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Τροπολογία 1
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: 
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

Or. en

Τροπολογία 2
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η 
ανάπτυξη μιας σύγχρονης, κοινωνικά 
περιεκτικής οικονομίας εξαρτάται από
την καθολική παροχή βασικών 
τραπεζικών υπηρεσιών και από έναν
κοινωνικά υπεύθυνο τραπεζικό τομέα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η 
ανάπτυξη μιας σύγχρονης οικονομίας της 
γνώσης θα πρέπει να προάγει την 
ανάπτυξη, τον ανταγωνισμό και την 
καλύτερη αποτελεσματικότητα του 
τραπεζικού τομέα της ΕΕ, ο οποίος 
πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να 
αποφευχθούν οι αρνητικοί εξωτερικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την 
οικονομία της Ένωσης και την κοινωνία 
στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 3
Olle Ludvigsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η 
ανάπτυξη μιας σύγχρονης, κοινωνικά 
περιεκτικής οικονομίας εξαρτάται από την 
καθολική παροχή βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών και από έναν κοινωνικά 
υπεύθυνο τραπεζικό τομέα·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η 
ανάπτυξη μιας σύγχρονης, κοινωνικά 
περιεκτικής οικονομίας εξαρτάται από την 
καθολική παροχή οικονομικά προσιτών 
και εύκολα προσβάσιμων βασικών 
τραπεζικών υπηρεσιών και από έναν 
κοινωνικά υπεύθυνο τραπεζικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 4
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η 
ανάπτυξη μιας σύγχρονης, κοινωνικά 
περιεκτικής οικονομίας εξαρτάται από την 
καθολική παροχή βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών και από έναν κοινωνικά 
υπεύθυνο τραπεζικό τομέα·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η 
ανάπτυξη μιας σύγχρονης, κοινωνικά 
περιεκτικής οικονομίας εξαρτάται μεταξύ 
άλλων από την καθολική παροχή βασικών 
τραπεζικών υπηρεσιών και από έναν 
κοινωνικά υπεύθυνο τραπεζικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 5
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός 
στόχος του τραπεζικού τομέα της ΕΕ θα 
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πρέπει να παραμείνει η χρηματοδότηση 
της πραγματικής οικονομίας, 
συμβάλλοντας παράλληλα στην παροχή 
βασικών τραπεζικών υπηρεσιών σε όλους 
τους πολίτες της ΕΕ που δεν διαθέτουν 
ήδη τραπεζικό λογαριασμό στο κράτος 
μέλος όπου έχουν υποβάλει αίτηση για 
την απόκτησή του·

Or. en

Τροπολογία 6
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί 
προϋπόθεση για να αντλήσουν οι 
καταναλωτές τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως μέσω της διασυνοριακής 
μετακόμισης, μεταφοράς χρημάτων και 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με κόστος 
που δεν συνιστά δυσμενή διάκριση· ότι το
ετήσιο κόστος ευκαιρίας της μη 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών 
εκτιμάται σε 185 έως 365 ευρώ ανά 
καταναλωτή·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες διευκολύνουν την 
πρόσβαση χαμηλόμισθων καταναλωτών 
σε βασικά μέσα πληρωμών για κατάθεση, 
μεταφορά και ανάληψη μετρητών στην 
εσωτερική αγορά, ιδίως μέσω της
καθημερινής διασυνοριακής μετακίνησης, 
μεταφοράς χρημάτων και αγοράς αγαθών 
και υπηρεσιών· ότι το κόστος ευκαιρίας 
της μη πρόσβασης σε οποιοδήποτε μέσο
πληρωμών εκτός από μετρητά θα πρέπει 
να ποσοτικοποιηθεί και να εξηγηθεί 
διεξοδικά·

Or. en

Τροπολογία 7
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
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βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί
προϋπόθεση για να αντλήσουν οι 
καταναλωτές τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως μέσω της διασυνοριακής 
μετακόμισης, μεταφοράς χρημάτων και 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με κόστος 
που δεν συνιστά δυσμενή διάκριση· ότι το 
ετήσιο κόστος ευκαιρίας της μη 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών 
εκτιμάται σε 185 έως 365 ευρώ ανά 
καταναλωτή·

βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί 
μία από τις προϋποθέσεις για να 
αντλήσουν οι καταναλωτές τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς, ιδίως μέσω της 
ελεύθερης κυκλοφορίας, μεταφοράς 
χρημάτων και αγοράς αγαθών και 
υπηρεσιών με κόστος που δεν συνιστά 
δυσμενή διάκριση· ότι το ετήσιο κόστος 
ευκαιρίας της μη πρόσβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών εκτιμάται σε 185 
έως 365 ευρώ ανά καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 8
Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί 
προϋπόθεση για να αντλήσουν οι 
καταναλωτές τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως μέσω της διασυνοριακής 
μετακόμισης, μεταφοράς χρημάτων και 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με κόστος 
που δεν συνιστά δυσμενή διάκριση· ότι το 
ετήσιο κόστος ευκαιρίας της μη 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών 
εκτιμάται σε 185 έως 365 ευρώ ανά 
καταναλωτή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί 
προϋπόθεση για να αντλήσουν οι 
καταναλωτές τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως μέσω της διασυνοριακής 
μετακόμισης, μεταφοράς χρημάτων και 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με κόστος 
που δεν συνιστά δυσμενή διάκριση· ότι οι 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες είναι 
απαραίτητες προκειμένου να αντλήσουν 
οι καταναλωτές τα οφέλη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου· ότι το ετήσιο 
κόστος ευκαιρίας της μη πρόσβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών εκτιμάται σε 185 
έως 365 ευρώ ανά καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 9
Olle Ludvigsson
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί 
προϋπόθεση για να αντλήσουν οι 
καταναλωτές τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως μέσω της διασυνοριακής 
μετακόμισης, μεταφοράς χρημάτων και 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με κόστος 
που δεν συνιστά δυσμενή διάκριση· ότι το 
ετήσιο κόστος ευκαιρίας της μη 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών 
εκτιμάται σε 185 έως 365 ευρώ ανά 
καταναλωτή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί 
προϋπόθεση για να αντλήσουν οι 
καταναλωτές τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως μέσω της διασυνοριακής 
μετακόμισης, μεταφοράς χρημάτων και 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με εύλογο
κόστος συναλλαγής· ότι το ετήσιο κόστος 
ευκαιρίας της μη πρόσβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών εκτιμάται σε 185 
έως 365 ευρώ ανά καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί 
προϋπόθεση για να αντλήσουν οι 
καταναλωτές τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως μέσω της διασυνοριακής 
μετακόμισης, μεταφοράς χρημάτων και 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με κόστος
που δεν συνιστά δυσμενή διάκριση· ότι το 
ετήσιο κόστος ευκαιρίας της μη 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών 
εκτιμάται σε 185 έως 365 ευρώ ανά 
καταναλωτή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί 
προϋπόθεση για να αντλήσουν οι 
καταναλωτές τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς, ιδίως μέσω της διασυνοριακής 
μετακόμισης, μεταφοράς χρημάτων και 
αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με ανάλογο
κόστος· ότι το ετήσιο κόστος ευκαιρίας της 
μη πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών 
εκτιμάται σε 185 έως 365 ευρώ ανά 
καταναλωτή·

Or. en
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Τροπολογία 11
Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας  Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες 
μετατρέπεται σταδιακά σε προϋπόθεση 
κοινωνικής ενσωμάτωσης όσον αφορά 
την απασχόληση, την υγειονομική 
περίθαλψη και τη στέγαση·

Or. en

Τροπολογία 12
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το 7% 
όλων των καταναλωτών της Ένωσης, 
δηλαδή 30 εκατομμύρια άτομα, 
αποκλείονται από τις βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες, ενώ περίπου 7 εκατομμύρια 
έχουν απορριφθεί  από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών· ότι ο 
χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός αποτελεί 
ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στα 
περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ-12·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το 7% 
όλων των καταναλωτών της Ένωσης, 
δηλαδή 30 εκατομμύρια άτομα, 
αποκλείονται εκουσίως ή ακουσίως από 
τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, ενώ 
περίπου 7 εκατομμύρια έχουν απορριφθεί 
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών· 
ότι ο χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός 
ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, ενώ 
ορισμένα κράτη μέλη παρουσιάζουν πολύ 
χαμηλό ρυθμό διείσδυσης των 
τραπεζικών λογαριασμών·

Or. en

Τροπολογία 13
Ivo Strejček
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα το 7% 
όλων των καταναλωτών της Ένωσης, 
δηλαδή 30 εκατομμύρια άτομα, 
αποκλείονται από τις βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες, ενώ περίπου 7 εκατομμύρια 
έχουν απορριφθεί  από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών· ότι ο 
χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός αποτελεί 
ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στα 
περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ-12·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
εκτιμά πως σήμερα το 7% του ενήλικου 
πληθυσμού της ΕΕ, δηλαδή περίπου 30 
εκατομμύρια άτομα, δεν διαθέτουν 
τραπεζικό λογαριασμό, ενώ περίπου 6 με
7 εκατομμύρια άτομα τον έχουν στερηθεί
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
ή δεν έχουν τολμήσει να κάνουν αίτηση
για απόκτησή του· ότι η 
χρηματοπιστωτική ένταξη φτάνει κατά 
μέσο όρο στο 91% του ενήλικου 
πληθυσμού στην Ευρώπη των 12, σε 
σύγκριση με 97% στην Ευρώπη των 15, 
με χαμηλότερο ποσοστό γύρω στο 50% 
στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία·

Or. en

Τροπολογία 14
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. τονίζει ότι κάθε καταναλωτής έχει το 
δικαίωμα να επιλέξει να μην έχει 
τραπεζικό λογαριασμό ή βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό· ως εκ τούτου, οι 
καταναλωτές δεν πρέπει να 
υποχρεώνονται να έχουν τραπεζικό 
λογαριασμό ή βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό· υπογραμμίζει ωστόσο εν 
προκειμένω τη σπουδαιότητα της 
χρηματοπιστωτικής επιμόρφωσης ως 
προς την επισήμανση των 
πλεονεκτημάτων της χρηματοπιστωτικής 
ένταξης·

Or. en
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Τροπολογία 15
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη κατοχή 
τραπεζικού λογαριασμού αποτελεί 
πραγματικό μειονέκτημα στη σύγχρονη 
κοινωνία μας, επειδή είναι δυσκολότερο 
για τα εν λόγω άτομα να βρουν 
απασχόληση, να μισθώσουν ακίνητο, να 
πληρώσουν φόρους ή ακόμη να 
εισπράξουν το μισθό τους·

Or. fr

Τροπολογία 16
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 
αποκλίνουσας ποιότητας των προϊόντων 
και του πενιχρού ανταγωνισμού στον 
τομέα της λιανικής τραπεζικής· ότι η 
συσσωμάτωση του τραπεζικού τομέα δεν 
μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω 
σύγκλιση και εναρμόνιση στην 
κατεύθυνση προτύπων υψηλής 
ποιότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 17
Philippe De Backer
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 
αποκλίνουσας ποιότητας των προϊόντων 
και του πενιχρού ανταγωνισμού στον 
τομέα της λιανικής τραπεζικής· ότι η 
συσσωμάτωση του τραπεζικού τομέα δεν 
μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς περαιτέρω 
σύγκλιση και εναρμόνιση στην 
κατεύθυνση προτύπων υψηλής 
ποιότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μετρητά, 
που παρέχονται από τις κεντρικές 
τράπεζες, αποτελούν δημόσιο αγαθό, ενώ 
τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών 
παρέχονται από ιδιωτικούς παρόχους και 
αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η δημόσια δαπάνη για τη 
γενική παροχή μετρητών και να 
δημιουργείται μονοπώλιο του 
χρηματοπιστωτικού κλάδου στις 
υπηρεσίες πληρωμών λιανικής· ότι υπό 
τις συνθήκες αυτές οι χρήστες υφίστανται 
αυξανόμενες χρεώσεις προκειμένου να 
έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους και 
να πραγματοποιήσουν πληρωμές·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 19
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μετρητά, 
που παρέχονται από τις κεντρικές 
τράπεζες, αποτελούν δημόσιο αγαθό, ενώ 
τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών 
παρέχονται από ιδιωτικούς παρόχους και 
αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η δημόσια δαπάνη για τη 
γενική παροχή μετρητών και να 
δημιουργείται μονοπώλιο του 
χρηματοπιστωτικού κλάδου στις 
υπηρεσίες πληρωμών λιανικής· ότι υπό 
τις συνθήκες αυτές οι χρήστες υφίστανται 
αυξανόμενες χρεώσεις προκειμένου να 
έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους και 
να πραγματοποιήσουν πληρωμές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
τράπεζα μπορεί να αρνηθεί το άνοιγμα 
τραπεζικού λογαριασμού σε άτομο που 
δεν είναι μόνιμος κάτοικος του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει καταχωρισθεί η 
τράπεζα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μη 
μόνιμοι κάτοικοι όσον αφορά το άνοιγμα 
τραπεζικού λογαριασμού αποτελούν 
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εμπόδιο για τη λειτουργία της ελεύθερης 
αγοράς·

Or. lv

Τροπολογία 21
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική 
οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική 
συνοχή συμβάλλουν σε μια υψηλή 
διείσδυση της κατοχής τραπεζικού 
λογαριασμού· ότι στα κράτη μέλη το 33 % 
της απόκλισης στο ποσοστό του 
πληθυσμού που χρησιμοποιεί τραπεζικό 
λογαριασμό όψεως μπορεί να εξηγηθεί 
από το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης 
και, κατά συνέπεια, το 67 % εξαρτάται 
από άλλους παράγοντες, όπως το 
ρυθμιστικό πλαίσιο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική 
οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις 
πολύ καλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή
και την εύκολη ευρυζωνική πρόσβαση 
στο διαδίκτυο συμβάλλουν σε μια υψηλή 
διείσδυση της κατοχής τραπεζικού 
λογαριασμού και στην ολοκλήρωση της 
ηλεκτρονικής εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 22
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική 
οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική 
συνοχή συμβάλλουν σε μια υψηλή 
διείσδυση της κατοχής τραπεζικού 
λογαριασμού· ότι στα κράτη μέλη το 33 % 
της απόκλισης στο ποσοστό του 
πληθυσμού που χρησιμοποιεί τραπεζικό 
λογαριασμό όψεως μπορεί να εξηγηθεί από 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική 
οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική 
συνοχή συμβάλλουν σε μια υψηλή 
διείσδυση της κατοχής τραπεζικού 
λογαριασμού· ότι στα κράτη μέλη το 33% 
της απόκλισης στο ποσοστό του 
πληθυσμού που χρησιμοποιεί τραπεζικό 
λογαριασμό όψεως μπορεί να εξηγηθεί από 
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το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και, 
κατά συνέπεια, το 67 % εξαρτάται από 
άλλους παράγοντες, όπως το ρυθμιστικό 
πλαίσιο·

το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και, 
κατά συνέπεια, το 67% εξαρτάται από 
άλλους παράγοντες, όπως το ρυθμιστικό 
πλαίσιο ή τα μέσα αυτορρύθμισης·

Or. en

Τροπολογία 23
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών, ενεργώντας 
σύμφωνα με τη λογική της αγοράς, τείνουν
να εστιάζουν στους εμπορικά ελκυστικούς 
πελάτες, αφήνοντας τους ευπαθείς 
καταναλωτές χωρίς την ίδια δυνατότητα 
επιλογής προϊόντων· ότι οι κώδικες του 
κλάδου, όπως δρομολογήθηκαν στη 
Γερμανία, στο ΗΒ, στην Ιταλία, στην 
Ιρλανδία, στη Σλοβενία και στο 
Λουξεμβούργο, υπήρξαν σε μεγάλο βαθμό 
αποτέλεσμα πίεσης του κοινού και 
αιτημάτων για νομοθετικές 
πρωτοβουλίες· ότι οι μηχανισμοί 
αυτορρύθμισης είχαν θετικά 
αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα δεν 
κατόρθωσαν να εγγυηθούν 
αποτελεσματικά την καθολική πρόσβαση 
σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα 
είδη παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, 
ιδίως οι ιδιωτικές τράπεζες, ενεργώντας 
σύμφωνα με τη λογική της αγοράς, πρέπει 
πρωτίστως να εστιάζουν στους εμπορικά 
ελκυστικούς πελάτες και όχι στους 
χαμηλόμισθους καταναλωτές, γεγονός που 
εξηγεί για ποιον λόγο θα πρέπει να τους 
δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα 
προκειμένου να προωθήσουν τη διάσταση 
της κοινωνικής ένταξης που έχει η 
προσφορά των υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 24
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών, ενεργώντας 
σύμφωνα με τη λογική της αγοράς, τείνουν 
να εστιάζουν στους εμπορικά ελκυστικούς 
πελάτες, αφήνοντας τους ευπαθείς
καταναλωτές χωρίς την ίδια δυνατότητα 
επιλογής προϊόντων· ότι οι κώδικες του 
κλάδου, όπως δρομολογήθηκαν στη 
Γερμανία, στο ΗΒ, στην Ιταλία, στην 
Ιρλανδία, στη Σλοβενία και στο 
Λουξεμβούργο, υπήρξαν σε μεγάλο βαθμό 
αποτέλεσμα πίεσης του κοινού και 
αιτημάτων για νομοθετικές πρωτοβουλίες· 
ότι οι μηχανισμοί αυτορρύθμισης είχαν 
θετικά αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα
δεν κατόρθωσαν να εγγυηθούν 
αποτελεσματικά την καθολική πρόσβαση 
σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών, ενεργώντας 
σύμφωνα με τη λογική της αγοράς, τείνουν 
να εστιάζουν στους εμπορικά ελκυστικούς 
πελάτες, αφήνοντας τους λιγότερο 
ελκυστικούς καταναλωτές χωρίς την ίδια 
δυνατότητα επιλογής προϊόντων· ότι οι 
κώδικες του κλάδου, όπως 
δρομολογήθηκαν στη Γερμανία, στο ΗΒ, 
στην Ιταλία, στην Ιρλανδία, στη Σλοβενία 
και στο Λουξεμβούργο, υπήρξαν σε 
μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα πίεσης του 
κοινού και αιτημάτων για νομοθετικές 
πρωτοβουλίες· ότι οι μηχανισμοί 
αυτορρύθμισης είχαν μεικτά
αποτελέσματα και δεν κατόρθωσαν να 
εγγυηθούν αποτελεσματικά την καθολική 
πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό·

Or. en

Τροπολογία 25
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών, ενεργώντας 
σύμφωνα με τη λογική της αγοράς,
τείνουν να εστιάζουν στους εμπορικά 
ελκυστικούς πελάτες, αφήνοντας τους 
ευπαθείς καταναλωτές χωρίς την ίδια 
δυνατότητα επιλογής προϊόντων· ότι οι 
κώδικες του κλάδου, όπως 
δρομολογήθηκαν στη Γερμανία, στο ΗΒ, 
στην Ιταλία, στην Ιρλανδία, στη Σλοβενία 
και στο Λουξεμβούργο, υπήρξαν σε 
μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα πίεσης του 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών τείνουν να 
εστιάζουν στους εμπορικά ελκυστικούς 
πελάτες, αφήνοντας ως εκ τούτου σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις τους λιγότερο 
ελκυστικούς καταναλωτές χωρίς την ίδια 
δυνατότητα επιλογής προϊόντων· ότι οι 
κώδικες του κλάδου, όπως 
δρομολογήθηκαν στη Γερμανία, στο ΗΒ, 
στην Ιταλία, στην Ιρλανδία, στη Σλοβενία 
και στο Λουξεμβούργο, υπήρξαν μεταξύ 
άλλων αποτέλεσμα πίεσης του κοινού και 
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κοινού και αιτημάτων για νομοθετικές 
πρωτοβουλίες· ότι οι μηχανισμοί 
αυτορρύθμισης είχαν θετικά 
αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα δεν 
κατόρθωσαν να εγγυηθούν 
αποτελεσματικά την καθολική πρόσβαση 
σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό·

αιτημάτων για νομοθετικές πρωτοβουλίες· 
ότι οι μηχανισμοί αυτορρύθμισης είχαν 
θετικά ή μικτά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 26
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από 
τα μέσα αυτορρύθμισης, και οι κώδικες 
συμπεριφοράς του τραπεζικού τομέα θα 
πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης 
με πρωτοβουλία των αρμόδιων εθνικών 
αρχών με το κοινό και τη βιομηχανία, και 
να ακολουθούνται, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, από νομοθετικές πρωτοβουλίες 
σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 27
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές 
προσεγγίσεις για την εξασφάλιση 
καθολικής πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες είχαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στο Βέλγιο και στη Γαλλία, 
όπου ο αριθμός των εκτός τραπεζικού 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές 
προσεγγίσεις για την εξασφάλιση 
καθολικής πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες είχαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στο Βέλγιο, στη Δανία, στη 
Γαλλία και στη Φινλανδία·
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συστήματος πολιτών μειώθηκε κατά 75 
% και 30 % αντιστοίχως, καθώς επίσης 
στη Φινλανδία και στη Δανία, όπου το 100 
% των νοικοκυριών καλύπτονται από 
τραπεζικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 28
Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές 
προσεγγίσεις για την εξασφάλιση 
καθολικής πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες είχαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στο Βέλγιο και στη Γαλλία, 
όπου ο αριθμός των εκτός τραπεζικού 
συστήματος πολιτών μειώθηκε κατά 75 % 
και 30 % αντιστοίχως, καθώς επίσης στη
Φινλανδία και στη Δανία, όπου το 100 % 
των νοικοκυριών καλύπτονται από 
τραπεζικές υπηρεσίες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές 
προσεγγίσεις για την εξασφάλιση 
καθολικής πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες είχαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στο Βέλγιο και στη Γαλλία, 
όπου ο αριθμός των εκτός τραπεζικού 
συστήματος πολιτών μειώθηκε κατά 75 % 
και 30 % αντιστοίχως, λαμβάνοντας 
ωστόσο υπόψη ότι σε αυτές τις χώρες οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες 
στην άσκηση του δικαιώματός τους1 και 
ότι ο επιδιωκόμενος στόχος πρέπει να 
είναι η παροχή του δικαιώματος 
πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες 
όπως στη Φινλανδία και στη Δανία, όπου, 
όπως έχει η κατάσταση σήμερα, το 100 % 
των νοικοκυριών καλύπτονται από 
τραπεζικές υπηρεσίες·

__________________
1 Στη Γαλλία, όπου το 98,4% του ενήλικου 
πληθυσμού διαθέτει τραπεζικό 
λογαριασμό, εξακολουθούν να υπάρχουν 
750.000 Γάλλοι εκτός τραπεζικού 
συστήματος. Η διαδικασία απόκτησης 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού στη 
συγκεκριμένη χώρα θεωρείται περίπλοκη, 
ελάχιστα γνωστή και ως εκ τούτου δεν 
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χρησιμοποιείται: λιγότερα από 35.000 
άτομα κάνουν χρήση αυτού του 
δικαιώματος ετησίως. 

