηθεί η 
ποιότητα, η διαφάνεια και η 
συγκρισιμότητα της παροχής υπηρεσιών 
πληρωμών σε επίπεδο Ένωσης, όπως 
μεταξύ άλλων η διαφάνεια των 
επιχειρηματικών μοντέλων, των 
επενδυτικών στρατηγικών και της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
δ) εκτίμηση σχετικά με το κόστος και τα 
οφέλη της εφαρμογής της πλήρους 
φορητότητας των αριθμών λογαριασμών 
πληρωμών σε επίπεδο Ένωσης, 
συνοδευόμενη από έναν χάρτη πορείας με 
τις συγκεκριμένες ενέργειες που είναι 
απαραίτητες για την εν λόγω εφαρμογή·
ε) αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των 
καταναλωτών που άνοιξαν λογαριασμούς 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
μετά τη μεταφορά της οδηγίας·
στ) παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών 
στα κράτη μέλη για τον περιορισμό του 
αποκλεισμού των καταναλωτών από την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες πληρωμών·
ζ) αξιολόγηση των χρεώσεων που ισχύουν 
για βασικούς λογαριασμούς πληρωμών, 
με βάση τα κριτήρια που απαριθμούνται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 3·
η) αξιολόγηση των επιλογών για τη 
θέσπιση σε επίπεδο Ένωσης ενός 
ανώτατου ορίου για τα συνολικά ετήσια 
τέλη που συνδέονται με το άνοιγμα και τη 
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χρήση ενός λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης 
και τους τρόπους προσαρμογής του εν 
λόγω ορίου στις εθνικές ιδιαιτερότητες·
θ) αξιολόγηση του αντίκτυπου της 
παροχής λογαριασμών πληρωμών με
βασικά χαρακτηριστικά στην αγορά για 
άλλους λογαριασμούς πληρωμών που 
προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες.
ι) αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών 
για τη θέσπιση σε επίπεδο Ένωσης δείκτη 
χρηματοπιστωτικής ισχύος για τα 
πιστωτικά ιδρύματα, βάσει εποπτικής 
αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας, 
της ποιότητας των περιουσιακών 
στοιχείων, της διακυβέρνησης και της 
διαχείρισης του κινδύνου, των κερδών 
και της ρευστότητας και σχετική 
παρουσίαση σε απλή και εύκολα 
κατανοητή μορφή, όπως με ένα σύστημα 
«φωτεινού σηματοδότη», και με σκοπό 
την παροχή των εν λόγω πληροφοριών 
στους καταναλωτές ως πρόσθετων 
στοιχείων για τη διαφάνεια σχετικά με τις 
χρεώσεις για λογαριασμούς πληρωμών 
και άλλες λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αυξήσει τη συνέπεια της μελλοντικής νομοθεσίας για 
τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, παρέχοντας περισσότερες κατευθύνσεις για το περιεχόμενο 
της έκθεσης (όπως προτείνεται από τον εισηγητή) και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ενός 
φιλικού προς τον καταναλωτή δείκτη χρηματοπιστωτικής ισχύος ώστε οι τράπεζες να 
συμπληρώσουν την πληροφόρηση που παρέχουν σχετικά με υπηρεσίες και ως εκ τούτου να 
προωθηθεί η «πειθαρχία της αγοράς».

Τροπολογία 722
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην επανεξέταση εκτιμάται, βάσει 
των τελών που όντως χρεώνονται για τις 
υπηρεσίες που συνδέονται με τους 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, κατά πόσον απαιτούνται 
περαιτέρω μειώσεις στα τέλη 
προκειμένου να περιοριστεί ο 
χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός σε 
αποδεκτά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, 
λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα 
μετάβασης σε μια συνεπή προσέγγιση για 
τη δωρεάν παροχή.

Or. en

Τροπολογία 723
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η αναθεώρηση αποσκοπεί επίσης 
στην εκτίμηση του κατά πόσον οι 
διατάξεις του άρθρου σχετικά την 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού πρέπει να 
ενισχυθούν μέσω της επιβολής 
υποχρέωσης σε όλα τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την ύπαρξη συστήματος 
αυτόματου αναπροσανατολισμού των 
πάγιων εντολών και των άμεσων 
χρεώσεων προς τον λογαριασμό που 
διατηρεί ο καταναλωτής στον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 724
Jean-Paul Gauzès
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αναθεώρηση αποσκοπεί επίσης στην 
εκτίμηση του κατά πόσον η παράταση 
των προθεσμιών που καθορίζονται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 9 πρέπει να 
διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα και κατά πόσον απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα πέραν εκείνων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 
8, όσον αφορά τους δικτυακούς τόπους 
σύγκρισης και τις προσφορές πακέτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 725
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αναθεώρηση αποσκοπεί επίσης στην 
εκτίμηση του κατά πόσον η παράταση των 
προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 9 πρέπει να διατηρείται 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και 
κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα 
πέραν εκείνων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7 και 8, όσον αφορά τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης και τις
προσφορές πακέτων.