Or. en

Τροπολογία 29
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές 
προσεγγίσεις για την εξασφάλιση 
καθολικής πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες είχαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στο Βέλγιο και στη Γαλλία, 
όπου ο αριθμός των εκτός τραπεζικού 
συστήματος πολιτών μειώθηκε κατά 75 % 
και 30 % αντιστοίχως, καθώς επίσης στη 
Φινλανδία και στη Δανία, όπου το 100 % 
των νοικοκυριών καλύπτονται από 
τραπεζικές υπηρεσίες·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές 
προσεγγίσεις για την εξασφάλιση 
καθολικής πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες είχαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στο Βέλγιο και στη Γαλλία, 
όπου ο αριθμός των εκτός τραπεζικού 
συστήματος πολιτών μειώθηκε κατά 75 % 
και 30 % αντιστοίχως, λαμβάνοντας 
ωστόσο υπόψη ότι σε αυτές τις χώρες οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες 
στην άσκηση του δικαιώματός τους και 
ότι ο επιδιωκόμενος στόχος πρέπει να 
είναι η παροχή του δικαιώματος
πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες 
στο 100% των νοικοκυριών, όπως 
συμβαίνει σήμερα στη Φινλανδία και στη 
Δανία·

Or. en

Τροπολογία 30
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές 
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προσεγγίσεις για την εξασφάλιση 
καθολικής πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες είχαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στο Βέλγιο και στη Γαλλία, 
όπου ο αριθμός των εκτός τραπεζικού 
συστήματος πολιτών μειώθηκε κατά 75 % 
και 30 % αντιστοίχως, καθώς επίσης στη 
Φινλανδία και στη Δανία, όπου το 100 % 
των νοικοκυριών καλύπτονται από 
τραπεζικές υπηρεσίες·

προσεγγίσεις για την εξασφάλιση 
καθολικής πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες είχαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα στο Βέλγιο και στη Γαλλία, 
όπου ο αριθμός των εκτός τραπεζικού 
συστήματος πολιτών μειώθηκε κατά 75 % 
και 30 % αντιστοίχως, καθώς επίσης στη 
Φινλανδία και στη Δανία, όπου σχεδόν το 
100 % των νοικοκυριών καλύπτονται από 
τραπεζικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 31
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη δεν αντέδρασαν καταλλήλως στην 
προαναφερθείσα σύσταση της Επιτροπής 
και ότι σε 15 κράτη μέλη εξακολουθεί να 
μην υπάρχει νομοθετική ή προαιρετική 
απαίτηση από τις τράπεζες για παροχή 
βασικών τραπεζικών υπηρεσιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 32
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
δεν αντέδρασαν καταλλήλως στην 
προαναφερθείσα σύσταση της Επιτροπής 
και ότι σε 15 κράτη μέλη εξακολουθεί να 
μην υπάρχει νομοθετική ή προαιρετική 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
αντέδρασαν όλα τα κράτη μέλη 
καταλλήλως στην προαναφερθείσα 
σύσταση της Επιτροπής και ότι σε 15 
κράτη μέλη εξακολουθεί να μην υπάρχει 
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απαίτηση από τις τράπεζες για παροχή 
βασικών τραπεζικών υπηρεσιών·

νομοθετική ή προαιρετική απαίτηση από 
τις τράπεζες για παροχή βασικών 
τραπεζικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 33
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
δεν αντέδρασαν καταλλήλως στην 
προαναφερθείσα σύσταση της Επιτροπής 
και ότι σε 15 κράτη μέλη εξακολουθεί να 
μην υπάρχει νομοθετική ή προαιρετική 
απαίτηση από τις τράπεζες για παροχή 
βασικών τραπεζικών υπηρεσιών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
δεν ανέλαβαν τη δράση που απαιτούσε η
σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την 
πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό 
πληρωμών, με 10 κράτη μέλη να μην 
έχουν αποστείλει καμία απάντηση στην 
Επιτροπή μέχρι τις 6 Μαρτίου 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία και η 
Ιρλανδία είναι τα μόνα κράτη μέλη στα 
οποία ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα 
παρακολούθησης· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών 
σαφώς δεν διαθέτει την πολιτική βούληση 
για να εργαστεί με στόχο την 
χρηματοπιστωτική ένταξη και τη 
διείσδυση των τραπεζικών λογαριασμών 
και ότι σε πολύ μεγάλο αριθμό κρατών 
μελών εξακολουθεί να μην υπάρχει
νομοθετική ή προαιρετική απαίτηση από 
τις τράπεζες για παροχή βασικών 
τραπεζικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 34
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βασικός 
τραπεζικός λογαριασμός, για να είναι 
αποτελεσματικός, πρέπει να είναι εύκολο
να ανοιχτεί, ακόμα και από όσους δεν 
διαθέτουν το κανονικό αποδεικτικό
ταυτότητας, και πρέπει να παρέχει ένα 
προκαθορισμένο φάσμα βασικών
υπηρεσιών, ενώ χρειάζεται επίσης να 
βρίσκονται σε ισχύ ρυθμίσεις για 
αποτελεσματική εποπτεία και για επίλυση 
των διαφορών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βασικός 
τραπεζικός λογαριασμός, για να είναι 
αποτελεσματικός, θα πρέπει να έχει τη 
μορφή λογαριασμού καταθέσεων, να είναι 
εύκολο να ανοιχτεί, να παρέχεται σε 
προνομιακό κόστος και να προσφέρει ένα 
προκαθορισμένο φάσμα υπηρεσιών, όπως 
χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα, με 
εξαίρεση την υπερανάληψη, ώστε να 
προσφέρει στον κάτοχό του μια έγκυρη 
εναλλακτική λύση έναντι των μετρητών· 
χρειάζεται επίσης να βρίσκονται σε ισχύ 
ρυθμίσεις για αποτελεσματική εποπτεία 
και για επίλυση των διαφορών μεταξύ της 
τράπεζας και του κατόχου του 
λογαριασμού·

Or. en

Τροπολογία 35
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βασικός 
τραπεζικός λογαριασμός, για να είναι 
αποτελεσματικός, πρέπει να είναι εύκολο 
να ανοιχτεί, ακόμα και από όσους δεν 
διαθέτουν το κανονικό αποδεικτικό
ταυτότητας, και πρέπει να παρέχει ένα 
προκαθορισμένο φάσμα βασικών 
υπηρεσιών, ενώ χρειάζεται επίσης να 
βρίσκονται σε ισχύ ρυθμίσεις για 
αποτελεσματική εποπτεία και για επίλυση 
των διαφορών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βασικός 
λογαριασμός πληρωμών, για να είναι 
αποτελεσματικός, πρέπει να είναι εύκολο 
να ανοιχτεί, και πρέπει να παρέχει ένα 
προκαθορισμένο φάσμα βασικών 
υπηρεσιών, ενώ χρειάζεται επίσης να 
βρίσκονται σε ισχύ ρυθμίσεις για 
αποτελεσματική εποπτεία και για επίλυση 
των διαφορών, καθώς και για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στους εν 
λόγω λογαριασμούς των καταναλωτών 
που δεν έχουν σταθερή διεύθυνση ούτε 
κανονικό αποδεικτικό ταυτότητας·

Or. en
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Τροπολογία 36
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βασικός 
τραπεζικός λογαριασμός, για να είναι 
αποτελεσματικός, πρέπει να είναι εύκολο 
να ανοιχτεί, ακόμα και από όσους δεν 
διαθέτουν το κανονικό αποδεικτικό
ταυτότητας, και πρέπει να παρέχει ένα 
προκαθορισμένο φάσμα βασικών 
υπηρεσιών, ενώ χρειάζεται επίσης να 
βρίσκονται σε ισχύ ρυθμίσεις για 
αποτελεσματική εποπτεία και για επίλυση 
των διαφορών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βασικός 
τραπεζικός λογαριασμός, για να είναι 
αποτελεσματικός, πρέπει να είναι εύκολο 
να ανοιχτεί και πρέπει να παρέχει ένα 
προκαθορισμένο φάσμα βασικών 
υπηρεσιών· χρειάζεται επίσης να 
βρίσκονται σε ισχύ ρυθμίσεις για 
αποτελεσματική εποπτεία και για επίλυση 
των διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 37
Gay Mitchell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βασικός 
τραπεζικός λογαριασμός, για να είναι 
αποτελεσματικός, πρέπει να είναι εύκολο 
να ανοιχτεί, ακόμα και από όσους δεν 
διαθέτουν το κανονικό αποδεικτικό
ταυτότητας, και πρέπει να παρέχει ένα 
προκαθορισμένο φάσμα βασικών 
υπηρεσιών, ενώ χρειάζεται επίσης να 
βρίσκονται σε ισχύ ρυθμίσεις για 
αποτελεσματική εποπτεία και για επίλυση 
των διαφορών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βασικός 
τραπεζικός λογαριασμός, για να είναι 
αποτελεσματικός, πρέπει να είναι εύκολο 
να ανοιχτεί και πρέπει να παρέχει ένα 
προκαθορισμένο φάσμα βασικών 
υπηρεσιών, ενώ χρειάζεται επίσης να 
βρίσκονται σε ισχύ ρυθμίσεις για 
αποτελεσματική εποπτεία και για επίλυση 
των διαφορών·

Or. en
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Τροπολογία 38
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βασικός 
τραπεζικός λογαριασμός, για να είναι
αποτελεσματικός, πρέπει να είναι εύκολο 
να ανοιχτεί, ακόμα και από όσους δεν 
διαθέτουν το κανονικό αποδεικτικό 
ταυτότητας, και πρέπει να παρέχει ένα 
προκαθορισμένο φάσμα βασικών 
υπηρεσιών, ενώ χρειάζεται επίσης να 
βρίσκονται σε ισχύ ρυθμίσεις για 
αποτελεσματική εποπτεία και για επίλυση 
των διαφορών·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας βασικός 
τραπεζικός λογαριασμός, για να είναι 
αποτελεσματικός, πρέπει να είναι εύκολο 
να ανοιχτεί και να παρέχει ένα 
προκαθορισμένο φάσμα βασικών 
υπηρεσιών, ενώ χρειάζεται επίσης να
βρίσκονται σε ισχύ ρυθμίσεις για 
αποτελεσματική εποπτεία και για επίλυση 
των διαφορών·

Or. de

Τροπολογία 39
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών, στο πλαίσιο της 
παροχής βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρμόζουν, με 
ισορροπημένο και αναλογικό τρόπο, 
μέτρα δέουσας επιμέλειας προς τον 
πελάτη, όπως αυτά ορίζονται στη 
νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση αντιτρομοκρατικών 
ενεργειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανείς 
δεν πρέπει να στερείται την πρόσβαση ή 
να του απαγορεύεται η απόκτηση 
βασικού λογαριασμού πληρωμών για τους 
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λόγους αυτούς, εκτός αν συντρέχουν 
βάσιμοι και αντικειμενικοί λόγοι για κάτι 
τέτοιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
τέτοια νομοθεσία δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ποτέ ως αβάσιμο 
πρόσχημα για να απορριφθούν πελάτες 
που είναι εμπορικά λιγότερο ελκυστικοί·

Or. en

Τροπολογία 40
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος 
των στρατηγικών τους εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει 
να μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και 
την κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για 
την παροχή αδάπανης πρόσβασης σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να 
μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και 
την κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για
την παροχή αδάπανης πρόσβασης σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι για την παροχή πρόσβασης σε 
βασικό λογαριασμό πληρωμών είτε 
δωρεάν είτε έναντι εύλογου κόστους·
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Or. en

Τροπολογία 42
Gay Mitchell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να 
μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για την 
παροχή αδάπανης πρόσβασης σε βασικές
τραπεζικές υπηρεσίες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να 
μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για το 
αδάπανο άνοιγμα βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών·

Or. en

Τροπολογία 43
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να 
μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για την 
παροχή αδάπανης πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να 
μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για την 
παροχή δωρεάν ανοίγματος βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών·

Or. de

Τροπολογία 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να 
μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για την 
παροχή αδάπανης πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να 
μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για την 
παροχή πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες είτε δωρεάν είτε με εύλογο 
κόστος·

Or. en

Τροπολογία 45
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να 
μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και 
την κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για 
την παροχή αδάπανης πρόσβασης σε
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες με εύλογο 
κόστος·

Or. en

Τροπολογία 46
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέρος των 
στρατηγικών τους εταιρικής κοινωνικής
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ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να 
μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για την 
παροχή αδάπανης πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες·

ευθύνης, οι τράπεζες πρέπει να 
μοιράζονται με τις δημόσιες αρχές και την 
κοινωνία των πολιτών την ευθύνη για την 
παροχή πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες δωρεάν ή, εν πάσει περιπτώσει, 
με εύλογο και καθοδηγούμενο από την 
αγορά κόστος·

Or. en

Τροπολογία 47
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει 
προστασία από κατάσχεση, εξασφάλιση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και 
αποφυγή εξόδων που απορρέουν από 
αχρησιμοποίητους λογαριασμούς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 48
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει
προστασία από κατάσχεση, εξασφάλιση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και 
αποφυγή εξόδων που απορρέουν από 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία της ΕΕ για να εξασφαλιστεί 
η πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες πρέπει να σέβεται τις εθνικές 
διατάξεις περί προστασίας από 
κατάσχεση·
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αχρησιμοποίητους λογαριασμούς·

Or. en

Τροπολογία 49
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει
προστασία από κατάσχεση, εξασφάλιση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και 
αποφυγή εξόδων που απορρέουν από 
αχρησιμοποίητους λογαριασμούς·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για να αυξηθεί η 
εμπιστοσύνη των χαμηλόμισθων 
καταναλωτών στον τραπεζικό τομέα και
να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες θα πρέπει 
επίσης να στοχεύει στη βελτίωση των 
γνώσεών τους σε οικονομικά θέματα, 
ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
μεγαλύτερο αριθμό τραπεζικών 
υπηρεσιών που στην ΕΕ παρέχονται σε 
τιμές αγοράς, καθώς με τον καιρό θα 
βελτιώνεται η οικονομική τους 
κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 50
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει 
προστασία από κατάσχεση, εξασφάλιση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και 
αποφυγή εξόδων που απορρέουν από 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερχρέωση 
έχει μετατραπεί στον σημαντικότερο «νέο 
κοινωνικό κίνδυνο» σε ολόκληρη την 
Ένωση με αναμενόμενη περαιτέρω 
επιδείνωση ως απόρροια της 
συνεχιζόμενης κοινωνικής και 
οικονομικής κρίσης στην Ένωση· 
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αχρησιμοποίητους λογαριασμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες, οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία πρέπει να περιλαμβάνει 
προστασία από κατάσχεση, εξασφάλιση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και 
αποφυγή εξόδων που απορρέουν από 
αχρησιμοποίητους λογαριασμούς·

Or. en

Τροπολογία 51
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δυνατότητα πρόσβασης σε δίκαιη 
πίστωση και καταπολέμησης της 
υπερχρέωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει 
μια εκτίμηση των αιτίων και του 
αντικτύπου που έχουν οι πάροχοι 
βραχυπρόθεσμων δανείων υψηλού 
επιτοκίου καθώς επίσης των μέσων 
ρευστοποίησης επιταγών στην Ένωση, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον 
χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό και την 
υπερχρέωση·

Or. en

Τροπολογία 52
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του 
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ανταγωνισμού και ότι οι ανάγκες των 
καταναλωτών σε περιοχές ανεπαρκούς 
τραπεζικής κάλυψης χρειάζεται να 
ληφθούν υπόψη, και άρα η εμβέλεια της 
οδηγίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη· ότι, πέραν των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, η πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες θα μπορούσε να 
παρέχεται και από άλλους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, υπαγόμενους στις 
ρυθμίσεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

ανταγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 53
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και ότι οι ανάγκες των 
καταναλωτών σε περιοχές ανεπαρκούς 
τραπεζικής κάλυψης χρειάζεται να 
ληφθούν υπόψη, και άρα η εμβέλεια της 
οδηγίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη· ότι, πέραν των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, η πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες θα μπορούσε να 
παρέχεται και από άλλους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, υπαγόμενους στις 
ρυθμίσεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός 
στόχος της πρωτοβουλίας πρέπει να είναι 
η πρόσβαση των καταναλωτών που 
διαβιούν στην Ένωση σε βασικές 
υπηρεσίες πληρωμών· σε αυτό το πλαίσιο, 
επικροτεί το γεγονός ότι εκτός από τα 
τραπεζικά ιδρύματα που υπάγονται στην 
οδηγία 2007/64/ΕΚ, υπάρχουν επίσης και 
άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή 
βασικών υπηρεσιών πληρωμών, όπως 
προπληρωμένες λύσεις· ως εκ τούτου 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη τους τις νέες 
εξελίξεις στην αγορά των υπηρεσιών 
πληρωμών κατά την ανάπτυξη 
οποιωνδήποτε νέων πρωτοβουλιών στον 
εν λόγω τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 54
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και ότι οι ανάγκες των 
καταναλωτών σε περιοχές ανεπαρκούς 
τραπεζικής κάλυψης χρειάζεται να 
ληφθούν υπόψη, και άρα η εμβέλεια της 
οδηγίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη· ότι, πέραν των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, η πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες θα μπορούσε να 
παρέχεται και από άλλους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, υπαγόμενους στις 
ρυθμίσεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και ότι οι ανάγκες των 
καταναλωτών σε περιοχές ανεπαρκούς 
τραπεζικής κάλυψης χρειάζεται να 
ληφθούν υπόψη, και άρα η εμβέλεια της 
οδηγίας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη· ότι, πέραν των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, η πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται και από άλλους αρμόδιους
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, 
υπαγόμενους στις ρυθμίσεις της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 55
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση 
σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες θα 
μπορούσε να παρέχεται σε κάθε κράτος 
μέλος της ΕΕ από ένα ή περισσότερα 
τραπεζικά ή μη τραπεζικά ιδρύματα 
(άλλους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών), υπαγόμενα στις ρυθμίσεις 
της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

Or. en
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Τροπολογία 56
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. Το δικαίωμα της πρόσβασης και της 
χρήσης ενός βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού σε κάποιο κράτος μέλος θα 
πρέπει να δίδεται σε καταναλωτές που 
συνδέονται με το εν λόγω κράτος μέλος, 
εφόσον ο καταναλωτής: 1) δεν διαθέτει 
ήδη τραπεζικό λογαριασμό στο εν λόγω 
κράτος μέλος που να πληροί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 7 του 
παρόντος παραρτήματος και 2) παρέχει 
υπεύθυνη δήλωση ή μια απλή δήλωση 
από τουλάχιστον ένα χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους η οποία καταδεικνύει ότι στο εν 
λόγω κράτος μέλος δεν του επετράπη να 
ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό που να 
πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 17 του παρόντος 
παραρτήματος.
Μη περιοριστικά παραδείγματα σχέσης 
με το κράτος μέλος συνιστούν τα εξής: 
εθνικότητα, τόπος κατοικίας, ζητήματα 
σχετιζόμενα με εργασία, εγγραφή σε 
ίδρυμα που παρέχει εκπαίδευση ή 
επαγγελματική κατάρτιση, οικογενειακά 
ζητήματα ή οποιοσδήποτε άλλος 
παράγοντας θα μπορούσε να αποτελεί 
δεσμό με το συγκεκριμένο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 57
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
πρωτοβουλία για καθολική πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες χρειάζεται 
να υποστηριχθεί και από 
καλοσχεδιασμένες εκστρατείες 
πληροφόρησης, οι οποίες θα ενισχύουν την 
επίγνωση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών και των υποχρεώσεων των 
παρόχων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
πρωτοβουλία σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο για πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες χρειάζεται 
να υποστηριχθεί και από 
καλοσχεδιασμένες εκστρατείες 
πληροφόρησης, οι οποίες θα ενισχύουν την 
επίγνωση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων τόσο των καταναλωτών όσο 
και των παρόχων·

Or. en

Τροπολογία 58
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
πρωτοβουλία για καθολική πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες χρειάζεται
να υποστηριχθεί και από 
καλοσχεδιασμένες εκστρατείες 
πληροφόρησης, οι οποίες θα ενισχύουν την 
επίγνωση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών και των υποχρεώσεων των 
παρόχων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
υπάρξει πρόβλεψη ώστε κάθε 
πρωτοβουλία για καθολική πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες να 
υποστηριχθεί και από εκστρατείες 
πληροφόρησης, οι οποίες θα ενισχύουν την 
επίγνωση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων των καταναλωτών και των 
παρόχων·

Or. en

Τροπολογία 59
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα)



PE486.164v01-00 34/132 AM\897689EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που προσφέρουν βασικούς 
λογαριασμούς πληρωμών σε λιγότερο 
ελκυστικούς εμπορικά πελάτες θα πρέπει 
να έχουν επαρκή εκπαίδευση, αρκετό 
χρόνο και λογικά προσαρμοσμένους 
στόχους πωλήσεων στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης της συγκεκριμένης 
ομάδας πελατών·

Or. en

Τροπολογία 60
Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι φοιτητές, 
εργαζόμενοι και πάροχοι υπηρεσιών 
πρέπει να είναι σε θέση να διασχίζουν τα 
σύνορα και να αξιοποιούν με ευκολία την 
κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 61
Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
διαδικασία ανοίγματος ενός τραπεζικού 
λογαριασμού σε κάποιο κράτος μέλος δεν 
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θα πρέπει να απαιτεί από τον 
καταναλωτή να κλείσει υπάρχοντα 
λογαριασμό σε άλλο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 62
Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες 
απαιτήσεις που θέτει ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών για το άνοιγμα 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού είναι 
περιοριστικές και ενδέχεται να 
παρεμποδίσουν τη διασυνοριακή 
κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 63
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός 
του 2012, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετική 
πρόταση ή προτάσεις για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες όλων των καταναλωτών που 
ζουν στην Ένωση, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του 
παραρτήματος του παρόντος 
ψηφίσματος·

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του 2014 
μια ανεξάρτητη εκτίμηση αντικτύπου 
σχετικά με τα νομοθετικά ή μη 
νομοθετικά μέτρα που έχουν λάβει τα 
κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύσταση 2011/442/ΕΕ της 18ης Ιουλίου 
2011 περί πρόσβασης σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, προτού υποβάλει 
οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση που 
ενδεχομένως να είναι αναγκαία·
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Or. en

Τροπολογία 64
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός 
του 2012, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετική πρόταση 
ή προτάσεις για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες όλων των καταναλωτών που 
ζουν στην Ένωση, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος 
του παρόντος ψηφίσματος·

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός 
του 2012, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση οδηγίας ή 
προτάσεις οδηγιών για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες όλων των καταναλωτών που 
ζουν στην Ένωση, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος 
του παρόντος ψηφίσματος·

Or. de

Τροπολογία 65
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός 
του 2012, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετική πρόταση 
ή προτάσεις για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες όλων των καταναλωτών που 
ζουν στην Ένωση, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος 
του παρόντος ψηφίσματος·

1. ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν 
στις δέουσες ενέργειες εντός του 2012 και 
να ενημερώσουν την Επιτροπή· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή 
αναφορά της κατάστασης σε όλα τα 
κράτη μέλη έως τις 31 Ιανουαρίου 2013· 
αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα από τα 
κράτη μέλη, ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει έως τον Ιούλιο του 2013 βάσει 
του άρθρου 14 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
νομοθετική πρόταση για την εξασφάλιση 
της πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
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υπηρεσίες των καταναλωτών που ζουν 
στην Ένωση, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος 
του παρόντος ψηφίσματος·

Or. en

Τροπολογία 66
Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός 
του 2012, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετική πρόταση 
ή προτάσεις για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες όλων των καταναλωτών που 
ζουν στην Ένωση, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος 
του παρόντος ψηφίσματος·

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός 
του 2012, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετική πρόταση 
ή προτάσεις για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες όλων των νόμιμων κατοίκων 
της Ένωσης, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος 
του παρόντος ψηφίσματος·

Or. en

Τροπολογία 67
Emilie Turunen
εξ ονόματος τη Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός 
του 2012, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετική πρόταση 
ή προτάσεις για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες όλων των καταναλωτών που 

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός 
του 2012, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετική πρόταση 
ή προτάσεις για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες όλων των φυσικών προσώπων 
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ζουν στην Ένωση, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος 
του παρόντος ψηφίσματος·

που ζουν στην Ένωση, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος 
του παρόντος ψηφίσματος·

Or. en

Τροπολογία 68
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός 
του 2012, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετική πρόταση 
ή προτάσεις για την εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες όλων των καταναλωτών που 
ζουν στην Ένωση, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος 
του παρόντος ψηφίσματος·

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός 
του 2012, βάσει του άρθρου 14 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετική πρόταση 
ή προτάσεις για την εξασφάλιση της 
δωρεάν πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες όλων των καταναλωτών που 
ζουν στην Ένωση, ακολουθώντας τις 
λεπτομερείς συστάσεις του παραρτήματος 
του παρόντος ψηφίσματος·

Or. fr

Τροπολογία 69
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την 
αρχή της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

2. ζητεί από την Επιτροπή και, όπου είναι 
σκόπιμο, από τα κράτη μέλη να ελέγχουν
αν οι συστάσεις που αναφέρονται εδώ
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την 
αρχή της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 70
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. φρονεί ότι η ζητούμενη πρόταση δεν 
έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·

3. φρονεί ότι η ζητούμενη πρόταση δεν 
έχει οιεσδήποτε δημοσιονομικές 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 71
Ivo Strejček

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. φρονεί ότι η ζητούμενη πρόταση δεν
έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·

3. ζητεί από την Επιτροπή και, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, από τα κράτη μέλη να 
αξιολογήσουν εάν η παρούσα πρόταση 
έχει ή όχι δημοσιονομικές επιπτώσεις 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς·

Or. en

Τροπολογία 72
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. φρονεί ότι η ζητούμενη πρόταση δεν 
έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·

3. φρονεί ότι η ζητούμενη πρόταση δεν 
έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 73
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η 
νομοθεσία που θα εγκριθεί πρέπει να 
στοχεύει στη ρύθμιση των εξής:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η 
πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες πρέπει να στοχεύει στα εξής: 

Or. en

Τροπολογία 74
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

-1. Προτού η Επιτροπή υποβάλει 
νομοθετική πρόταση στο Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο θα πρέπει να εκπονήσει 
μια ανεξάρτητη εκτίμηση αντικτύπου 
προκειμένου να διασαφηνίσει το πεδίο 
εφαρμογής και τα μέσα υλοποίησης μιας 
τέτοιας πρότασης· η εκτίμηση 
αντικτύπου θα πρέπει να διασαφηνίσει 
κυρίως τα εξής σημεία:

Or. en

Τροπολογία 75
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος -1 (νέα)
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

-1. Ο «βασικός λογαριασμός πληρωμών» 
θα πρέπει να οριστεί ως ένας 
λογαριασμός πληρωμών που συνάδει με 
τις διατάξεις της παρούσας νομοθεσίας. 
Οι λογαριασμοί πληρωμών βασικού 
χαρακτήρα που δεν συμμορφώνονται 
πλήρως με τις εν λόγω διατάξεις δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτονται από 
τον εν λόγω όρο·

Or. en

Τροπολογία 76
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

1. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει όσο 
το δυνατόν περισσότερους παρόχους
υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, 
να παρέχουν βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες.

1. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
αποφασίσει πόσοι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών (τραπεζικά ή μη τραπεζικά 
ιδρύματα), όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, θα
παρέχουν πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 77
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

1. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει όσο 
το δυνατόν περισσότερους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζονται στο 

1. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει 
όλους τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
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άρθρο 4 παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, 
να παρέχουν βασικές τραπεζικές
υπηρεσίες.

παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, οι οποίοι 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών 
στους καταναλωτές ως αναπόσπαστο 
μέρος των τακτικών επιχειρηματικών 
τους δραστηριοτήτων, να παρέχουν 
βασικό λογαριασμό πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 78
Emilie Turunen

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

1. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει όσο 
το δυνατόν περισσότερους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, 
να παρέχουν βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες.

1. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει τους
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 9 της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ, να παρέχουν βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 79
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

1. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει όσο 
το δυνατόν περισσότερους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, 
να παρέχουν βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες.

1. Η νομοθεσία θα πρέπει να εξουσιοδοτεί 
τα κράτη μέλη να υποχρεώνουν όσο το 
δυνατόν περισσότερους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, 
να παρέχουν βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες.

Or. de
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Τροπολογία 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

1. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει όσο 
το δυνατόν περισσότερους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, 
να παρέχουν βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες.

1. Η νομοθεσία πρέπει να ενθαρρύνει όσο 
το δυνατόν περισσότερους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, 
να παρέχουν βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 81
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

1. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει όσο 
το δυνατόν περισσότερους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, 
να παρέχουν βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες. 

1. Κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν την πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες, κατά προτίμηση 
υποχρεώνοντας τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, να 
παρέχουν βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει επίσης 
ότι άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
εκτός από αυτούς που ορίζει το άρθρο 4 
παρ. 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ 
δραστηριοποιούνται στην παροχή 
βασικών υπηρεσιών πληρωμών, όπως 
προπληρωμένες λύσεις· ως εκ τούτου, θα 
ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη οι εν 
λόγω εξελίξεις στην αγορά υπηρεσιών 
πληρωμών, καθώς και κατά τη 
διαμόρφωση νέων πρωτοβουλιών στον εν 
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λόγω τομέα.

Or. en

Τροπολογία 82
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

1α. Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει 
να σέβεται την αρχή της επικουρικότητας 
και να λαμβάνει υπόψη της τις 
υφιστάμενες νομικές ή προαιρετικές 
ρυθμίσεις που ισχύουν στα κράτη μέλη, 
στα οποία έχει διασφαλιστεί ήδη 
επιτυχώς το δικαίωμα πρόσβασης και 
χρήσης βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 83
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 2

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

2. Εντούτοις, προκειμένου να 
αποφευχθούν άσκοπες επιβαρύνσεις των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
προσφέρουν υπηρεσίες μη συνδεόμενες με 
εκείνες που απαιτούνται για έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό, χρειάζεται να 
εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής 
τέτοιου λογαριασμού οι εξής:

διαγράφεται

α. οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
αναφέρονται στην οδηγία 2007/64/ΕΚ 
άρθρο 1 παρ. 1 στοιχεία ε) και στ)· 
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β. οι οργανισμοί πληρωμών που έχουν 
άδεια να παρέχουν μόνο μία ή 
περισσότερες από τις υπηρεσίες που 
απαριθμούνται στα σημεία 4ω έως 7 του 
παραρτήματος της οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 84
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 2

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

2. Εντούτοις, προκειμένου να 
αποφευχθούν άσκοπες επιβαρύνσεις των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
προσφέρουν υπηρεσίες μη συνδεόμενες με 
εκείνες που απαιτούνται για έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό, χρειάζεται να 
εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής 
τέτοιου λογαριασμού οι εξής:

2. Συνεπώς, προκειμένου να αποφευχθούν 
άσκοπες επιβαρύνσεις των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι δεν
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών 
στους καταναλωτές, χρειάζεται κανονικά
να εξαιρούνται από την υποχρέωση 
παροχής βασικού λογαριασμού πληρωμών
οι εξής πάροχοι:

Or. en

Τροπολογία 85
Emilie Turunen

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 3

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
εξαιρούν από την υποχρέωση παροχής 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού: 

διαγράφεται

α. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που λειτουργούν σύμφωνα με 
συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο, 
σε μη κερδοσκοπική βάση, ή απαιτούν 
την ιδιότητα του μέλους βάσει 
καθορισμένων κριτηρίων, όπως είναι το 
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επάγγελμα·
β. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που διενήργησαν κατά το προηγούμενο 
έτος πράξεις συνολικού ύψους κάτω των 
3 εκ. ευρώ. 

Or. en

Τροπολογία 86
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 3

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
εξαιρούν από την υποχρέωση παροχής 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού: 

διαγράφεται

α. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που λειτουργούν σύμφωνα με 
συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο, 
σε μη κερδοσκοπική βάση, ή απαιτούν 
την ιδιότητα του μέλους βάσει 
καθορισμένων κριτηρίων, όπως είναι το 
επάγγελμα·
β. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που διενήργησαν κατά το προηγούμενο 
έτος πράξεις συνολικού ύψους κάτω των 
3 εκ. ευρώ. 

Or. en

Τροπολογία 87
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 3

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
εξαιρούν από την υποχρέωση παροχής 

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
εξαιρούν τους παρακάτω παρόχους από 
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βασικού τραπεζικού λογαριασμού: την υποχρέωση παροχής βασικού 
λογαριασμού πληρωμών, εφόσον αυτό δεν 
βλάπτει με δυσανάλογο τρόπο τον 
ανταγωνισμό ή το δικαίωμα πρόσβασης 
των καταναλωτών:

Or. en

Τροπολογία 88
Jürgen Klute

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 3

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
εξαιρούν από την υποχρέωση παροχής 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού: 

3. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να 
εξαιρούν τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών από την υποχρέωση παροχής 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον 
πληρούν τουλάχιστον έναν από τους εξής 
όρους:

Or. en

Τροπολογία 89
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

α. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που λειτουργούν σύμφωνα με 
συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο,
σε μη κερδοσκοπική βάση, ή απαιτούν την 
ιδιότητα του μέλους βάσει καθορισμένων 
κριτηρίων, όπως είναι το επάγγελμα·

α. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική 
βάση ή δεν δραστηριοποιούνται στις 
γενικές λιανικές τραπεζικές εργασίες, ή 
απαιτούν την ιδιότητα του μέλους βάσει 
καθορισμένων κριτηρίων, όπως είναι το 
επάγγελμα·

Or. de
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Τροπολογία 90
Peter Simon

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

α. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που λειτουργούν σύμφωνα με 
συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο,
σε μη κερδοσκοπική βάση, ή απαιτούν την 
ιδιότητα του μέλους βάσει καθορισμένων 
κριτηρίων, όπως είναι το επάγγελμα·

α. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική 
βάση, ή απαιτούν την ιδιότητα του μέλους 
βάσει καθορισμένων κριτηρίων, όπως είναι 
το επάγγελμα·

Or. de

Τροπολογία 91
Jürgen Klute

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

α. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που λειτουργούν σύμφωνα με 
συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο,
σε μη κερδοσκοπική βάση, ή απαιτούν την 
ιδιότητα του μέλους βάσει καθορισμένων 
κριτηρίων, όπως είναι το επάγγελμα·

α. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που λειτουργούν σε μη κερδοσκοπική 
βάση ή απαιτούν την ιδιότητα του μέλους 
βάσει καθορισμένων κριτηρίων, όπως είναι 
το επάγγελμα· 

Or. en

Τροπολογία 92
Peter Simon

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β)
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

β. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που διενήργησαν κατά το προηγούμενο 
έτος πράξεις συνολικού ύψους κάτω των 
3 εκ. ευρώ.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 93
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

β. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που διενήργησαν κατά το προηγούμενο 
έτος πράξεις συνολικού ύψους κάτω των 3 
εκ. ευρώ. 

β. τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που διενήργησαν κατά το προηγούμενο 
έτος πράξεις συνολικού ύψους 
χαμηλότερου ενός δεδομένου ποσού. Το 
σημείο διακοπής που εφαρμόζεται στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
προσδιοριστεί συγκεκριμένα για κάθε 
κράτος μέλος έπειτα από διαβουλεύσεις 
με τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη και 
να ενημερώνεται τακτικά. Η Επιτροπή 
πρέπει να ενημερώνεται από τα κράτη 
μέλη σχετικά με τα σημεία διακοπής του 
καθενός και με τη χρονική περίοδο που 
θα ισχύουν.

Or. en

Τροπολογία 94
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 4

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

4. Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαγράφεται
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που εξαιρείται βάσει του σημείου 3α 
πρέπει να συνεισφέρει σε ένα 
αντισταθμιστικό ταμείο, εκτός αν ο 
πάροχος λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική 
βάση. 

Or. en

Τροπολογία 95
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 4

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

4. Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
που εξαιρείται βάσει του σημείου 3α 
πρέπει να συνεισφέρει σε ένα 
αντισταθμιστικό ταμείο, εκτός αν ο 
πάροχος λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική 
βάση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 4

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

4. Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
που εξαιρείται βάσει του σημείου 3α 
πρέπει να συνεισφέρει σε ένα 
αντισταθμιστικό ταμείο, εκτός αν ο 
πάροχος λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική 
βάση.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 97
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 4

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

4. Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
που εξαιρείται βάσει του σημείου 3α 
πρέπει να συνεισφέρει σε ένα 
αντισταθμιστικό ταμείο, εκτός αν ο 
πάροχος λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική 
βάση.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 98
Gay Mitchell

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 4

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

4. Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
που εξαιρείται βάσει του σημείου 3α 
πρέπει να συνεισφέρει σε ένα 
αντισταθμιστικό ταμείο, εκτός αν ο 
πάροχος λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική 
βάση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 1 – παράγραφος 4

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

4. Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
που εξαιρείται βάσει του σημείου 3α 

4. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να υποχρεώνουν τους 
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πρέπει να συνεισφέρει σε ένα 
αντισταθμιστικό ταμείο, εκτός αν ο 
πάροχος λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική 
βάση.

παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
εξαιρούνται βάσει του σημείου 3α να 
συνεισφέρουν σε ένα αντισταθμιστικό 
ταμείο, εκτός αν ο πάροχος λειτουργεί σε 
μη κερδοσκοπική βάση.

Or. en

Τροπολογία 100
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 5

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος, με την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν 
διατηρεί ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα στο συγκεκριμένο 
κράτος συνήθους διαμονής του να ανοίξει 
και να χρησιμοποιήσει έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό σε έναν πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος 
αναπτύσσει δραστηριότητα στο εν λόγω
κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι ο 
καταναλωτής δεν διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών ή βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό, ανταποκρινόμενο 
στις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
και ότι αποδεδειγμένα δεν του επετράπη 
να ανοίξει λογαριασμό πληρωμών.

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει κάποια 
σχέση με το εκάστοτε κράτος μέλος και 
το πεδίο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών, όπου αποβλέπει να ανοίξει 
βασικό τραπεζικό λογαριασμό, κάποια 
σχέση όσον αφορά την κατοικία, τη θέση 
εργασίας ή τη θέση φοίτησης.

Or. de
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Τροπολογία 101
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 5

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος, με την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν 
διατηρεί ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, που διατηρεί κάποια σχέση με 
κάποιο κράτος μέλος, έχει το δικαίωμα να 
ανοίξει και να χρησιμοποιήσει έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό στο εν λόγω κράτος 
μέλος, με την προϋπόθεση ότι ο 
καταναλωτής: 1) δεν διαθέτει ήδη 
τραπεζικό λογαριασμό στο εν λόγω 
κράτος μέλος που να πληροί τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 17 του 
παρόντος παραρτήματος και 2) παρέχει 
υπεύθυνη δήλωση ή μια απλή δήλωση 
από τουλάχιστον ένα χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους, η οποία καταδεικνύει ότι στο εν 
λόγω κράτος μέλος δεν του επετράπη να 
ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό που να 
πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 17 του παρόντος 
παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 102
Peter Simon

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 5

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
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πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος, με την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν 
διατηρεί ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος, με την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν 
διατηρεί ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους. 
Στο πλαίσιο αυτό η ύπαρξη περαιτέρω 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών σε 
άλλα κράτη μέλη και χώρες εκτός της 
Ένωσης δεν θα έπρεπε να αντίκειται στο 
άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού.

Or. de

Τροπολογία 103
Jürgen Klute

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 5

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος, με την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν 
διατηρεί ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος, με την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν 
διατηρεί ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, ανταποκρινόμενο πλήρως 
στις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
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στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους. στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους. 
Το δικαίωμα ανοίγματος βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού δεν πρέπει να 
περιορίζεται σε περίπτωση που ο 
καταναλωτής διαθέτει και άλλους 
τραπεζικούς λογαριασμούς, 
συμπεριλαμβανομένων βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών, σε κάποιο άλλο 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 104
Gay Mitchell

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 5

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος, με την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν 
διατηρεί ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, στη χώρα όπου έχει τη 
συνήθη κατοικία του, σε έναν πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος 
αναπτύσσει δραστηριότητα σε κράτος 
μέλος, με την προϋπόθεση ότι ο 
καταναλωτής δεν διατηρεί ήδη 
λογαριασμό όψεως ή βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.
Για το άνοιγμα ενός βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού είναι απαραίτητο κάποιο 
αποδεικτικό ταυτότητας.

Or. en
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Τροπολογία 105
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 5

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος, με την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν 
διατηρεί ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

5. Οποιαδήποτε πιθανή νομοθεσία της ΕΕ
πρέπει να εξασφαλίζει ότι κάθε πολίτης 
της ΕΕ (ο οποίος εφεξής θα αναφέρεται 
ως «ο πελάτης») που ενεργεί για μη 
εμπορικούς, επιχειρηματικούς ή 
επαγγελματικούς σκοπούς, έχει το 
δικαίωμα να ανοίξει και να χρησιμοποιήσει 
έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό σε
έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο 
οποίος αναπτύσσει δραστηριότητα σε 
κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι ο 
καταναλωτής δεν διατηρεί ήδη βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό, ανταποκρινόμενο 
στις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 106
Olle Schmidt

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 5

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος, με την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής δεν 

5. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
κάθε καταναλωτής, δηλαδή κάθε φυσικό 
πρόσωπο που ενεργεί για μη εμπορικούς, 
επιχειρηματικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς, ο οποίος διαμένει νομίμως στην 
Ένωση έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να 
χρησιμοποιήσει έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αναπτύσσει 
δραστηριότητα σε κράτος μέλος.
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διατηρεί ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, ανταποκρινόμενο στις 
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
όπως αναφέρεται στις συστάσεις αυτές, 
στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 107
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 6

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

6. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές για 
τους καταναλωτές να αποδείξουν ότι δεν 
διατηρούν ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, και να προβλέπει σχετική 
δήλωση εκ μέρους του καταναλωτή κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 108
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 6

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

6. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές για 
τους καταναλωτές να αποδείξουν ότι δεν 
διατηρούν ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, και να προβλέπει σχετική 
δήλωση εκ μέρους του καταναλωτή κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης. 

6. Πρέπει να απαιτείται από κάθε κράτος 
μέλος να δημιουργήσει ένα εθνικό 
μητρώο για συγκεκριμένες πληροφορίες 
σχετικά με τους βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών. Το μητρώο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη συλλογή 
στατιστικών δεδομένων και για να 
επαληθεύεται κατά πόσον ένας 
καταναλωτής που κάνει αίτηση για 
απόκτηση βασικού λογαριασμού 
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πληρωμών διαθέτει ήδη λογαριασμό σε 
διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών στο ίδιο κράτος μέλος.  Τα 
δεδομένα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
πιο περιορισμένα και το μητρώο πρέπει 
να σέβεται πλήρως την ακεραιότητα των 
εμπλεκόμενων καταναλωτών. Κάθε 
βασικός λογαριασμός πληρωμών πρέπει 
να καταχωρείται στο μητρώο όταν 
ανοίγει ο λογαριασμός και να διαγράφεται 
όταν ο λογαριασμός κλείνει.  
Οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης βασικού 
λογαριασμού πληρωμών πρέπει να 
καταχωρείται ανώνυμα μαζί με τα 
κίνητρα.   Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει 
να διαγράφονται από το μητρώο έπειτα 
από μέγιστο χρονικό διάστημα ενός 
χρόνου. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να στραφούν στις 
εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για το 
εν λόγω μητρώο προκειμένου να 
επαληθεύσουν ότι κάποιος καταναλωτής 
που κάνει αίτηση για απόκτηση βασικού 
λογαριασμού πληρωμών δεν διαθέτει ήδη 
ανάλογο λογαριασμό στο συγκεκριμένο 
κράτος μέλος. 