3. Η αναθεώρηση αποσκοπεί επίσης στην 
εκτίμηση του κατά πόσον απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα πέραν εκείνων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 8, 
όσον αφορά τους δικτυακούς τόπους 
σύγκρισης και τις προσφορές πακέτων.

Or. en

Τροπολογία 726
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αναθεώρηση αποσκοπεί επίσης στην 
εκτίμηση του κατά πόσον η παράταση των 
προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 
10 παράγραφος 9 πρέπει να διατηρείται 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και 
κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα 
πέραν εκείνων που θεσπίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 7 και 8, όσον αφορά τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης και τις 
προσφορές πακέτων.

3. Η αναθεώρηση αποσκοπεί επίσης στην 
εκτίμηση του κατά πόσον απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα πέραν εκείνων που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 8, 
όσον αφορά τους δικτυακούς τόπους 
σύγκρισης και τις προσφορές πακέτων.

Or. en

Τροπολογία 727
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έως την 1η Ιανουαρίου 2015 η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τυχόν νομικά 
εμπόδια που είναι ικανά να καταστήσουν 
αδύνατη τη διασυνοριακή αλλαγή 
λογαριασμού, και καλείται να καταθέσει 
νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 
σχετικά με το ποια από τα εν λόγω 
εμπόδια θα πρέπει να εξαλειφθούν. 

Or. en

Τροπολογία 728
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)



AM\1002485EL.doc 169/172 PE516.959v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην επανεξέταση εκτιμάται επίσης 
κατά πόσον το σύστημα αλλαγής 
λογαριασμού πληρωμών θα πρέπει να 
επεκταθεί και σε άλλου είδους 
λογαριασμούς.

Or. en

Τροπολογία 729
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, εντός τριετίας από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, εκτίμηση 
του κανονιστικού αντίκτυπου σχετικά με 
το κατά πόσον υφίσταται δικαιολογημένη 
και αναλογική ανάγκη εντός της Ένωσης 
για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής 
αλλαγής λογαριασμών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 730
Syed Kamall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο εντός [ενός
έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο εντός [δύο ετών
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
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παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του αριθμού των λεπτομερών διατάξεων που προβλέπονται στην οδηγία και 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες συνέπειες που θα μπορούσαν να 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, θα πρέπει να δοθεί επαρκές χρονικό περιθώριο 
στα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας. Βάσει αυτού, το 
χρονικό διάστημα των 24 μηνών φαίνεται περισσότερο ρεαλιστικό σε σχέση με την τρέχουσα 
πρόταση για εφαρμογή εντός 12 μηνών.

Τροπολογία 731
Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο εντός [ενός 
έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο εντός [δύο ετών
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 732
Jean-Paul Gauzès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο εντός [ενός 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο εντός [δύο ετών
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έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 733
Sari Essayah, Sampo Terho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο εντός [ενός 
έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο εντός [δύο ετών
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το χρονικό διάστημα του ενός έτους είναι πολύ μικρό για την εφαρμογή. Ο χρόνος για την 
εφαρμογή των αλλαγών στις ΤΠΕ είναι συνήθως 12-18 μήνες και η εφαρμογή τους μπορεί να 
ξεκινήσει μόνον αφού εγκριθεί η τελική εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 734
Sharon Bowles

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα έγγραφα που υποβάλλουν τα 
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κράτη μέλη κατά την κοινοποίηση των 
μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο δεν 
επαρκούν για την πλήρη εκτίμηση της 
συμμόρφωσης των εν λόγω μέτρων με 
ορισμένες διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή δύναται, κατ’ 
αίτηση της ΕΑΤ με σκοπό την εκτέλεση 
των καθηκόντων της δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 ή με 
δική της πρωτοβουλία, να απαιτήσει από 
τα κράτη μέλη να παράσχουν 
λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας και την 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Or. en