Or. en

Τροπολογία 109
Jürgen Klute

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 6

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

6. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές για 
τους καταναλωτές να αποδείξουν ότι δεν 
διατηρούν ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, και να προβλέπει σχετική 
δήλωση εκ μέρους του καταναλωτή κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης.

6. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές για 
τους καταναλωτές να αποδείξουν ότι δεν 
διατηρούν ήδη, στο ίδιο κράτος μέλος,
βασικό τραπεζικό λογαριασμό που να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις 
της νομοθεσίας, και να προβλέπει σχετική 
δήλωση εκ μέρους του καταναλωτή κατά 
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τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 110
Peter Simon

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 6

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

6. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές για 
τους καταναλωτές να αποδείξουν ότι δεν 
διατηρούν ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, και να προβλέπει σχετική 
δήλωση εκ μέρους του καταναλωτή κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης. 

6. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές για 
τους καταναλωτές να αποδείξουν ότι δεν 
διατηρούν ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό στο έδαφος του εκάστοτε 
κράτους μέλους, και να προβλέπει σχετική 
δήλωση εκ μέρους του καταναλωτή κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης.

Or. de

Τροπολογία 111
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 6

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

6. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές για 
τους καταναλωτές να αποδείξουν ότι δεν 
διατηρούν ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, και να προβλέπει σχετική 
δήλωση εκ μέρους του καταναλωτή κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης. 

6. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές για 
τους καταναλωτές να αποδείξουν ότι δεν 
διατηρούν ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό στο εμπλεκόμενο κράτος 
μέλος, και να προβλέπει σχετική δήλωση 
εκ μέρους του καταναλωτή κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αίτησης.

Or. en
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Τροπολογία 112
Olle Schmidt

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 6

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

6. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές για 
τους καταναλωτές να αποδείξουν ότι δεν 
διατηρούν ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό, και να προβλέπει σχετική 
δήλωση εκ μέρους του καταναλωτή κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης. 

6. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
δεν θα είναι αδικαιολόγητα επαχθές για 
τους καταναλωτές να αποδείξουν ότι δεν 
διατηρούν ήδη βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό στο κράτος μέλος, και να 
προβλέπει σχετική δήλωση εκ μέρους του 
καταναλωτή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας αίτησης.

Or. en

Τροπολογία 113
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 7

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα του 
καταναλωτή ή τον τόπο κατοικίας του 
εντός της Ένωσης. Κριτήρια όπως ο 
βαθμός κανονικότητας του εισοδήματος, 
η απασχόληση, το πιστωτικό ιστορικό, το 
επίπεδο οφειλών, η ατομική κατάσταση 
όσον αφορά τυχόν χρεοκοπία ή η 
μελλοντική δραστηριότητα του 
λογαριασμού δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για το άνοιγμα βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού. Η πρόσβαση σε 
βασικό τραπεζικό λογαριασμό δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να συνδέεται με τον 
όρο της αγοράς άλλων προϊόντων ή 
υπηρεσιών, όπως π.χ. ασφάλισης.

7. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης.

Or. en
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Τροπολογία 114
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 7

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα του 
καταναλωτή ή τον τόπο κατοικίας του 
εντός της Ένωσης. Κριτήρια όπως ο 
βαθμός κανονικότητας του εισοδήματος, η 
απασχόληση, το πιστωτικό ιστορικό, το 
επίπεδο οφειλών, η ατομική κατάσταση 
όσον αφορά τυχόν χρεοκοπία ή η 
μελλοντική δραστηριότητα του 
λογαριασμού δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Η πρόσβαση σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης.

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό σε κάποιο κράτος 
μέλος πρέπει να ισχύει για καταναλωτές 
που έχουν κάποια σχέση με το εν λόγω 
κράτος μέλος. Μη περιοριστικά 
παραδείγματα σχέσης με το κράτος μέλος 
συνιστούν τα εξής: εθνικότητα, τόπος 
κατοικίας, ζητήματα σχετιζόμενα με 
εργασία, εγγραφή σε ίδρυμα που παρέχει 
εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση, 
οικογενειακά ζητήματα ή οποιοσδήποτε 
άλλος παράγοντας θα μπορούσε να 
αποτελεί δεσμό με το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος. Κριτήρια όπως ο βαθμός 
κανονικότητας του εισοδήματος, η 
απασχόληση, το πιστωτικό ιστορικό, το 
επίπεδο οφειλών, η ατομική κατάσταση 
όσον αφορά τυχόν χρεοκοπία ή η 
μελλοντική δραστηριότητα του 
λογαριασμού δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Η πρόσβαση σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 115
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 7
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα του 
καταναλωτή ή τον τόπο κατοικίας του 
εντός της Ένωσης. Κριτήρια όπως ο 
βαθμός κανονικότητας του εισοδήματος, η 
απασχόληση, το πιστωτικό ιστορικό, το 
επίπεδο οφειλών, η ατομική κατάσταση 
όσον αφορά τυχόν χρεοκοπία ή η 
μελλοντική δραστηριότητα του 
λογαριασμού δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Η πρόσβαση σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης.

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του 
πολίτη της ΕΕ εντός της Ένωσης. 
Κριτήρια όπως ο βαθμός κανονικότητας 
του εισοδήματος, η απασχόληση, το 
πιστωτικό ιστορικό, το επίπεδο οφειλών ή
η ατομική κατάσταση όσον αφορά τυχόν 
χρεοκοπία δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Το άνοιγμα και η τήρηση 
του λογαριασμού θα πρέπει ωστόσο να 
είναι εύλογα για το πιστωτικό ίδρυμα. Οι 
ψευδείς δηλώσεις των πολιτών της ΕΕ 
στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, η μη 
πληρωμή εξόδων καθώς και η σοβαρή 
όχληση ή απειλή σε βάρος εργαζομένων ή
πελατών της τράπεζας πρέπει συνεπώς να 
θεωρούνται αιτία απόρριψης ή 
καταγγελίας του βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Η πρόσβαση σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης.

Or. de

Τροπολογία 116
Emilie Turunen

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 7

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα του 
καταναλωτή ή τον τόπο κατοικίας του 
εντός της Ένωσης. Κριτήρια όπως ο 
βαθμός κανονικότητας του εισοδήματος, η 
απασχόληση, το πιστωτικό ιστορικό, το 

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα του 
καταναλωτή ή τον τόπο κατοικίας του 
εντός της Ένωσης. Κριτήρια όπως ο 
βαθμός κανονικότητας του εισοδήματος, η 
απασχόληση, το πιστωτικό ιστορικό, το 
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επίπεδο οφειλών, η ατομική κατάσταση 
όσον αφορά τυχόν χρεοκοπία ή η 
μελλοντική δραστηριότητα του 
λογαριασμού δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Η πρόσβαση σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης.

επίπεδο οφειλών, η ατομική κατάσταση 
όσον αφορά τυχόν χρεοκοπία ή η 
μελλοντική δραστηριότητα του 
λογαριασμού δεν πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη για το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Η πρόσβαση σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης ή επιπρόσθετου 
τραπεζικού λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 117
Peter Simon

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 7

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα του 
καταναλωτή ή τον τόπο κατοικίας του 
εντός της Ένωσης. Κριτήρια όπως ο 
βαθμός κανονικότητας του εισοδήματος, η 
απασχόληση, το πιστωτικό ιστορικό, το 
επίπεδο οφειλών, η ατομική κατάσταση 
όσον αφορά τυχόν χρεοκοπία ή η 
μελλοντική δραστηριότητα του 
λογαριασμού δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Η πρόσβαση σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης.

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα του 
καταναλωτή ή τον τόπο κατοικίας του 
εντός της Ένωσης. Κριτήρια όπως ο 
βαθμός κανονικότητας του εισοδήματος, η 
απασχόληση, το πιστωτικό ιστορικό, το 
επίπεδο οφειλών, η ατομική κατάσταση 
όσον αφορά τυχόν χρεοκοπία ή η 
μελλοντική δραστηριότητα του 
λογαριασμού, καθώς και καταχωρίσεις σε 
υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής 
ικανότητας σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Η πρόσβαση σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης. 

Or. de
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Τροπολογία 118
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 7

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα του 
καταναλωτή ή τον τόπο κατοικίας του 
εντός της Ένωσης. Κριτήρια όπως ο 
βαθμός κανονικότητας του εισοδήματος, η 
απασχόληση, το πιστωτικό ιστορικό, το 
επίπεδο οφειλών, η ατομική κατάσταση 
όσον αφορά τυχόν χρεοκοπία ή η 
μελλοντική δραστηριότητα του 
λογαριασμού δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Η πρόσβαση σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης.

7. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα του 
καταναλωτή ή τον τόπο κατοικίας του 
εντός της Ένωσης. Κριτήρια όπως ο 
βαθμός κανονικότητας του εισοδήματος, η 
απασχόληση, το πιστωτικό ιστορικό, το 
επίπεδο οφειλών, η ατομική κατάσταση 
όσον αφορά τυχόν χρεοκοπία ή η
αναμενόμενη κίνηση του λογαριασμού δεν 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το 
άνοιγμα βασικού τραπεζικού λογαριασμού. 
Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. ασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 119
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 8

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

8. Η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης, 
και ειδικότερα της υποχρέωσης των 
παρόχων να καταγγείλουν τη σύμβαση 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού σε 
έκτακτες περιστάσεις βάσει της σχετικής 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας, όπως της 
νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. Ο 
λογαριασμός μπορεί επίσης να κλείσει σε 

8. Οποιαδήποτε πιθανή νομοθεσία της ΕΕ
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
των κανόνων της Ένωσης, και ειδικότερα 
της υποχρέωσης των παρόχων να 
καταγγείλουν τη σύμβαση βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού σε έκτακτες 
περιστάσεις βάσει της σχετικής ενωσιακής 
ή εθνικής νομοθεσίας, όπως της 
νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. Ο 
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περίπτωση απάτης, κατάχρησης 
εμπιστοσύνης ή πλαστογραφίας. 

λογαριασμός μπορεί επίσης να κλείσει σε 
περίπτωση απάτης, κατάχρησης 
εμπιστοσύνης ή πλαστογραφίας.

Or. en

Τροπολογία 120
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης 2 – παράγραφος 8

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

8. Η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης, 
και ειδικότερα της υποχρέωσης των 
παρόχων να καταγγείλουν τη σύμβαση
βασικού τραπεζικού λογαριασμού σε 
έκτακτες περιστάσεις βάσει της σχετικής 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας, όπως 
της νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

8. Ένας βασικός τραπεζικός λογαριασμός
μπορεί να απορριφθεί ή να ακυρωθεί
μόνο σε έκτακτες περιστάσεις, όπως στην 
περίπτωση

1) ασυμβατότητας με τη νομοθεσία για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες,

Ο λογαριασμός μπορεί επίσης να κλείσει 
σε περίπτωση απάτης, κατάχρησης 
εμπιστοσύνης ή πλαστογραφίας.

2) απάτης, κατάχρησης εμπιστοσύνης ή 
πλαστογραφίας,

3) συνεχούς μη καταβολής των χρεώσεων 
που συνδέονται με τον βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό.

Or. en

Τροπολογία 121
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 8

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

8. Η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται με 8. Η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται με 
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την επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης, 
και ειδικότερα της υποχρέωσης των 
παρόχων να καταγγείλουν τη σύμβαση 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού σε 
έκτακτες περιστάσεις βάσει της σχετικής 
ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας, όπως της 
νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. Ο
λογαριασμός μπορεί επίσης να κλείσει σε 
περίπτωση απάτης, κατάχρησης 
εμπιστοσύνης ή πλαστογραφίας.

την επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης, 
και ειδικότερα της υποχρέωσης των 
παρόχων να αρνηθούν την πρόσβαση σε ή 
να καταγγείλουν μια σύμβαση βασικού 
λογαριασμού πληρωμών σε έκτακτες 
περιστάσεις βάσει της σχετικής ενωσιακής 
ή εθνικής νομοθεσίας, όπως της
νομοθεσίας για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ένας 
λογαριασμός μπορεί επίσης να απορριφθεί 
ή να κλείσει σε περίπτωση απάτης, 
κατάχρησης εμπιστοσύνης ή 
πλαστογραφίας.

Or. en

Τροπολογία 122
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 9

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες 
δέουσας επιμέλειας δεν θα οδηγούν σε 
πρακτικές που συνιστούν δυσμενή 
διάκριση, π.χ. εις βάρος 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
μεταναστών, εθνοτικών ή θρησκευτικών 
μειονοτήτων ή ατόμων που δεν έχουν 
μόνιμη διεύθυνση. Κατά συνέπεια, πρέπει 
να εξεταστούν προσεκτικά τα μέσα με τα 
οποία τα άτομα χωρίς μόνιμη διεύθυνση 
θα είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, ενώ θα 
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
εθνικές πρακτικές προκειμένου να 
εξασφαλιστεί εμπράκτως η πρόσβαση σε 
ένα βασικό φάσμα απαραίτητων 
υπηρεσιών πληρωμών.

9. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας 
σέβονται πλήρως την ισχύουσα εθνική 
και ενωσιακή νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων.

Or. en
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Τροπολογία 123
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 9

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες 
δέουσας επιμέλειας δεν θα οδηγούν σε 
πρακτικές που συνιστούν δυσμενή 
διάκριση, π.χ. εις βάρος 
περιθωριοποιημένων ομάδων,
μεταναστών, εθνοτικών ή θρησκευτικών 
μειονοτήτων ή ατόμων που δεν έχουν 
μόνιμη διεύθυνση. Κατά συνέπεια, πρέπει 
να εξεταστούν προσεκτικά τα μέσα με τα 
οποία τα άτομα χωρίς μόνιμη διεύθυνση 
θα είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, ενώ θα 
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
εθνικές πρακτικές προκειμένου να 
εξασφαλιστεί εμπράκτως η πρόσβαση σε 
ένα βασικό φάσμα απαραίτητων 
υπηρεσιών πληρωμών.

9. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες 
δέουσας επιμέλειας δεν θα οδηγούν σε 
πρακτικές που συνιστούν δυσμενή 
διάκριση, π.χ. εις βάρος μειονοτήτων και
περιθωριοποιημένων ομάδων, ή σε 
αδικαιολόγητα άκαμπτη μεταχείριση των 
καταναλωτών που δεν έχουν μόνιμη 
διεύθυνση ή κανονικό αποδεικτικό 
ταυτότητας. Πρέπει να εξεταστεί
προσεκτικά η χρήση στοχευμένων μέτρων 
και διαδικασιών μέσω των οποίων οι 
καταναλωτές χωρίς μόνιμη διεύθυνση ή 
κανονικό αποδεικτικό ταυτότητας θα 
είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη οι εθνικές πρακτικές. Εφόσον είναι 
απαραίτητο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν συγκεκριμένα συστήματα για 
τη στήριξη αυτών των καταναλωτών για 
τους οποίους οι αρμόδιες αρχές και οι 
κοινωνικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, 
δημιουργούν σταθερά και ασφαλή μη 
τυπικά εργαλεία για την πρακτική 
επίλυση προβλημάτων διεύθυνσης και 
ταυτότητας.

Or. en

Τροπολογία 124
Philippe De Backer

Πρότασή σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 9
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες 
δέουσας επιμέλειας δεν θα οδηγούν σε 
πρακτικές που συνιστούν δυσμενή 
διάκριση, π.χ. εις βάρος 
περιθωριοποιημένων ομάδων, 
μεταναστών, εθνοτικών ή θρησκευτικών 
μειονοτήτων ή ατόμων που δεν έχουν 
μόνιμη διεύθυνση. Κατά συνέπεια, πρέπει 
να εξεταστούν προσεκτικά τα μέσα με τα 
οποία τα άτομα χωρίς μόνιμη διεύθυνση 
θα είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, ενώ θα 
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι 
εθνικές πρακτικές προκειμένου να 
εξασφαλιστεί εμπράκτως η πρόσβαση σε 
ένα βασικό φάσμα απαραίτητων 
υπηρεσιών πληρωμών.

9. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες 
δέουσας επιμέλειας δεν θα οδηγούν σε 
πρακτικές που συνιστούν δυσμενή 
διάκριση. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη οι εθνικές πρακτικές προκειμένου 
να εξασφαλιστεί εμπράκτως η πρόσβαση 
σε ένα βασικό φάσμα απαραίτητων 
υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 10

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

10. Για να επιτευχθεί αυτό, οι βασικοί 
τραπεζικοί λογαριασμοί πρέπει να 
καταταχθούν στα προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
της οδηγίας της Επιτροπής 2006/70/ΕΚ 
για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/60· οι 
πάροχοι πρέπει να υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν απλουστευμένες απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας για πελάτες, ενώ η 
Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει περαιτέρω 
εναρμόνιση των εθνικών ερμηνειών των 
κανόνων ενάντια στο ξέπλυμα χρημάτων, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
χρησιμοποιούνται πια για την άρνηση της 

διαγράφεται
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πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό. 

Or. en

Τροπολογία 126
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 10

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

10. Για να επιτευχθεί αυτό, οι βασικοί 
τραπεζικοί λογαριασμοί πρέπει να 
καταταχθούν στα προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
της οδηγίας της Επιτροπής 2006/70/ΕΚ 
για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/60· οι 
πάροχοι πρέπει να υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν απλουστευμένες απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας για πελάτες, ενώ η 
Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει περαιτέρω 
εναρμόνιση των εθνικών ερμηνειών των 
κανόνων ενάντια στο ξέπλυμα χρημάτων, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
χρησιμοποιούνται πια για την άρνηση της 
πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 127
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 10

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

10. Για να επιτευχθεί αυτό, οι βασικοί 
τραπεζικοί λογαριασμοί πρέπει να 
καταταχθούν στα προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3

10. Για να επιτευχθεί αυτό, και δεδομένων 
των κανόνων για το ξέπλυμα χρημάτων, 
θα πρέπει να εξεταστεί η επίτευξη 
σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην 
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της οδηγίας της Επιτροπής 2006/70/ΕΚ 
για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/60· οι 
πάροχοι πρέπει να υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν απλουστευμένες απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας για πελάτες, ενώ η
Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει περαιτέρω 
εναρμόνιση των εθνικών ερμηνειών των 
κανόνων ενάντια στο ξέπλυμα χρημάτων,
ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
χρησιμοποιούνται πια για την άρνηση της 
πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό.

πρόσβαση σε έναν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό και στις απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει 
να διασαφηνιστεί η σχέση με την οδηγία
της Επιτροπής 2006/70/ΕΚ η οποία 
καθορίζει την εφαρμογή μέτρων για την 
οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τον ορισμό του «πολιτικά 
εκτεθειμένου ατόμου» και τα τεχνικά 
κριτήρια για την απλοποίηση των 
διαδικασιών δέουσας επιμέλειας για 
πελάτες και για εξαίρεση λόγω 
οικονομικής δραστηριότητας που 
επιτελείται σε περιστασιακή ή πολύ 
περιορισμένη βάση. Η Επιτροπή πρέπει να 
επιδιώξει περαιτέρω εναρμόνιση των 
εθνικών ερμηνειών των κανόνων ενάντια 
στο ξέπλυμα χρημάτων.

Or. en

Τροπολογία 128
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 10

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

10. Για να επιτευχθεί αυτό, οι βασικοί 
τραπεζικοί λογαριασμοί πρέπει να 
καταταχθούν στα προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
της οδηγίας της Επιτροπής 2006/70/ΕΚ για 
την εφαρμογή της οδηγίας 2005/60· οι 
πάροχοι πρέπει να υποχρεούνται να 
εφαρμόζουν απλουστευμένες απαιτήσεις 
δέουσας επιμέλειας για πελάτες, ενώ η
Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει περαιτέρω 
εναρμόνιση των εθνικών ερμηνειών των 
κανόνων ενάντια στο ξέπλυμα χρημάτων, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
χρησιμοποιούνται πια για την άρνηση της 

10. Για να επιτευχθεί αυτό, τα κράτη μέλη
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
κατατάσσουν τους βασικούς 
λογαριασμούς πληρωμών στα προϊόντα 
χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 
3 παρ. 3 της οδηγίας της Επιτροπής 
2006/70/ΕΚ για την εφαρμογή της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ. Συνεπώς, οι πάροχοι μπορεί
να υποχρεούνται να εφαρμόζουν 
απλοποιημένες απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας για πελάτες. Η Επιτροπή πρέπει 
να επιδιώξει περαιτέρω διασαφήνιση των 
ερμηνειών των κανόνων ενάντια στο 
ξέπλυμα χρημάτων και ενάντια στη 
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πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό. 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί θα 
εφαρμοστούν με ισορροπημένο και 
αναλογικό τρόπο, στο πλαίσιο των 
βασικών τραπεζικών υπηρεσιών. Κανένας 
δεν θα πρέπει, για τους λόγους αυτούς, να 
στερείται την πρόσβαση σε ή να 
αποκλείεται από έναν βασικό λογαριασμό 
πληρωμών, εκτός αν συντρέχουν βάσιμοι 
και αντικειμενικοί λόγοι για κάτι τέτοιο. 
Τέτοιοι κανόνες δεν θα πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιούνται ως αβάσιμο πρόσχημα 
για να απορριφθούν πελάτες που είναι 
εμπορικά λιγότερο ελκυστικοί.

Or. en

Τροπολογία 129
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 11

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

11. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
ενεργούν με διαφάνεια όσον αφορά την 
απόφαση για άρνηση ή κλείσιμο βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού.  Για να έχει ο 
καταναλωτής τη δυνατότητα να 
αμφισβητήσει την απόφαση του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
ενημερώνει γραπτώς τον καταναλωτή 
σχετικά με τους λόγους για την άρνηση 
ανοίγματος ή την απόφαση κλεισίματος 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού. Ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει 
επίσης να υποχρεούται να ενημερώνει τον 
καταναλωτή σχετικά με τις δυνατότητες 
για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών.

11. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
ενεργούν με διαφάνεια όσον αφορά την 
απόφαση για άρνηση ή κλείσιμο βασικού 
λογαριασμού πληρωμών, με παράλληλο 
σεβασμό προς τη νομοθεσία για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας καθώς επίσης για την 
πρόληψη και τη διερεύνηση εγκλημάτων. 
Για να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα 
να αμφισβητήσει την απόφαση του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
ενημερώνει γραπτώς τον καταναλωτή 
σχετικά με τους λόγους για την άρνηση 
ανοίγματος ή την απόφαση κλεισίματος 
βασικού λογαριασμού πληρωμών. Ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει 
επίσης να υποχρεούται να ενημερώνει τον 
καταναλωτή σχετικά με τις δυνατότητες 
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για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 130
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 11

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

11. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να
ενεργούν με διαφάνεια όσον αφορά την 
απόφαση για άρνηση ή κλείσιμο βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού.  Για να έχει ο 
καταναλωτής τη δυνατότητα να 
αμφισβητήσει την απόφαση του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
ενημερώνει γραπτώς τον καταναλωτή 
σχετικά με τους λόγους για την άρνηση 
ανοίγματος ή την απόφαση κλεισίματος 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού. Ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει 
επίσης να υποχρεούται να ενημερώνει τον 
καταναλωτή σχετικά με τις δυνατότητες 
για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών.

11. Οποιαδήποτε πιθανή νομοθεσία της 
ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών ενεργούν με 
διαφάνεια όσον αφορά την απόφαση για 
άρνηση ή κλείσιμο βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού.  Για να έχει ο πελάτης τη 
δυνατότητα να αμφισβητήσει την απόφαση 
του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
ενημερώνει γραπτώς τον καταναλωτή 
σχετικά με τους λόγους για την άρνηση 
ανοίγματος ή την απόφαση κλεισίματος 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού. Ως εκ 
τούτου, ο πελάτης θα διαθέτει διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα γραπτής 
αλληλογραφίας με τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών. Ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών πρέπει επίσης να ενημερώνει 
τον πελάτη σχετικά με τις δυνατότητες για 
εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 131
Jürgen Klute

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 11
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

11. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
ενεργούν με διαφάνεια όσον αφορά την 
απόφαση για άρνηση ή κλείσιμο βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού.  Για να έχει ο 
καταναλωτής τη δυνατότητα να 
αμφισβητήσει την απόφαση του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
ενημερώνει γραπτώς τον καταναλωτή 
σχετικά με τους λόγους για την άρνηση 
ανοίγματος ή την απόφαση κλεισίματος 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού. Ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει 
επίσης να υποχρεούται να ενημερώνει τον 
καταναλωτή σχετικά με τις δυνατότητες 
για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών.

11. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
ενεργούν με διαφάνεια όσον αφορά την 
απόφαση για άρνηση ή κλείσιμο βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού.  Για να έχει ο 
καταναλωτής τη δυνατότητα να 
αμφισβητήσει την απόφαση του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
ενημερώνει γραπτώς τον καταναλωτή 
σχετικά με τους λόγους για την άρνηση 
ανοίγματος ή την απόφαση κλεισίματος 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού. Ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει 
επίσης να υποχρεούται να ενημερώνει τον 
καταναλωτή σχετικά με τις δυνατότητες 
για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών. Ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών δεν μπορεί να χρεώνει τον 
καταναλωτή για λήψη τέτοιου είδους 
πληροφοριών, ούτε όταν είναι σε γραπτή 
μορφή.

Or. en

Τροπολογία 132
Jürgen Klute

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 12

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

12. Η νομοθεσία πρέπει να απαιτεί από τον 
πάροχο να ενεργεί γρήγορα όταν 
επαληθεύει κατά πόσον ο καταναλωτής 
έχει δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό, με υποχρέωση του 
παρόχου να ενημερώνει τον καταναλωτή 
σχετικά με τους λόγους για οποιαδήποτε 
αργοπορία πέραν των δύο εβδομάδων.  Ο 
πάροχος μπορεί να απαιτεί από τους 
καταναλωτές να παρουσιαστούν 

12. Η νομοθεσία πρέπει να απαιτεί από τον 
πάροχο να ενεργεί γρήγορα όταν 
επαληθεύει κατά πόσον ο καταναλωτής 
έχει δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό, με υποχρέωση του 
παρόχου να ενημερώνει εγγράφως και 
αιτιολογημένα τον καταναλωτή σχετικά με 
τους λόγους για οποιαδήποτε αργοπορία 
πέραν των δύο εβδομάδων.  Λόγοι, οι 
οποίοι αποτελούν ευθύνη του παρόχου -
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αυτοπροσώπως στο πλησιέστερο 
υποκατάστημα προκειμένου να ανοιχτεί 
λογαριασμός.

όπως π.χ. ο φόρτος εργασίας – δεν 
μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για 
την καθυστέρηση. Ο πάροχος μπορεί να 
απαιτεί από τους καταναλωτές να 
παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στο 
πλησιέστερο υποκατάστημα προκειμένου 
να ανοιχτεί λογαριασμός.

Or. de

Τροπολογία 133
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 12

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

12. Η νομοθεσία πρέπει να απαιτεί από τον 
πάροχο να ενεργεί γρήγορα όταν 
επαληθεύει κατά πόσον ο καταναλωτής 
έχει δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό, με υποχρέωση του 
παρόχου να ενημερώνει τον καταναλωτή 
σχετικά με τους λόγους για οποιαδήποτε 
αργοπορία πέραν των δύο εβδομάδων. Ο 
πάροχος μπορεί να απαιτεί από τους 
καταναλωτές να παρουσιαστούν 
αυτοπροσώπως στο πλησιέστερο 
υποκατάστημα προκειμένου να ανοιχτεί 
λογαριασμός.

12. Οποιαδήποτε πιθανή νομοθεσία της 
ΕΕ πρέπει να απαιτεί από τον πάροχο να 
ενεργεί εγκαίρως όταν επαληθεύει κατά 
πόσον ο πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης 
σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Ο 
πάροχος μπορεί να απαιτεί από τους 
καταναλωτές να παρουσιαστούν 
αυτοπροσώπως στο πλησιέστερο 
υποκατάστημα προκειμένου να ανοιχτεί 
λογαριασμός.

Or. en

Τροπολογία 134
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 13

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

13. Η νομοθεσία πρέπει να επιτρέπει στον 
χρήστη βασικού τραπεζικού λογαριασμού 

13. Η νομοθεσία πρέπει να επιτρέπει στον 
χρήστη βασικού τραπεζικού λογαριασμού 



AM\897689EL.doc 75/132 PE486.164v01-00

EL

να διενεργεί κάθε απαραίτητη πράξη 
πληρωμών, όπως είναι η λήψη
εισοδήματος ή επιδομάτων, η πληρωμή 
λογαριασμών ή φόρων και η αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών, μέσα από άμεσους 
όσο και εξ αποστάσεως διαύλους που 
χρησιμοποιούν καθιερωμένα εθνικά 
συστήματα. 

να διενεργεί δωρεάν κάθε απαραίτητη 
πράξη πληρωμών, όπως είναι η λήψη 
εισοδήματος ή επιδομάτων, η πληρωμή 
λογαριασμών ή φόρων και η αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών, μέσα από άμεσους 
όσο και εξ αποστάσεως διαύλους που 
χρησιμοποιούν καθιερωμένα εθνικά 
συστήματα.

Or. fr

Τροπολογία 135
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 13

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

13. Η νομοθεσία πρέπει να επιτρέπει στον 
χρήστη βασικού τραπεζικού λογαριασμού 
να διενεργεί κάθε απαραίτητη πράξη 
πληρωμών, όπως είναι η λήψη 
εισοδήματος ή επιδομάτων, η πληρωμή 
λογαριασμών ή φόρων και η αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών, μέσα από άμεσους 
όσο και εξ αποστάσεως διαύλους που 
χρησιμοποιούν καθιερωμένα εθνικά 
συστήματα. 

13. Οποιαδήποτε πιθανή νομοθεσία της 
ΕΕ πρέπει να επιτρέπει στον χρήστη 
βασικού τραπεζικού λογαριασμού ή στον 
πελάτη να διενεργεί κάθε απαραίτητη 
πράξη πληρωμών, όπως είναι η λήψη 
εισοδήματος ή επιδομάτων, η πληρωμή 
λογαριασμών ή φόρων και η αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών, μέσα από άμεσους 
και εξ αποστάσεως διαύλους που 
χρησιμοποιούν καθιερωμένα εθνικά 
συστήματα εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Or. en

Τροπολογία 136
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 14

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

14. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν 
πρέπει να προσφέρει, ρητά ή σιωπηρά, 
δυνατότητες υπερανάληψης ή υπέρβασης 

14. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν 
πρέπει να προσφέρει, ρητά ή σιωπηρά, 
δυνατότητες υπερανάληψης ή υπέρβασης 
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του υπολοίπου σε σύνδεση με βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Η εντολή 
πληρωμής προς τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών του καταναλωτή δεν πρέπει να 
εκτελείται, εάν η εκτέλεση της πληρωμής 
θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο 
στον βασικό λογαριασμό πληρωμών του 
καταναλωτή. Η πρόσβαση σε πιστοδότηση 
δεν πρέπει να θεωρείται συστατικό 
στοιχείο του βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού ούτε δικαίωμα συνδεόμενο
με αυτόν, ασχέτως του σκοπού ή της 
μορφής της πιστοδότησης. 

του υπολοίπου σε σύνδεση με βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Η εντολή 
πληρωμής προς τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών του καταναλωτή δεν πρέπει να 
εκτελείται, εάν η εκτέλεση της πληρωμής 
θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο 
στον βασικό λογαριασμό πληρωμών του 
καταναλωτή. Η πρόσβαση σε πιστοδότηση 
δεν πρέπει να θεωρείται συστατικό 
στοιχείο του βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού ούτε δικαίωμα που τον 
συνοδεύει, ασχέτως του σκοπού ή της 
μορφής της πιστοδότησης. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών θα μπορούσαν, 
όπου δεν είναι ανάρμοστο, να 
προσφέρουν σε πελάτες με βασικούς 
λογαριασμούς πληρωμών πιστωτικά 
προϊόντα ως ξεχωριστές υπηρεσίες, υπό 
την προϋπόθεση η πρόσβαση στον βασικό 
λογαριασμό και η χρήση αυτού να μην 
περιορίζεται με κανέναν τρόπο ούτε να 
προϋποθέτει την αγορά τέτοιων 
προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 14

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

14. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν 
πρέπει να προσφέρει, ρητά ή σιωπηρά, 
δυνατότητες υπερανάληψης ή υπέρβασης 
του υπολοίπου σε σύνδεση με βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Η εντολή 
πληρωμής προς τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών του καταναλωτή δεν πρέπει να 
εκτελείται, εάν η εκτέλεση της πληρωμής 
θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο 
στον βασικό λογαριασμό πληρωμών του 
καταναλωτή. Η πρόσβαση σε πιστοδότηση 
δεν πρέπει να θεωρείται συστατικό 

14. Η εντολή πληρωμής προς τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών του καταναλωτή δεν 
πρέπει να εκτελείται, εάν η εκτέλεση της 
πληρωμής θα είχε ως αποτέλεσμα 
αρνητικό υπόλοιπο στον βασικό 
λογαριασμό πληρωμών του καταναλωτή. 
Η πρόσβαση σε πιστοδότηση δεν πρέπει να 
θεωρείται συστατικό στοιχείο του βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού ούτε δικαίωμα 
συνδεόμενο με αυτόν, ασχέτως του σκοπού 
ή της μορφής της πιστοδότησης. 
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στοιχείο του βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού ούτε δικαίωμα συνδεόμενο 
με αυτόν, ασχέτως του σκοπού ή της 
μορφής της πιστοδότησης. 

Or. en

Τροπολογία 138
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 14

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

14. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν 
πρέπει να προσφέρει, ρητά ή σιωπηρά, 
δυνατότητες υπερανάληψης ή υπέρβασης 
του υπολοίπου σε σύνδεση με βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Η εντολή 
πληρωμής προς τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών του καταναλωτή δεν πρέπει να 
εκτελείται, εάν η εκτέλεση της πληρωμής 
θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο 
στον βασικό λογαριασμό πληρωμών του 
καταναλωτή. Η πρόσβαση σε πιστοδότηση 
δεν πρέπει να θεωρείται συστατικό 
στοιχείο του βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού ούτε δικαίωμα συνδεόμενο 
με αυτόν, ασχέτως του σκοπού ή της 
μορφής της πιστοδότησης.

14. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν 
πρέπει να προσφέρει, ρητά ή σιωπηρά, 
δυνατότητες υπερανάληψης ή υπέρβασης 
του υπολοίπου σε σύνδεση με βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Η εντολή 
πληρωμής προς τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών του καταναλωτή δεν πρέπει να 
εκτελείται, εάν η εκτέλεση της πληρωμής 
θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο 
στον βασικό λογαριασμό πληρωμών του 
καταναλωτή· εξαιρούνται αμοιβές της 
τράπεζας για παροχή υπηρεσιών, οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν από τον 
καταναλωτή. Η πρόσβαση σε πιστοδότηση 
δεν πρέπει να θεωρείται συστατικό 
στοιχείο του βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού ούτε δικαίωμα συνδεόμενο 
με αυτόν, ασχέτως του σκοπού ή της 
μορφής της πιστοδότησης.

Or. de

Τροπολογία 139
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 14
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

14. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν 
πρέπει να προσφέρει, ρητά ή σιωπηρά, 
δυνατότητες υπερανάληψης ή υπέρβασης 
του υπολοίπου σε σύνδεση με βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Η εντολή 
πληρωμής προς τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών του καταναλωτή δεν πρέπει να 
εκτελείται, εάν η εκτέλεση της πληρωμής 
θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο 
στον βασικό λογαριασμό πληρωμών του
καταναλωτή. Η πρόσβαση σε πιστοδότηση 
δεν πρέπει να θεωρείται συστατικό 
στοιχείο του βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού ούτε δικαίωμα συνδεόμενο 
με αυτόν, ασχέτως του σκοπού ή της 
μορφής της πιστοδότησης. 

14. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν 
πρέπει να προσφέρει, ρητά ή σιωπηρά, 
δυνατότητες υπερανάληψης ή υπέρβασης 
του υπολοίπου σε σύνδεση με βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Η εντολή 
πληρωμής προς τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών του πελάτη δεν πρέπει να 
εκτελείται, εάν η εκτέλεση της πληρωμής 
θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητικό υπόλοιπο 
στον βασικό λογαριασμό πληρωμών του 
πελάτη. Η πρόσβαση σε πιστοδότηση δεν 
πρέπει να θεωρείται συστατικό στοιχείο 
του βασικού τραπεζικού λογαριασμού ούτε 
δικαίωμα συνδεόμενο με αυτόν, ασχέτως 
του σκοπού ή της μορφής της 
πιστοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 140
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 15

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

15. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό πρέπει να παρέχεται δωρεάν.

15. Το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού πρέπει να παρέχεται δωρεάν. 
Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει χρέωση για 
τη χρήση βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Όλες οι χρεώσεις που 
σχετίζονται με τη χρήση βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού θα είναι εύλογες, 
βάσει κόστους και θα είναι πιο ευνοϊκές 
σε σύγκριση με τη συνήθη πολιτική 
τιμολόγησης του παρόχου για συγκρίσιμα 
προϊόντα τραπεζικών λογαριασμών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν 
μέγιστες χρεώσεις, οι οποίες θα ισχύουν 
σε εθνικό επίπεδο.

Or. en
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Τροπολογία 141
Emilie Turunen

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 15

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

15. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό πρέπει να παρέχεται δωρεάν. 

15. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό πρέπει, κατά προτίμηση, να 
παρέχεται δωρεάν. Οι χρεώσεις δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα έξοδα που επιβάλλει ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για την 
παροχή της υπηρεσίας και δεν θα πρέπει 
σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το 
ποσό των 10 ευρώ ετησίως.

Or. en

Τροπολογία 142
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 15

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

15. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό
λογαριασμό πρέπει να παρέχεται δωρεάν.

15. Η πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό 
πληρωμών πρέπει να παρέχεται είτε
δωρεάν είτε με εύλογο κόστος. Σε 
περίπτωση επιβολής τελών, τα τέλη αυτά 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
αποτρέπουν κανέναν καταναλωτή από το 
άνοιγμα και τη χρήση βασικού 
λογαριασμού πληρωμών σε συναφές προς 
το κόστος πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 143
Ivo Strejček
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Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 15

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

15. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό πρέπει να παρέχεται δωρεάν.

15. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό πρέπει να παρέχεται σε τιμή 
χαμηλότερη από τη σταθερή χρέωση 
λογαριασμού καταθέσεων στον εν λόγω 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, εκτός εάν 
διατίθεται ήδη δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 144
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 15

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

15. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό πρέπει να παρέχεται δωρεάν.

15. Το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού πρέπει να παρέχεται δωρεάν.

Or. de

Τροπολογία 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 15

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

15. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό πρέπει να παρέχεται δωρεάν.

15. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό πρέπει να παρέχεται είτε
δωρεάν είτε έναντι της δέουσας αμοιβής.

Or. en
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Τροπολογία 146
Gay Mitchell

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 15

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

15. Η πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό
λογαριασμό πρέπει να παρέχεται δωρεάν. 

15. Το άνοιγμα βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού πρέπει να παρέχεται δωρεάν.

Or. en

Τροπολογία 147
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

. 15α. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
πρέπει να υποχρεούνται να διασφαλίζουν 
ότι, μεταξύ των προϊόντων που 
προσφέρουν, ο βασικός λογαριασμός 
πληρωμών είναι πάντοτε –ανεξάρτητα 
από το είδος της σύγκρισης– ο πλέον 
οικονομικός λογαριασμός για την 
πραγματοποίηση βασικών συναλλαγών 
πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 148
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

. 15β. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
κόστος για βασικές υπηρεσίες πληρωμών 
δεν θα είναι αδικαιολόγητο, κάθε κράτος 
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μέλος θα πρέπει να υποχρεούται να θέσει 
ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα ετήσια 
τέλη που σχετίζονται με το άνοιγμα και 
τη χρήση βασικού λογαριασμού 
πληρωμών.  Ενώ ένα τέτοιο ανώτατο 
όριο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο 
στις εθνικές συνθήκες – π.χ., στα γενικά 
επίπεδα τιμών καταναλωτή που 
σχετίζονται με τους κοινούς 
λογαριασμούς πληρωμών – σε κανένα 
κράτος μέλος δεν θα πρέπει να 
προσδιοριστεί σε επίπεδο ανώτερο των 15 
ευρώ ή, όσον αφορά κράτη μέλη εκτός 
της ευρωζώνης, στο ποσό που αντιστοιχεί 
στο ανάλογο εθνικό νόμισμα.

Or. en

Τροπολογία 149
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

. 15γ. Πρέπει να δίνεται στα κράτη μέλη η 
δυνατότητα να προσδιορίζουν έναν 
μέγιστο αριθμό συναλλαγών –που πιθανόν 
να εντάσσονται στις διαφορετικές 
κατηγορίες συναλλαγών– που θα μπορούν 
να καλύπτονται από τα συνολικά ετήσια 
τέλη σύμφωνα με το ανώτατο όριο. 
Ωστόσο, τα εν λόγω όρια συναλλαγών 
πρέπει πάντοτε να αφήνουν περιθώριο 
ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να 
πραγματοποιούν τις καθημερινές τους 
συναλλαγές χωρίς να υπερβαίνουν τα 
μέγιστα όρια. Αν παρατηρηθεί υπέρβαση 
του μέγιστου αριθμού συναλλαγών, οι 
επιπρόσθετες συναλλαγές πρέπει να 
βαρύνονται με εύλογο κόστος.  Οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει 
πάντοτε να προειδοποιούν τους 
καταναλωτές που βρίσκονται κοντά στα 
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μέγιστα όρια.

Or. en

Τροπολογία 150
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

. 15δ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
προκαθορισμένες χρεώσεις δεν πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό 
των ετήσιων τελών.

Or. en

Τροπολογία 151
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 16

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη 
συνήθη τιμολογιακή πολιτική του 
παρόχου. Η νομοθεσία πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι ο καταναλωτής δεν 
επωμίζεται καμία προμήθεια ή κύρωση 
προερχόμενη από συνθήκες ανεξάρτητες 
από τη θέλησή του, όπως π.χ. το ανεπαρκές 
υπόλοιπο του λογαριασμού του λόγω 
αργοπορίας στην καταβολή μισθών ή 
κοινωνικών επιδομάτων.

16. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
ο καταναλωτής δεν επωμίζεται καμία 
προμήθεια ή κύρωση προερχόμενη από το 
ανεπαρκές υπόλοιπο του λογαριασμού του. 

Or. fr
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Τροπολογία 152
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 16

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. Η 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο 
καταναλωτής δεν επωμίζεται καμία 
προμήθεια ή κύρωση προερχόμενη από 
συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή 
του, όπως π.χ. το ανεπαρκές υπόλοιπο 
του λογαριασμού του λόγω αργοπορίας 
στην καταβολή μισθών ή κοινωνικών 
επιδομάτων.

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι εύλογες και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου.

Or. en

Τροπολογία 153
Gay Mitchell

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 16

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. Η 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο 
καταναλωτής δεν επωμίζεται καμία 
προμήθεια ή κύρωση προερχόμενη από 
συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή 
του, όπως π.χ. το ανεπαρκές υπόλοιπο 
του λογαριασμού του λόγω αργοπορίας 
στην καταβολή μισθών ή κοινωνικών 
επιδομάτων.

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι λογικές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. 

Or. en
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Τροπολογία 154
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 16

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. Η 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο 
καταναλωτής δεν επωμίζεται καμία 
προμήθεια ή κύρωση προερχόμενη από 
συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή 
του, όπως π.χ. το ανεπαρκές υπόλοιπο 
του λογαριασμού του λόγω αργοπορίας 
στην καταβολή μισθών ή κοινωνικών 
επιδομάτων.

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου.

Or. de

Τροπολογία 155
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 16

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. Η 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο 
καταναλωτής δεν επωμίζεται καμία 
προμήθεια ή κύρωση προερχόμενη από 
συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του, 
όπως π.χ. το ανεπαρκές υπόλοιπο του 
λογαριασμού του λόγω αργοπορίας στην 
καταβολή μισθών ή κοινωνικών 
επιδομάτων.

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι εύλογες και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. Η 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο 
καταναλωτής δεν επωμίζεται καμία 
προμήθεια ή κύρωση προερχόμενη από 
συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του, 
όπως π.χ. το ανεπαρκές υπόλοιπο του 
λογαριασμού του λόγω αργοπορίας στην 
καταβολή μισθών ή κοινωνικών 
επιδομάτων.
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Or. en

Τροπολογία 156
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 16

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη
συνήθη τιμολογιακή πολιτική του 
παρόχου. Η νομοθεσία πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι ο καταναλωτής δεν 
επωμίζεται καμία προμήθεια ή κύρωση 
προερχόμενη από συνθήκες ανεξάρτητες 
από τη θέλησή του, όπως π.χ. το 
ανεπαρκές υπόλοιπο του λογαριασμού του 
λόγω αργοπορίας στην καταβολή μισθών 
ή κοινωνικών επιδομάτων.

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
χρώσεις πρέπει να αντιστοιχούν στη
συνήθη τιμολογιακή πολιτική του 
παρόχου.

Or. en

Τροπολογία 157
Peter Simon

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 16

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη 
συνήθη τιμολογιακή πολιτική του 
παρόχου. Η νομοθεσία πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι ο καταναλωτής δεν 
επωμίζεται καμία προμήθεια ή κύρωση 
προερχόμενη από συνθήκες ανεξάρτητες 
από τη θέλησή του, όπως π.χ. το ανεπαρκές 
υπόλοιπο του λογαριασμού του λόγω 
αργοπορίας στην καταβολή μισθών ή 

16. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
ο καταναλωτής δεν επωμίζεται καμία 
προμήθεια ή κύρωση προερχόμενη από 
συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του, 
όπως π.χ. το ανεπαρκές υπόλοιπο του 
λογαριασμού του λόγω αργοπορίας στην 
καταβολή μισθών ή κοινωνικών 
επιδομάτων.
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κοινωνικών επιδομάτων.

Or. de

Τροπολογία 158
Emilie Turunen

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 16

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. Η 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο 
καταναλωτής δεν επωμίζεται καμία 
προμήθεια ή κύρωση προερχόμενη από 
συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του, 
όπως π.χ. το ανεπαρκές υπόλοιπο του 
λογαριασμού του λόγω αργοπορίας στην 
καταβολή μισθών ή κοινωνικών 
επιδομάτων.

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. Η 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο 
καταναλωτής δεν επωμίζεται καμία 
προμήθεια ή κύρωση προερχόμενη από 
συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του, 
όπως π.χ. το ανεπαρκές υπόλοιπο του 
λογαριασμού του λόγω αργοπορίας στην 
καταβολή μισθών ή κοινωνικών 
επιδομάτων. Οποιαδήποτε τέλη 
επιβάλλονται στον λογαριασμό πρέπει να 
είναι διαφανή.

Or. en

Τροπολογία 159
Jürgen Klute

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 16

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

16. Οι οποιεσδήποτε προκαθορισμένες 
επιβαρύνσεις πρέπει να είναι προσιτές και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. Η 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο 
καταναλωτής δεν επωμίζεται καμία 
προμήθεια ή κύρωση προερχόμενη από 

16. Οι οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές
πρέπει να είναι προσιτές και τουλάχιστον 
εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη τιμολογιακή 
πολιτική του παρόχου. Η νομοθεσία πρέπει 
να εξασφαλίζει ότι ο καταναλωτής δεν 
επωμίζεται καμία προμήθεια ή κύρωση 
προερχόμενη από συνθήκες ανεξάρτητες 
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συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του, 
όπως π.χ. το ανεπαρκές υπόλοιπο του 
λογαριασμού του λόγω αργοπορίας στην 
καταβολή μισθών ή κοινωνικών 
επιδομάτων.

από τη θέλησή του, όπως π.χ. το ανεπαρκές 
υπόλοιπο του λογαριασμού του λόγω 
αργοπορίας στην καταβολή μισθών ή 
κοινωνικών επιδομάτων.

Or. de

Τροπολογία 160
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα Α – στοιχείο -α (νέο)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

-α) υπηρεσίες που διευκολύνουν όλες τις 
απαραίτητες εργασίες για το άνοιγμα, τη 
λειτουργία και το κλείσιμο ενός 
λογαριασμού πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 161
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17– τμήμα A – υποπαράγραφος

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Στον καταναλωτή πρέπει να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε 
προσωπικές υπηρεσίες, όπως η 
εξυπηρέτηση στις θυρίδες των 
υποκαταστημάτων, και στη 
χρησιμοποίηση αυτόματων 
ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), 
συμπεριλαμβανομένων, όποτε είναι 
τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών. Ο πάροχος δεν πρέπει να 
χρεώνει τέλη σχετιζόμενα με την παροχή 
βασικών υπηρεσιών διαχείρισης 
λογαριασμού.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 162
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα A – υποπαράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Στον καταναλωτή πρέπει να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε προσωπικές 
υπηρεσίες, όπως η εξυπηρέτηση στις 
θυρίδες των υποκαταστημάτων, και στη 
χρησιμοποίηση αυτόματων 
ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), 
συμπεριλαμβανομένων, όποτε είναι 
τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών. Ο πάροχος δεν πρέπει να 
χρεώνει τέλη σχετιζόμενα με την παροχή 
βασικών υπηρεσιών διαχείρισης 
λογαριασμού.

Στον πελάτη πρέπει να παρέχεται χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε βασικές
προσωπικές υπηρεσίες, όπως η 
εξυπηρέτηση στις θυρίδες των 
υποκαταστημάτων, και στη χρησιμοποίηση 
αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών 
(ΑΤΜ), συμπεριλαμβανομένων, όποτε 
είναι τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών, ενώ τα τέλη, όπου απαιτούνται, 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο 
συνολικό τέλος διαχείρισης ενός βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 163
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα A – υποπαράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Στον καταναλωτή πρέπει να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε προσωπικές 
υπηρεσίες, όπως η εξυπηρέτηση στις 
θυρίδες των υποκαταστημάτων, και στη 
χρησιμοποίηση αυτόματων 
ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), 
συμπεριλαμβανομένων, όποτε είναι 
τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών. Ο πάροχος δεν πρέπει να 
χρεώνει τέλη σχετιζόμενα με την παροχή 
βασικών υπηρεσιών διαχείρισης

Στον πελάτη πρέπει να παρέχεται χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε βασικές
προσωπικές υπηρεσίες, όπως η 
εξυπηρέτηση στις θυρίδες των 
υποκαταστημάτων, και στη χρησιμοποίηση 
αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών 
(ΑΤΜ), συμπεριλαμβανομένων, όποτε 
είναι τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών, και τα τέλη, όπου απαιτούνται, 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο 
συνολικό τέλος διαχείρισης ενός βασικού 
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λογαριασμού. τραπεζικού λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα A – υποπαράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Στον καταναλωτή πρέπει να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε προσωπικές 
υπηρεσίες, όπως η εξυπηρέτηση στις 
θυρίδες των υποκαταστημάτων, και στη 
χρησιμοποίηση αυτόματων 
ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), 
συμπεριλαμβανομένων, όποτε είναι 
τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών. Ο πάροχος δεν πρέπει να 
χρεώνει τέλη σχετιζόμενα με την παροχή 
βασικών υπηρεσιών διαχείρισης 
λογαριασμού.

Στον καταναλωτή πρέπει να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε προσωπικές 
υπηρεσίες, όπως η εξυπηρέτηση στις 
θυρίδες των υποκαταστημάτων, και στη 
χρησιμοποίηση αυτόματων 
ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), 
συμπεριλαμβανομένων, όποτε είναι 
τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών. Ο πάροχος πρέπει να χρεώνει
κατάλληλα τέλη σχετιζόμενα με την 
παροχή βασικών υπηρεσιών διαχείρισης 
λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 165
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 –τμήμα A – εδάφιο 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Στον καταναλωτή πρέπει να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε προσωπικές 
υπηρεσίες, όπως η εξυπηρέτηση στις 
θυρίδες των υποκαταστημάτων, και στη 
χρησιμοποίηση αυτόματων 
ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), 
συμπεριλαμβανομένων, όποτε είναι 
τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών. Ο πάροχος δεν πρέπει να 

Στον καταναλωτή πρέπει να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε προσωπικές 
υπηρεσίες, όπως η εξυπηρέτηση στις 
θυρίδες των υποκαταστημάτων, και στη 
χρησιμοποίηση αυτόματων 
ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), 
συμπεριλαμβανομένων, όποτε είναι 
τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών. Ο πάροχος πρέπει να χρεώνει 
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χρεώνει τέλη σχετιζόμενα με την παροχή 
βασικών υπηρεσιών διαχείρισης 
λογαριασμού.

τέλη, που να είναι ανάλογα και 
συγκρίσιμα με υπάρχοντα είδη 
λογαριασμών, σε σχέση με την παροχή 
βασικών υπηρεσιών διαχείρισης 
λογαριασμού.

Or. de

Τροπολογία 166
Gay Mitchell

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα A – υποπαράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Στον καταναλωτή πρέπει να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε προσωπικές 
υπηρεσίες, όπως η εξυπηρέτηση στις 
θυρίδες των υποκαταστημάτων, και στη 
χρησιμοποίηση αυτόματων 
ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), 
συμπεριλαμβανομένων, όποτε είναι 
τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών. Ο πάροχος δεν πρέπει να 
χρεώνει τέλη σχετιζόμενα με την παροχή 
βασικών υπηρεσιών διαχείρισης 
λογαριασμού.

Στον καταναλωτή πρέπει να παρέχεται 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε προσωπικές 
υπηρεσίες, όπως η εξυπηρέτηση στις 
θυρίδες των υποκαταστημάτων, και στη 
χρησιμοποίηση αυτόματων 
ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), 
συμπεριλαμβανομένων, όποτε είναι 
τεχνικά εφικτό, των ΑΤΜ άλλων 
τραπεζών. Ο πάροχος πρέπει να χρεώνει
ελάχιστα τέλη σχετιζόμενα με την παροχή 
βασικών υπηρεσιών διαχείρισης 
λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 167
Sylvie Goulard

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα A – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Εφόσον ο πελάτης δεν διαθέτει μόνιμη 
διεύθυνση, ο πάροχος πρέπει να 
αποστέλλει τα αποσπάσματα 
λογαριασμού στην έδρα οργανισμού στον 
οποίον υπάγεται ο εν λόγω πελάτης.
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Or. fr

Τροπολογία 168
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα B – στοιχεία (α) - (δ)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

α) μεταφορά χρηματικών ποσών με την 
εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, μεταξύ 
άλλων σε διατραπεζικό επίπεδο·

α) μεταφορά χρηματικών ποσών σε ευρώ 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 
εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, μεταξύ 
άλλων σε διατραπεζικό επίπεδο· 

β) μεταφορά χρηματικών ποσών μέσω της 
εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα 
πληρωμών η οποία δεν επιτρέπει την 
εκτέλεση πράξεων πληρωμής που θα 
οδηγούσαν σε υπέρβαση του τρέχοντος 
υπολοίπου του λογαριασμού πληρωμών· 

β) μεταφορά χρηματικών ποσών σε ευρώ 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της 
εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα 
πληρωμών η οποία δεν επιτρέπει την 
εκτέλεση πράξεων πληρωμής που θα 
οδηγούσαν σε υπέρβαση του τρέχοντος 
υπολοίπου του λογαριασμού πληρωμών·

γ) εκτέλεση πάγιων εντολών, μεταξύ 
άλλων σε διατραπεζικό επίπεδο, στα κράτη 
μέλη όπου η χρησιμοποίησή τους είναι 
αναγκαία για την πραγματοποίηση 
απαραίτητων συναλλαγών·

γ) εκτέλεση πάγιων εντολών σε ευρώ 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ 
άλλων σε διατραπεζικό επίπεδο, στα κράτη 
μέλη όπου η χρησιμοποίησή τους είναι 
αναγκαία για την πραγματοποίηση 
απαραίτητων συναλλαγών·

δ) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, μεταξύ 
άλλων σε διατραπεζικό επίπεδο, στα κράτη 
μέλη όπου η χρησιμοποίησή τους είναι 
αναγκαία για την πραγματοποίηση 
απαραίτητων συναλλαγών.

δ) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων σε ευρώ 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ 
άλλων σε διατραπεζικό επίπεδο, στα κράτη 
μέλη όπου η χρησιμοποίησή τους είναι 
αναγκαία για την πραγματοποίηση 
απαραίτητων συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 169
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17– τμήμα B – στοιχείο (γ)
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

γ) εκτέλεση πάγιων εντολών, μεταξύ 
άλλων σε διατραπεζικό επίπεδο, στα 
κράτη μέλη όπου η χρησιμοποίησή τους 
είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση 
απαραίτητων συναλλαγών· 

γ) εκτέλεση πάγιων εντολών, μεταξύ 
άλλων σε διατραπεζικό επίπεδο· 

Or. en

Τροπολογία 170
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17– τμήμα B - στοιχείο (δ)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

δ) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, μεταξύ
άλλων σε διατραπεζικό επίπεδο, στα 
κράτη μέλη όπου η χρησιμοποίησή τους 
είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση 
απαραίτητων συναλλαγών.

δ) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, μεταξύ 
άλλων σε διατραπεζικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 171
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα B – υποπαράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών, ο 
καταναλωτής πρέπει να δικαιούται μια 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους 
διάφορους διαύλους που προσφέρει ο 
πάροχος, όπως είναι οι συναλλαγές με 
αυτοπρόσωπη παρουσία, οι συναλλαγές 
μέσω ΑΤΜ, η ηλεκτρονική τραπεζική και 
η τηλεφωνική τραπεζική. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καθορίσουν επαρκή αριθμό 

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών, ο 
καταναλωτής πρέπει να δικαιούται μια 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους 
διάφορους διαύλους που προσφέρει ο 
πάροχος, όπως είναι οι συναλλαγές με 
αυτοπρόσωπη παρουσία, οι συναλλαγές 
μέσω ΑΤΜ, η ηλεκτρονική τραπεζική και 
η τηλεφωνική τραπεζική. 
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βασικών πράξεων πληρωμής τις οποίες ο 
πάροχος υποχρεούται, εφόσον του 
ζητηθεί, να διευθετήσει και να εκτελεί σε 
μηνιαία βάση χωρίς χρέωση, ασχέτως 
του διαύλου που χρησιμοποιεί ο 
καταναλωτής. Εάν ο καταναλωτής τείνει 
να υπερβεί τον ανώτατο αριθμό δωρεάν 
συναλλαγών, ο πάροχος πρέπει να 
υποχρεούται να τον ενημερώσει 
αναλόγως. Ο πάροχος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα είτε να επιβάλλει χρέωση για 
τις πρόσθετες συναλλαγές, βάσει κόστους 
και σύμφωνα με τη συνήθη τιμολογιακή 
πολιτική του, είτε αν αρνείται την 
εκτέλεση των συναλλαγών. Ο πάροχος 
πρέπει να μπορεί να επιβάλλει μια 
εφάπαξ χρέωση βάσει κόστους για την 
παροχή κάρτας πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 172
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα B - εδάφιο 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών, ο 
καταναλωτής πρέπει να δικαιούται μια 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους 
διάφορους διαύλους που προσφέρει ο 
πάροχος, όπως είναι οι συναλλαγές με 
αυτοπρόσωπη παρουσία, οι συναλλαγές 
μέσω ΑΤΜ, η ηλεκτρονική τραπεζική και 
η τηλεφωνική τραπεζική. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καθορίσουν επαρκή αριθμό 
βασικών πράξεων πληρωμής τις οποίες ο 
πάροχος υποχρεούται, εφόσον του 
ζητηθεί, να διευθετήσει και να εκτελεί σε 
μηνιαία βάση χωρίς χρέωση, ασχέτως 
του διαύλου που χρησιμοποιεί ο 
καταναλωτής. Εάν ο καταναλωτής τείνει 
να υπερβεί τον ανώτατο αριθμό δωρεάν 
συναλλαγών, ο πάροχος πρέπει να 

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών, ο 
καταναλωτής πρέπει να δικαιούται μια 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους 
διάφορους διαύλους που προσφέρει ο 
πάροχος, όπως είναι οι συναλλαγές με 
αυτοπρόσωπη παρουσία, οι συναλλαγές 
μέσω ΑΤΜ, η ηλεκτρονική τραπεζική και 
η τηλεφωνική τραπεζική.
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υποχρεούται να τον ενημερώσει 
αναλόγως. Ο πάροχος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα είτε να επιβάλλει χρέωση για 
τις πρόσθετες συναλλαγές, βάσει κόστους 
και σύμφωνα με τη συνήθη τιμολογιακή 
πολιτική του, είτε αν αρνείται την 
εκτέλεση των συναλλαγών. Ο πάροχος 
πρέπει να μπορεί να επιβάλλει μια εφάπαξ 
χρέωση βάσει κόστους για την παροχή 
κάρτας πληρωμών.

Or. fr

Τροπολογία 173
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα B – υποπαράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών, ο 
καταναλωτής πρέπει να δικαιούται μια 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους 
διάφορους διαύλους που προσφέρει ο 
πάροχος, όπως είναι οι συναλλαγές με 
αυτοπρόσωπη παρουσία, οι συναλλαγές 
μέσω ΑΤΜ, η ηλεκτρονική τραπεζική και 
η τηλεφωνική τραπεζική. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καθορίσουν επαρκή αριθμό 
βασικών πράξεων πληρωμής τις οποίες ο 
πάροχος υποχρεούται, εφόσον του 
ζητηθεί, να διευθετήσει και να εκτελεί σε 
μηνιαία βάση χωρίς χρέωση, ασχέτως 
του διαύλου που χρησιμοποιεί ο 
καταναλωτής. Εάν ο καταναλωτής τείνει 
να υπερβεί τον ανώτατο αριθμό δωρεάν 
συναλλαγών, ο πάροχος πρέπει να 
υποχρεούται να τον ενημερώσει 
αναλόγως. Ο πάροχος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα είτε να επιβάλλει χρέωση για 
τις πρόσθετες συναλλαγές, βάσει κόστους 
και σύμφωνα με τη συνήθη τιμολογιακή 
πολιτική του, είτε αν αρνείται την 
εκτέλεση των συναλλαγών. Ο πάροχος 
πρέπει να μπορεί να επιβάλλει μια εφάπαξ 

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών, ο 
πελάτης πρέπει να δικαιούται μια χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση στους διάφορους 
διαύλους που προσφέρει ο πάροχος, όπως 
είναι οι συναλλαγές με αυτοπρόσωπη 
παρουσία, οι συναλλαγές μέσω ΑΤΜ, και 
όπου είναι εφικτό, με ηλεκτρονική 
τραπεζική και τηλεφωνική τραπεζική και 
θα πρέπει να εφαρμόζεται η συνήθης 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου για 
αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες. Ο 
πάροχος πρέπει επίσης να μπορεί να 
επιβάλλει μια εφάπαξ χρέωση βάσει 
κόστους για την παροχή κάρτας 
πληρωμών.
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χρέωση βάσει κόστους για την παροχή 
κάρτας πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 174
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17– τμήμα B - υποπαράγραφος 1

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών, ο 
καταναλωτής πρέπει να δικαιούται μια 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους 
διάφορους διαύλους που προσφέρει ο 
πάροχος, όπως είναι οι συναλλαγές με 
αυτοπρόσωπη παρουσία, οι συναλλαγές 
μέσω ΑΤΜ, η ηλεκτρονική τραπεζική και 
η τηλεφωνική τραπεζική. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να καθορίσουν επαρκή αριθμό 
βασικών πράξεων πληρωμής τις οποίες ο 
πάροχος υποχρεούται, εφόσον του 
ζητηθεί, να διευθετήσει και να εκτελεί σε 
μηνιαία βάση χωρίς χρέωση, ασχέτως 
του διαύλου που χρησιμοποιεί ο 
καταναλωτής. Εάν ο καταναλωτής τείνει 
να υπερβεί τον ανώτατο αριθμό δωρεάν 
συναλλαγών, ο πάροχος πρέπει να 
υποχρεούται να τον ενημερώσει 
αναλόγως. Ο πάροχος πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα είτε να επιβάλλει χρέωση για 
τις πρόσθετες συναλλαγές, βάσει κόστους 
και σύμφωνα με τη συνήθη τιμολογιακή 
πολιτική του, είτε αν αρνείται την 
εκτέλεση των συναλλαγών. Ο πάροχος 
πρέπει να μπορεί να επιβάλλει μια εφάπαξ 
χρέωση βάσει κόστους για την παροχή 
κάρτας πληρωμών.

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στα τμήματα Α και Β, ο 
καταναλωτής πρέπει να δικαιούται μια 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους 
διάφορους διαύλους που προσφέρει ο 
πάροχος, όπως είναι οι συναλλαγές με 
αυτοπρόσωπη παρουσία στα ταμεία των 
υποκαταστημάτων, οι συναλλαγές μέσω 
ΑΤΜ, συμπεριλαμβανομένων και των 
ΑΤΜ άλλων παρόχων όπου κάτι τέτοιο 
είναι τεχνικά εφικτό, η ηλεκτρονική 
τραπεζική και η τηλεφωνική τραπεζική.

Or. en
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Τροπολογία 175
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα Γ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Χρειάζεται να συμπεριληφθεί μια ελάχιστη 
προστασία από κατάσχεση για τις 
εισερχόμενες πληρωμές, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 176
Gay Mitchell

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα Γ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Χρειάζεται να συμπεριληφθεί μια 
ελάχιστη προστασία από κατάσχεση για 
τις εισερχόμενες πληρωμές, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17– τμήμα Γ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Χρειάζεται να συμπεριληφθεί μια 
ελάχιστη προστασία από κατάσχεση για τις 
εισερχόμενες πληρωμές, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία.

Χρειάζεται να γίνονται σεβαστές οι 
εθνικές διατάξεις σχετικά με μια ελάχιστη 
προστασία από κατάσχεση για τις 
εισερχόμενες πληρωμές.

Or. en
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Τροπολογία 178
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα Γ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Χρειάζεται να συμπεριληφθεί μια ελάχιστη 
προστασία από κατάσχεση για τις 
εισερχόμενες πληρωμές, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία.

Θα μπορούσε να συμπεριληφθεί μια 
ελάχιστη προστασία από κατάσχεση για τις 
εισερχόμενες πληρωμές, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 179
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα Δ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
απαιτούν πρόσθετα χαρακτηριστικά για 
τον βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να 
διευρύνουν το φάσμα των 
χαρακτηριστικών του λογαριασμού, π.χ. 
με αποταμιευτικές δυνατότητες ή με 
δυνατότητα διεθνών εμβασμάτων. Η 
πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό δεν θα πρέπει να συνδέεται 
με τον όρο της αγοράς τέτοιων 
πρόσθετων υπηρεσιών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 180
Jürgen Klute
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Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα Δ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
απαιτούν πρόσθετα χαρακτηριστικά για 
τον βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να 
διευρύνουν το φάσμα των 
χαρακτηριστικών του λογαριασμού, π.χ. με 
αποταμιευτικές δυνατότητες ή με 
δυνατότητα διεθνών εμβασμάτων. Η 
πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό δεν θα πρέπει να συνδέεται με 
τον όρο της αγοράς τέτοιων πρόσθετων 
υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
απαιτούν πρόσθετα χαρακτηριστικά για 
τον βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να 
διευρύνουν το φάσμα των 
χαρακτηριστικών του λογαριασμού, π.χ. με 
αποταμιευτικές δυνατότητες ή με 
δυνατότητα διεθνών εμβασμάτων από και 
προς κράτη εκτός της Ένωσης. Η 
πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό δεν θα πρέπει να συνδέεται με 
τον όρο της αγοράς τέτοιων πρόσθετων 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 181
Gay Mitchell

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 – τμήμα Δ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
απαιτούν πρόσθετα χαρακτηριστικά για 
τον βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να 
διευρύνουν το φάσμα των 
χαρακτηριστικών του λογαριασμού, π.χ. με 
αποταμιευτικές δυνατότητες ή με 
δυνατότητα διεθνών εμβασμάτων. Η 
πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό δεν θα πρέπει να συνδέεται με 
τον όρο της αγοράς τέτοιων πρόσθετων 
υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
απαιτούν πρόσθετα χαρακτηριστικά για 
τον βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να 
διευρύνουν το φάσμα των 
χαρακτηριστικών του λογαριασμού, με 
εξαίρεση την παροχή δυνατότητας 
υπερανάληψης, π.χ. με αποταμιευτικές 
δυνατότητες ή με δυνατότητα διεθνών 
εμβασμάτων. Η πρόσβαση σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό δεν θα πρέπει να 
συνδέεται με τον όρο της αγοράς τέτοιων 
πρόσθετων υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 182
Peter Simon

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 3 – παράγραφος 17 –τμήμα Δ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
απαιτούν πρόσθετα χαρακτηριστικά για 
τον βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να 
διευρύνουν το φάσμα των 
χαρακτηριστικών του λογαριασμού, π.χ. με 
αποταμιευτικές δυνατότητες ή με 
δυνατότητα διεθνών εμβασμάτων. Η 
πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό δεν θα πρέπει να συνδέεται με 
τον όρο της αγοράς τέτοιων πρόσθετων 
υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
απαιτούν πρόσθετα χαρακτηριστικά για 
τον βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία, να 
διευρύνουν το φάσμα των 
χαρακτηριστικών του λογαριασμού, π.χ. με 
αποταμιευτικές δυνατότητες ή με 
δυνατότητα διεθνών εμβασμάτων σε 
λογαριασμούς εκτός της Ένωσης. Η 
πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό δεν θα πρέπει να συνδέεται με 
τον όρο της αγοράς τέτοιων πρόσθετων 
υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 183
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 18

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

18. Η νομοθεσία πρέπει να επιδιώκει 
ενίσχυση της επίγνωσης των 
καταναλωτών όσον αφορά τη δυνατότητά 
τους να ανοίξουν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
συνοδεύεται από φιλόδοξη επικοινωνιακή 
στρατηγική, σε επίπεδο τόσο Ένωσης όσο 
και κρατών μελών, και να 
συμπεριλαμβάνει την υποχρέωση των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να δίνουν 
σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές.

18. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
ξεκινήσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με 
τη διάθεση βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών. Αυτές οι εκστρατείες 
πληροφόρησης θα πρέπει να σχεδιαστούν 
σε συνεργασία με τους εκπροσώπους 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών,
οργανώσεων καταναλωτών ή κοινωνικών 
συμβουλευτικών οργάνων.
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Or. en

Τροπολογία 184
Peter Simon

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 18

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

18. Η νομοθεσία πρέπει να επιδιώκει 
ενίσχυση της επίγνωσης των καταναλωτών 
όσον αφορά τη δυνατότητά τους να 
ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να συνοδεύεται από 
φιλόδοξη επικοινωνιακή στρατηγική, σε 
επίπεδο τόσο Ένωσης όσο και κρατών 
μελών, και να συμπεριλαμβάνει την 
υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών να δίνουν σαφείς πληροφορίες 
στους καταναλωτές.

18. Η νομοθεσία πρέπει να επιδιώκει 
ενίσχυση της επίγνωσης των καταναλωτών 
όσον αφορά τη δυνατότητά τους να 
ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να συνοδεύεται από 
φιλόδοξη επικοινωνιακή στρατηγική, σε 
επίπεδο τόσο Ένωσης όσο και κρατών 
μελών, και να συμπεριλαμβάνει την 
υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών να δίνουν σαφείς πληροφορίες 
στους καταναλωτές, και σε γραπτή μορφή, 
και να ενημερώνουν ενεργά σχετικά με τη 
δυνατότητα ανοίγματος βασικού 
τραπεζικού λογαριασμού.

Or. de

Τροπολογία 185
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 18

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

18. Η νομοθεσία πρέπει να επιδιώκει 
ενίσχυση της επίγνωσης των 
καταναλωτών όσον αφορά τη δυνατότητά 
τους να ανοίξουν βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
συνοδεύεται από φιλόδοξη επικοινωνιακή 
στρατηγική, σε επίπεδο τόσο Ένωσης όσο 
και κρατών μελών, και να 
συμπεριλαμβάνει την υποχρέωση των 

18. Οποιαδήποτε πιθανή νομοθεσία 
πρέπει να επιδιώκει ενίσχυση της 
επίγνωσης των πελατών όσον αφορά τη 
δυνατότητά τους να ανοίξουν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό. Κατά συνέπεια, 
πρέπει να συνοδεύεται από φιλόδοξη 
επικοινωνιακή στρατηγική που θα 
εφαρμόζεται στο κατάλληλο επίπεδο 
ώστε να παρέχει σαφείς πληροφορίες 
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παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να δίνουν
σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές.

στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και
στους πελάτες τους σχετικά με τα 
αντίστοιχα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους αναφορικά με βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 186
Jürgen Klute

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 18

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

18. Η νομοθεσία πρέπει να επιδιώκει 
ενίσχυση της επίγνωσης των καταναλωτών 
όσον αφορά τη δυνατότητά τους να 
ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να συνοδεύεται από 
φιλόδοξη επικοινωνιακή στρατηγική, σε 
επίπεδο τόσο Ένωσης όσο και κρατών 
μελών, και να συμπεριλαμβάνει την 
υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών να δίνουν σαφείς πληροφορίες 
στους καταναλωτές.

18. Η νομοθεσία πρέπει να επιδιώκει 
ενίσχυση της επίγνωσης των καταναλωτών 
όσον αφορά τη δυνατότητά τους να 
ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να συνοδεύεται από 
φιλόδοξη επικοινωνιακή στρατηγική, σε 
επίπεδο τόσο Ένωσης όσο και κρατών 
μελών, και να συμπεριλαμβάνει την 
υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών να δίνουν ενεργά σαφείς 
πληροφορίες στους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 187
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

18α. Οι καταναλωτές στους οποίους 
στοχεύει η εισαγωγή βασικών 
λογαριασμών πληρωμών συνιστούν μια 
ομάδα πελατών με συγκεκριμένα 
ενδιαφέροντα και ανάγκες. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι η ομάδα αυτή θα 
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αντιμετωπιστεί με προσοχή και 
εξυπηρετικότητα, οι εργαζόμενοι των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που 
προσφέρουν τους εν λόγω λογαριασμούς 
θα πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, να έχουν 
κατάλληλη εκπαίδευση, επαρκή χρόνο και 
εύλογα προσαρμοσμένους στόχους 
πωλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 188
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 19

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

19. Οι εκστρατείες πληροφόρησης πρέπει 
να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις καταναλωτών ή με κοινωνικά 
συμβουλευτικά όργανα. Σε επίπεδο 
Ένωσης, πρέπει ειδικότερα να ενισχύουν 
την επίγνωση της πανενωσιακής 
διαθεσιμότητας βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών και των διασυνοριακών 
δικαιωμάτων πρόσβασης. Σε επίπεδο 
κρατών μελών, η πληροφόρηση πρέπει να 
επιδιώκει την παροχή αναγκαίων και 
εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών, τους όρους 
τους και τις συναφείς πρακτικές ενέργειες 
και ταυτόχρονα να δίνει απάντηση σε 
ειδικούς προβληματισμούς, όπως μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τους πολίτες που δεν 
έχουν επαφή με το τραπεζικό σύστημα ή 
τους διακινούμενους εργαζομένους· Οι 
εκστρατείες πληροφόρησης σε επίπεδο 
κρατών μελών πρέπει να είναι 
πολυγλωσσικές και να λαμβάνουν υπόψη 
τις σημαντικότερες μητρικές γλώσσες 
των μειονοτικών πληθυσμιακών ομάδων 
ή των μεταναστών.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 189
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 19

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

19. Οι εκστρατείες πληροφόρησης πρέπει 
να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις καταναλωτών ή με κοινωνικά 
συμβουλευτικά όργανα. Σε επίπεδο 
Ένωσης, πρέπει ειδικότερα να ενισχύουν 
την επίγνωση της πανενωσιακής 
διαθεσιμότητας βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών και των διασυνοριακών
δικαιωμάτων πρόσβασης. Σε επίπεδο 
κρατών μελών, η πληροφόρηση πρέπει να 
επιδιώκει την παροχή αναγκαίων και 
εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, τους όρους τους και τις 
συναφείς πρακτικές ενέργειες και 
ταυτόχρονα να δίνει απάντηση σε ειδικούς 
προβληματισμούς, όπως μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τους πολίτες που δεν έχουν 
επαφή με το τραπεζικό σύστημα ή τους 
διακινούμενους εργαζομένους· Οι 
εκστρατείες πληροφόρησης σε επίπεδο 
κρατών μελών πρέπει να είναι
πολυγλωσσικές και να λαμβάνουν υπόψη 
τις σημαντικότερες μητρικές γλώσσες 
των μειονοτικών πληθυσμιακών ομάδων 
ή των μεταναστών.

19. Οι εκστρατείες πληροφόρησης πρέπει 
να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις καταναλωτών ή με κοινωνικά 
συμβουλευτικά όργανα. Εφόσον 
διεξάγονται σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει 
ειδικότερα να ενισχύουν την επίγνωση της 
πανενωσιακής διαθεσιμότητας βασικών 
τραπεζικών υπηρεσιών και της 
προστιθέμενης αξίας που έχει αυτό για 
τους πολίτες της ΕΕ οι οποίοι 
συμμετέχουν σε διασυνοριακές 
δραστηριότητες. Εφόσον διεξάγονται σε
επίπεδο κρατών μελών, η πληροφόρηση 
πρέπει να επιδιώκει την παροχή αναγκαίων 
και εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, τους όρους τους και τις 
συναφείς πρακτικές ενέργειες και 
ταυτόχρονα να δίνει απάντηση σε ειδικούς 
προβληματισμούς, όπως μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τους πολίτες που δεν έχουν 
επαφή με το τραπεζικό σύστημα ή τους 
καθημερινά μετακινούμενους
εργαζομένους· Οι εκστρατείες 
πληροφόρησης σε επίπεδο κρατών μελών 
πρέπει να διεξάγονται σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες του κάθε κράτους.

Or. en

Τροπολογία 190
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης



AM\897689EL.doc 105/132 PE486.164v01-00

EL

Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 19

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

19. Οι εκστρατείες πληροφόρησης πρέπει 
να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις καταναλωτών ή με κοινωνικά 
συμβουλευτικά όργανα. Σε επίπεδο 
Ένωσης, πρέπει ειδικότερα να ενισχύουν 
την επίγνωση της πανενωσιακής 
διαθεσιμότητας βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών και των διασυνοριακών 
δικαιωμάτων πρόσβασης. Σε επίπεδο 
κρατών μελών, η πληροφόρηση πρέπει να 
επιδιώκει την παροχή αναγκαίων και 
εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, τους όρους τους και τις 
συναφείς πρακτικές ενέργειες και 
ταυτόχρονα να δίνει απάντηση σε ειδικούς 
προβληματισμούς, όπως μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τους πολίτες που δεν έχουν 
επαφή με το τραπεζικό σύστημα ή τους 
διακινούμενους εργαζομένους. Οι 
εκστρατείες πληροφόρησης σε επίπεδο 
κρατών μελών πρέπει να είναι 
πολυγλωσσικές και να λαμβάνουν υπόψη 
τις σημαντικότερες μητρικές γλώσσες των 
μειονοτικών πληθυσμιακών ομάδων ή των 
μεταναστών.

19. Οι εκστρατείες πληροφόρησης πρέπει 
να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις καταναλωτών ή με κοινωνικά 
συμβουλευτικά όργανα. Σε επίπεδο 
Ένωσης, πρέπει να υλοποιούνται από 
όργανα της ΕΕ και ειδικότερα να 
ενισχύουν την επίγνωση της πανενωσιακής 
διαθεσιμότητας βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών και των διασυνοριακών 
δικαιωμάτων πρόσβασης. Σε επίπεδο 
κρατών μελών, η πληροφόρηση πρέπει να 
παρέχεται από κρατικές υπηρεσίες και να 
επιδιώκει την παροχή αναγκαίων και 
εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, τους όρους τους και τις 
συναφείς πρακτικές ενέργειες και 
ταυτόχρονα να δίνει απάντηση σε ειδικούς 
προβληματισμούς, όπως μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τους πολίτες που δεν έχουν 
επαφή με το τραπεζικό σύστημα ή τους 
διακινούμενους εργαζομένους. Οι 
εκστρατείες πληροφόρησης σε επίπεδο 
κρατών μελών πρέπει να είναι 
πολυγλωσσικές και να λαμβάνουν υπόψη 
τις σημαντικότερες μητρικές γλώσσες των 
μειονοτικών πληθυσμιακών ομάδων ή των 
μεταναστών.

Or. de

Τροπολογία 191
Jürgen Klute

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 19

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

19. Οι εκστρατείες πληροφόρησης πρέπει 
να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις καταναλωτών ή με κοινωνικά 

19. Οι εκστρατείες πληροφόρησης πρέπει 
να αναπτύσσονται σε συνεργασία με τις 
οργανώσεις καταναλωτών ή με κοινωνικά 
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συμβουλευτικά όργανα. Σε επίπεδο 
Ένωσης, πρέπει ειδικότερα να ενισχύουν 
την επίγνωση της πανενωσιακής 
διαθεσιμότητας βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών και των διασυνοριακών 
δικαιωμάτων πρόσβασης. Σε επίπεδο 
κρατών μελών, η πληροφόρηση πρέπει να 
επιδιώκει την παροχή αναγκαίων και 
εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, τους όρους τους και τις 
συναφείς πρακτικές ενέργειες και 
ταυτόχρονα να δίνει απάντηση σε ειδικούς 
προβληματισμούς, όπως μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τους πολίτες που δεν έχουν 
επαφή με το τραπεζικό σύστημα ή τους 
διακινούμενους εργαζομένους· Οι 
εκστρατείες πληροφόρησης σε επίπεδο 
κρατών μελών πρέπει να είναι 
πολυγλωσσικές και να λαμβάνουν υπόψη 
τις σημαντικότερες μητρικές γλώσσες των 
μειονοτικών πληθυσμιακών ομάδων ή των 
μεταναστών.

συμβουλευτικά όργανα. Σε επίπεδο 
Ένωσης, πρέπει ειδικότερα να ενισχύουν 
την επίγνωση της πανενωσιακής 
διαθεσιμότητας βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών και των διασυνοριακών 
δικαιωμάτων πρόσβασης. Σε επίπεδο 
κρατών μελών, η πληροφόρηση πρέπει να 
επιδιώκει την παροχή αναγκαίων και 
εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, τους όρους τους και τις 
συναφείς πρακτικές ενέργειες και 
ταυτόχρονα να δίνει απάντηση σε ειδικούς 
προβληματισμούς, όπως μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τους πολίτες που δεν έχουν 
επαφή με το τραπεζικό σύστημα ή τους 
διακινούμενους εργαζομένους· Οι 
εκστρατείες πληροφόρησης σε επίπεδο 
κρατών μελών πρέπει να είναι 
πολυγλωσσικές και να λαμβάνουν υπόψη 
τις σημαντικότερες μητρικές γλώσσες των 
μειονοτικών πληθυσμιακών ομάδων ή των 
μεταναστών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποχρεώνουν τους παρόχους 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να 
μοιράζονται το οικονομικό βάρος 
ανάλογων εκστρατειών πληροφόρησης. 

Or. en

Τροπολογία 192
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 20

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

20. Οι πάροχοι, στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας αυτής, πρέπει να 
υποχρεούνται να ενισχύουν την επίγνωση 
της διαθεσιμότητας βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών. Πρέπει να υποχρεούνται να 
διαφημίζουν τους βασικούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς δίνοντας σαφείς και 
ολοκληρωμένες πληροφορίες μέσω των 

διαγράφεται
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διάφορων διαθέσιμων διαύλων και 
ειδικότερα μέσω των ιστοτόπων και των 
υποκαταστημάτων των παρόχων, όπου 
θα πρέπει να υπάρχει υλικό τυποποιημένο 
και ευδιόρατο από τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 193
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 20

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

20. Οι πάροχοι, στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας αυτής, πρέπει να 
υποχρεούνται να ενισχύουν την επίγνωση 
της διαθεσιμότητας βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών. Πρέπει να υποχρεούνται να 
διαφημίζουν τους βασικούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς δίνοντας σαφείς και 
ολοκληρωμένες πληροφορίες μέσω των 
διάφορων διαθέσιμων διαύλων και 
ειδικότερα μέσω των ιστοτόπων και των 
υποκαταστημάτων των παρόχων, όπου 
θα πρέπει να υπάρχει υλικό τυποποιημένο 
και ευδιόρατο από τους καταναλωτές.

20. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών, στο πλαίσιο της νομοθεσίας 
αυτής, θα ενημερώνουν τους πελάτες για 
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών που 
προσφέρουν, τις σχετικές χρεώσεις και 
τους όρους χρήσης τους. Ο καταναλωτής 
πρέπει επίσης να ενημερώνεται σχετικά 
με το ότι η αγορά πρόσθετων υπηρεσιών 
δεν είναι υποχρεωτική προκειμένου να 
έχει πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό.

Or. en

Τροπολογία 194
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 20

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

20. Οι πάροχοι, στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας αυτής, πρέπει να υποχρεούνται 
να ενισχύουν την επίγνωση της 
διαθεσιμότητας βασικών τραπεζικών 

20. Οι πάροχοι, στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας αυτής, πρέπει να υποχρεούνται 
να παρέχουν πληροφορίες για τους 
βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που 
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λογαριασμών. Πρέπει να υποχρεούνται να 
διαφημίζουν τους βασικούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς δίνοντας σαφείς και 
ολοκληρωμένες πληροφορίες μέσω των 
διάφορων διαθέσιμων διαύλων και 
ειδικότερα μέσω των ιστοτόπων και των 
υποκαταστημάτων των παρόχων, όπου θα 
πρέπει να υπάρχει υλικό τυποποιημένο και 
ευδιόρατο από τους καταναλωτές.

προσφέρουν μέσω των διάφορων 
διαθέσιμων διαύλων και ειδικότερα μέσω 
των ιστοτόπων και των υποκαταστημάτων 
των παρόχων, όπου θα πρέπει να υπάρχει 
υλικό τυποποιημένο και ευδιόρατο από 
τους καταναλωτές.

Or. de

Τροπολογία 195
Sylvie Goulard

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

20α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προτρέπουν τα τραπεζικά ιδρύματα να 
ενισχύουν την υποστήριξη των πιο 
ευάλωτων πελατών ώστε να τους 
καταστήσουν πιο υπεύθυνους και να τους 
βοηθήσουν να διαχειρίζονται τα χρήματά 
τους. 

Or. fr

Τροπολογία 196
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 21

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

21. Οι πάροχοι πρέπει, αφού 
προσδιορίσουν τις ανάγκες των 
καταναλωτών, να συνιστούν έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό αν αυτός 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες που 
εκφράζει ο καταναλωτής. Οι 

διαγράφεται
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καταναλωτές που ενδιαφέρονται να 
ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό 
πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες σε 
σταθερό μέσο, όπου να διευκρινίζονται οι 
περιλαμβανόμενες υπηρεσίες, το γεγονός 
ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν 
άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και τα 
ενδεχόμενα έξοδα. Οι πληροφορίες πρέπει 
να είναι κατανοητές, τυποποιημένες και 
όσο το δυνατόν απλούστερες και να 
διανέμονται σε οποιαδήποτε γλώσσα της 
Ένωσης ζητήσει ο καταναλωτής. Το 
προσωπικό των παρόχων πρέπει να 
βεβαιώνεται, κατά το άνοιγμα ενός 
τέτοιου λογαριασμού, ότι ο καταναλωτής 
έχει κατανοήσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του.

Or. en

Τροπολογία 197
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 21

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

21. Οι πάροχοι πρέπει, αφού 
προσδιορίσουν τις ανάγκες των 
καταναλωτών, να συνιστούν έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό αν αυτός 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες που εκφράζει 
ο καταναλωτής. Οι καταναλωτές που 
ενδιαφέρονται να ανοίξουν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε σταθερό μέσο, 
όπου να διευκρινίζονται οι 
περιλαμβανόμενες υπηρεσίες, το γεγονός 
ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν 
άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και τα 
ενδεχόμενα έξοδα. Οι πληροφορίες πρέπει 
να είναι κατανοητές, τυποποιημένες και 
όσο το δυνατόν απλούστερες και να 
διανέμονται σε οποιαδήποτε γλώσσα της 
Ένωσης ζητήσει ο καταναλωτής. Το 

21. Οι πάροχοι πρέπει, αφού 
προσδιορίσουν την ανάγκη του 
καταναλωτή με την υποβολή ενός 
στοιχείου που να αποδεικνύει ότι μέχρι 
τούτου δεν επετράπη στον καταναλωτή 
να ανοίξει λογαριασμό πληρωμών στο 
κράτος μέλος, να συνιστούν έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό αν αυτός 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες που εκφράζει 
ο καταναλωτής. Οι καταναλωτές που 
ενδιαφέρονται να ανοίξουν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε σταθερό μέσο, 
όπου να διευκρινίζονται οι 
περιλαμβανόμενες υπηρεσίες, το γεγονός 
ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν 
άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και τα 
ενδεχόμενα έξοδα. Οι πληροφορίες πρέπει 
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προσωπικό των παρόχων πρέπει να 
βεβαιώνεται, κατά το άνοιγμα ενός τέτοιου 
λογαριασμού, ότι ο καταναλωτής έχει 
κατανοήσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του.

να διατίθενται σε κατανοητή, 
τυποποιημένη και όσο το δυνατόν 
απλούστερη μορφή. Το προσωπικό των 
παρόχων πρέπει να βεβαιώνεται, κατά το 
άνοιγμα ενός τέτοιου λογαριασμού, ότι ο 
καταναλωτής έχει κατανοήσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Or. de

Τροπολογία 198
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 21

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

21. Οι πάροχοι πρέπει, αφού 
προσδιορίσουν τις ανάγκες των 
καταναλωτών, να συνιστούν έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό αν αυτός 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες που εκφράζει 
ο καταναλωτής. Οι καταναλωτές που 
ενδιαφέρονται να ανοίξουν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε σταθερό μέσο, 
όπου να διευκρινίζονται οι 
περιλαμβανόμενες υπηρεσίες, το γεγονός 
ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν 
άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και τα 
ενδεχόμενα έξοδα. Οι πληροφορίες πρέπει 
να είναι κατανοητές, τυποποιημένες και 
όσο το δυνατόν απλούστερες και να 
διανέμονται σε οποιαδήποτε γλώσσα της 
Ένωσης ζητήσει ο καταναλωτής. Το 
προσωπικό των παρόχων πρέπει να 
βεβαιώνεται, κατά το άνοιγμα ενός 
τέτοιου λογαριασμού, ότι ο καταναλωτής 
έχει κατανοήσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του.

21. Οι πάροχοι πρέπει, αφού 
προσδιορίσουν τις ανάγκες των 
καταναλωτών, να συνιστούν έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό αν αυτός 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες που εκφράζει 
ο καταναλωτής. Οι καταναλωτές που 
ενδιαφέρονται να ανοίξουν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε σταθερό μέσο, 
όπου να διευκρινίζονται οι 
περιλαμβανόμενες υπηρεσίες, το γεγονός 
ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν 
άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και τα 
ενδεχόμενα έξοδα. Οι πληροφορίες πρέπει 
να είναι κατανοητές, τυποποιημένες και 
όσο το δυνατόν απλούστερες και να 
διανέμονται σε οποιαδήποτε από τις 
επίσημες γλώσσες του συγκεκριμένου 
κράτους μέλους της ΕΕ.

Or. en
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Τροπολογία 199
Gay Mitchell

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 21

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

21. Οι πάροχοι πρέπει, αφού 
προσδιορίσουν τις ανάγκες των 
καταναλωτών, να συνιστούν έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό αν αυτός 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες που εκφράζει 
ο καταναλωτής. Οι καταναλωτές που 
ενδιαφέρονται να ανοίξουν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε σταθερό μέσο, 
όπου να διευκρινίζονται οι 
περιλαμβανόμενες υπηρεσίες, το γεγονός 
ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν 
άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και τα 
ενδεχόμενα έξοδα. Οι πληροφορίες πρέπει 
να είναι κατανοητές, τυποποιημένες και 
όσο το δυνατόν απλούστερες και να 
διανέμονται σε οποιαδήποτε γλώσσα της 
Ένωσης ζητήσει ο καταναλωτής. Το 
προσωπικό των παρόχων πρέπει να 
βεβαιώνεται, κατά το άνοιγμα ενός τέτοιου 
λογαριασμού, ότι ο καταναλωτής έχει 
κατανοήσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του.

21. Οι πάροχοι πρέπει, αφού 
προσδιορίσουν τις ανάγκες των 
καταναλωτών, να συνιστούν έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό αν αυτός 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες που εκφράζει 
ο καταναλωτής. Οι καταναλωτές που 
ενδιαφέρονται να ανοίξουν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να 
λαμβάνουν πληροφορίες σε σταθερό μέσο, 
όπου να διευκρινίζονται οι 
περιλαμβανόμενες υπηρεσίες, το γεγονός 
ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να αγοράσουν 
άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και τα 
ενδεχόμενα έξοδα. Το προσωπικό των 
παρόχων πρέπει να βεβαιώνεται, κατά το 
άνοιγμα ενός τέτοιου λογαριασμού, ότι ο 
καταναλωτής έχει κατανοήσει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Or. en

Τροπολογία 200
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 22

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

22. Οι απαιτήσεις πληροφόρησης που 
επιβάλλονται από τη νομοθεσία πρέπει να 
νοούνται με την επιφύλαξη των 
απαιτήσεων της οδηγίας 2007/64/ΕΚ 

22. Οι απαιτήσεις πληροφόρησης που 
επιβάλλονται από οποιαδήποτε πιθανή
νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να νοούνται με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων της 
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σχετικά με την παροχή πληροφοριών στους 
καταναλωτές.

οδηγίας 2007/64/ΕΚ σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 201
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 23

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

23. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι θα 
διαβιβάζουν στις εθνικές αρχές αξιόπιστες 
πληροφορίες όσον αφορά τουλάχιστον τον 
αριθμό των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών που ανοίχτηκαν, τον αριθμό 
των αιτήσεων για βασικό τραπεζικό
λογαριασμό που απορρίφθηκαν και τους 
λόγους της απόρριψης αυτής, καθώς και
τον αριθμό τέτοιων λογαριασμών που 
κλείστηκαν. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει 
να παρέχονται με συγκεντρωτική μορφή.

23. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι θα 
διαβιβάζουν σε συνεχή βάση στις εθνικές 
αρχές αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά 
βασικούς λογαριασμούς πληρωμών που 
ανοίχτηκαν και έκλεισαν καθώς και τις 
αιτήσεις για βασικό λογαριασμό 
πληρωμών που απορρίφθηκαν και τους 
λόγους της απόρριψης αυτής. Τα δεδομένα 
αυτά πρέπει να συγκεντρώνονται στα 
εθνικά μητρώα για συγκεκριμένες 
πληροφορίες που σχετίζονται με βασικούς 
λογαριασμούς πληρωμών. Οι πάροχοι 
πρέπει επίσης να παρέχουν λεπτομερείς
πληροφορίες στις εθνικές αρχές σχετικά 
με τις δαπάνες που συνδέονται με 
βασικούς λογαριασμούς πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 202
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 23

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

23. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι θα 
διαβιβάζουν στις εθνικές αρχές αξιόπιστες 

23. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι θα 
διαβιβάζουν στις εθνικές αρχές αξιόπιστες 
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πληροφορίες όσον αφορά τουλάχιστον τον 
αριθμό των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών που ανοίχτηκαν, τον αριθμό 
των αιτήσεων για βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό που απορρίφθηκαν και τους 
λόγους της απόρριψης αυτής, καθώς και 
τον αριθμό τέτοιων λογαριασμών που 
κλείστηκαν. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει 
να παρέχονται με συγκεντρωτική μορφή.

πληροφορίες όσον αφορά τουλάχιστον τον 
αριθμό των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών που ανοίχτηκαν, τον αριθμό 
των αιτήσεων για βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό που απορρίφθηκαν και τους 
λόγους της απόρριψης αυτής, καθώς και 
τον αριθμό τέτοιων λογαριασμών που 
κλείστηκαν, καθώς και τις χρεώσεις που 
συνδέονται με βασικούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς σε ετήσια βάση. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται 
με συγκεντρωτική μορφή.

Or. en

Τροπολογία 203
Peter Simon

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 23

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

23. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι θα 
διαβιβάζουν στις εθνικές αρχές αξιόπιστες 
πληροφορίες όσον αφορά τουλάχιστον τον 
αριθμό των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών που ανοίχτηκαν, τον αριθμό 
των αιτήσεων για βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό που απορρίφθηκαν και τους 
λόγους της απόρριψης αυτής, καθώς και 
τον αριθμό τέτοιων λογαριασμών που 
κλείστηκαν. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει 
να παρέχονται με συγκεντρωτική μορφή.

23. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι θα 
διαβιβάζουν ετησίως στις εθνικές αρχές 
αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά 
τουλάχιστον τον αριθμό των βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών που ανοίχτηκαν, 
τον αριθμό των αιτήσεων για βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό που απορρίφθηκαν 
και τους λόγους της απόρριψης αυτής, 
καθώς και τον αριθμό τέτοιων 
λογαριασμών που κλείστηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται 
με συγκεντρωτική μορφή.

Or. de

Τροπολογία 204
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 23
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

23. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι θα 
διαβιβάζουν στις εθνικές αρχές αξιόπιστες 
πληροφορίες όσον αφορά τουλάχιστον τον 
αριθμό των βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών που ανοίχτηκαν, τον αριθμό 
των αιτήσεων για βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό που απορρίφθηκαν και τους 
λόγους της απόρριψης αυτής, καθώς και 
τον αριθμό τέτοιων λογαριασμών που 
κλείστηκαν. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει 
να παρέχονται με συγκεντρωτική μορφή.

23. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι θα 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
αξιόπιστες πληροφορίες όσον αφορά 
τουλάχιστον τον αριθμό των βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών που ανοίχτηκαν, 
τον αριθμό των αιτήσεων για βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό που απορρίφθηκαν 
και τους λόγους της απόρριψης αυτής, 
καθώς και τον αριθμό τέτοιων 
λογαριασμών που κλείστηκαν. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται 
με συγκεντρωτική μορφή.

Or. en

Τροπολογία 205
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 24

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

24. Κάθε χρόνο, οι εθνικές αρχές πρέπει να 
υποχρεούνται να διαβιβάζουν 
συγκεντρωτικές πληροφορίες στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, και τα στοιχεία αυτά πρέπει 
να δημοσιεύονται με συγκεντρωτική και 
κατανοητή μορφή.

24. Κάθε χρόνο, τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποχρεούνται να διαβιβάζουν 
συγκεντρωτικές πληροφορίες, όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 23 του 
παρόντος παραρτήματος, στην Επιτροπή 
και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Τα
στοιχεία αυτά πρέπει να δημοσιεύονται με 
συγκεντρωτική και κατανοητή μορφή.

Or. en

Τροπολογία 206
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 4 – παράγραφος 24
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

24. Κάθε χρόνο, οι εθνικές αρχές πρέπει να 
υποχρεούνται να διαβιβάζουν 
συγκεντρωτικές πληροφορίες στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, και τα στοιχεία αυτά πρέπει 
να δημοσιεύονται με συγκεντρωτική και 
κατανοητή μορφή. 

24. Κάθε χρόνο, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
πρέπει να υποχρεούνται να διαβιβάζουν 
συγκεντρωτικές πληροφορίες στην 
Επιτροπή (Eurostat) και στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών, και τα στοιχεία αυτά 
πρέπει να δημοσιεύονται με 
συγκεντρωτική και κατανοητή μορφή.

Or. en

Τροπολογία 207
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 25

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

25. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει τα
κράτη μέλη να ορίζουν αρμόδιες αρχές που 
θα εξασφαλίζουν και θα παρακολουθούν 
την έμπρακτη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές 
πρέπει να είναι ανεξάρτητες από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

25. Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν 
αρμόδιες αρχές που θα εξασφαλίζουν και 
θα παρακολουθούν την έμπρακτη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της. Οι 
εν λόγω αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι 
ανεξάρτητες από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών και από τις 
οργανώσεις καταναλωτών ή οποιαδήποτε 
άλλη συμβουλευτική ομάδα που 
εκπροσωπεί πελάτες βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών.

Or. en

Τροπολογία 208
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 26



PE486.164v01-00 116/132 AM\897689EL.doc

EL

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

26. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να καθορίσουν κριτήρια όσον αφορά τις 
κυρώσεις εναντίον παρόχων για μη 
συμμόρφωση προς το πλαίσιο περί 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών, κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτρεπτικότητα των κυρώσεων. Οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν την 
υποχρέωση και τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις. Τα 
χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται με 
τις κυρώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς της σχετικής 
νομοθεσίας, π.χ. για χρηματοπιστωτική 
επιμόρφωση ή για αντισταθμιστικές 
πληρωμές. 

26. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να καθορίσουν κριτήρια όσον αφορά τις 
κυρώσεις εναντίον παρόχων για μη 
συμμόρφωση προς το πλαίσιο περί 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών.

Or. en

Τροπολογία 209
Peter Simon

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 26

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

26. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να καθορίσουν κριτήρια όσον αφορά τις 
κυρώσεις εναντίον παρόχων για μη 
συμμόρφωση προς το πλαίσιο περί 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών, κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτρεπτικότητα των κυρώσεων. Οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν την 
υποχρέωση και τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις. Τα 
χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται με 
τις κυρώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς της σχετικής νομοθεσίας, 
π.χ. για χρηματοπιστωτική επιμόρφωση ή 
για αντισταθμιστικές πληρωμές.

26. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να καθορίσουν κριτήρια όσον αφορά τις 
κυρώσεις εναντίον παρόχων για μη 
συμμόρφωση προς το πλαίσιο περί 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών και
παραβίαση των υποχρεώσεων 
ενημέρωσης, κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτρεπτικότητα των 
κυρώσεων. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
έχουν την υποχρέωση και τη δυνατότητα 
να επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις. Τα 
χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται με 
τις κυρώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς της σχετικής νομοθεσίας, 
π.χ. για χρηματοπιστωτική επιμόρφωση ή 
για αντισταθμιστικές πληρωμές. 
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Or. de

Τροπολογία 210
Jürgen Klute

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 26

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

26. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να καθορίσουν κριτήρια όσον αφορά τις 
κυρώσεις εναντίον παρόχων για μη 
συμμόρφωση προς το πλαίσιο περί 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών, κατά 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτρεπτικότητα των κυρώσεων. Οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν την 
υποχρέωση και τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις. Τα 
χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται με 
τις κυρώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς της σχετικής νομοθεσίας, 
π.χ. για χρηματοπιστωτική επιμόρφωση ή 
για αντισταθμιστικές πληρωμές.

26. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να καθορίσουν κριτήρια όσον αφορά τις 
κυρώσεις εναντίον παρόχων για μη 
συμμόρφωση προς το πλαίσιο περί 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών, 
περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
ενημέρωσης που δεσμεύουν τους 
παρόχους των υπηρεσιών πληρωμών, 
κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτρεπτικότητα των κυρώσεων. Οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν την 
υποχρέωση και τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις. Τα 
χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται με 
τις κυρώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς της σχετικής νομοθεσίας, 
π.χ. για χρηματοπιστωτική επιμόρφωση ή 
για αντισταθμιστικές πληρωμές.

Or. de

Τροπολογία 211
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 26

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

26. Τα κράτη μέλη πρέπει να
υποχρεούνται να καθορίσουν κριτήρια 
όσον αφορά τις κυρώσεις εναντίον 
παρόχων για μη συμμόρφωση προς το 
πλαίσιο περί βασικών τραπεζικών 

26. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
κριτήρια όσον αφορά τις κυρώσεις 
εναντίον παρόχων για μη συμμόρφωση 
προς το πλαίσιο περί βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, ώστε να εξασφαλίζεται η
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λογαριασμών, κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτρεπτικότητα των 
κυρώσεων. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
έχουν την υποχρέωση και τη δυνατότητα 
να επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις. Τα 
χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται με 
τις κυρώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς της σχετικής 
νομοθεσίας, π.χ. για χρηματοπιστωτική 
επιμόρφωση ή για αντισταθμιστικές 
πληρωμές.

αποτρεπτικότητα των κυρώσεων. Οι 
αρμόδιες αρχές πρέπει να έχουν την 
υποχρέωση και τη δυνατότητα να 
επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις. Τα 
χρηματικά ποσά που συγκεντρώνονται με 
τις κυρώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται 
π.χ. για χρηματοπιστωτική επιμόρφωση ή 
για αντισταθμιστικές πληρωμές.

Or. en

Τροπολογία 212
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 27

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

27. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν στενά οποιεσδήποτε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
παρόχων βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών. Εάν ορισμένοι πάροχοι 
επωμίζονται σε δυσανάλογο βαθμό το 
κόστος της παροχής βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, πρέπει να τους χορηγείται 
χρηματική αντιστάθμιση. Ενώ στα κράτη 
μέλη με περιορισμένη τραπεζική κάλυψη 
του πληθυσμού θα χρειαστεί να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο της ανάπτυξης πρόσθετης 
υποδομής, οι ενδοτομεακοί μηχανισμοί 
αναδιανομής αναμένεται να είναι 
επαρκείς στα κράτη μέλη με υψηλό 
βαθμό διείσδυσης των τραπεζικών 
λογαριασμών. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει 
να διευκολύνουν τη δημιουργία ενός 
αντισταθμιστικού ταμείου που θα 
χρηματοδοτείται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής της σχετικής 
νομοθεσίας. Εάν ο αριθμός βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών είναι 

διαγράφεται
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δυσανάλογος σε σχέση με την οικονομική 
σπουδαιότητα ενός συγκεκριμένου 
παρόχου, ο πάροχος αυτός πρέπει να 
δικαιούται αντισταθμιστική πληρωμή.

Or. en

Τροπολογία 213
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 27

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

27. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν στενά οποιεσδήποτε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
παρόχων βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών. Εάν ορισμένοι πάροχοι 
επωμίζονται σε δυσανάλογο βαθμό το 
κόστος της παροχής βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, πρέπει να τους χορηγείται 
χρηματική αντιστάθμιση. Ενώ στα κράτη 
μέλη με περιορισμένη τραπεζική κάλυψη 
του πληθυσμού θα χρειαστεί να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο της ανάπτυξης πρόσθετης 
υποδομής, οι ενδοτομεακοί μηχανισμοί 
αναδιανομής αναμένεται να είναι 
επαρκείς στα κράτη μέλη με υψηλό 
βαθμό διείσδυσης των τραπεζικών 
λογαριασμών. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει 
να διευκολύνουν τη δημιουργία ενός 
αντισταθμιστικού ταμείου που θα 
χρηματοδοτείται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, στο πλαίσιο του 
πεδίου εφαρμογής της σχετικής 
νομοθεσίας. Εάν ο αριθμός βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών είναι 
δυσανάλογος σε σχέση με την οικονομική 
σπουδαιότητα ενός συγκεκριμένου 
παρόχου, ο πάροχος αυτός πρέπει να 
δικαιούται αντισταθμιστική πληρωμή.

27. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν στενά οποιεσδήποτε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
παρόχων βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών.

Or. en
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Τροπολογία 214
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 27

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

27. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν στενά οποιεσδήποτε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
παρόχων βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών. Εάν ορισμένοι πάροχοι 
επωμίζονται σε δυσανάλογο βαθμό το 
κόστος της παροχής βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, πρέπει να τους χορηγείται 
χρηματική αντιστάθμιση. Ενώ στα κράτη 
μέλη με περιορισμένη τραπεζική κάλυψη 
του πληθυσμού θα χρειαστεί να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο της ανάπτυξης πρόσθετης 
υποδομής, οι ενδοτομεακοί μηχανισμοί 
αναδιανομής αναμένεται να είναι επαρκείς 
στα κράτη μέλη με υψηλό βαθμό 
διείσδυσης των τραπεζικών λογαριασμών. 
Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διευκολύνουν 
τη δημιουργία ενός αντισταθμιστικού 
ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
σχετικής νομοθεσίας. Εάν ο αριθμός 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών είναι 
δυσανάλογος σε σχέση με την οικονομική 
σπουδαιότητα ενός συγκεκριμένου 
παρόχου, ο πάροχος αυτός πρέπει να 
δικαιούται αντισταθμιστική πληρωμή. 

27. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν στενά οποιεσδήποτε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
παρόχων βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών. Εάν ορισμένοι πάροχοι 
επωμίζονται σε δυσανάλογο βαθμό το 
κόστος της παροχής βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, θα μπορούσε να τους 
χορηγείται χρηματική αντιστάθμιση. Ενώ 
στα κράτη μέλη με περιορισμένη 
τραπεζική κάλυψη του πληθυσμού θα 
χρειαστεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της 
ανάπτυξης πρόσθετης υποδομής, οι 
ενδοτομεακοί μηχανισμοί αναδιανομής 
αναμένεται να είναι επαρκείς στα κράτη 
μέλη με υψηλό βαθμό διείσδυσης των 
τραπεζικών λογαριασμών. Οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν να διευκολύνουν τη 
δημιουργία ενός αντισταθμιστικού ταμείου 
που θα χρηματοδοτείται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
σχετικής νομοθεσίας. Εάν ο αριθμός 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών είναι 
δυσανάλογος σε σχέση με την οικονομική 
σπουδαιότητα ενός συγκεκριμένου 
παρόχου, ο πάροχος αυτός μπορεί να 
δικαιούται αντισταθμιστική πληρωμή. 

Or. en

Τροπολογία 215
Olle Schmidt

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 27
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

27. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν στενά οποιεσδήποτε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
παρόχων βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών. Εάν ορισμένοι πάροχοι 
επωμίζονται σε δυσανάλογο βαθμό το 
κόστος της παροχής βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, πρέπει να τους χορηγείται 
χρηματική αντιστάθμιση. Ενώ στα κράτη 
μέλη με περιορισμένη τραπεζική κάλυψη 
του πληθυσμού θα χρειαστεί να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο της ανάπτυξης πρόσθετης 
υποδομής, οι ενδοτομεακοί μηχανισμοί 
αναδιανομής αναμένεται να είναι επαρκείς 
στα κράτη μέλη με υψηλό βαθμό 
διείσδυσης των τραπεζικών λογαριασμών. 
Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διευκολύνουν 
τη δημιουργία ενός αντισταθμιστικού 
ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
σχετικής νομοθεσίας. Εάν ο αριθμός 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών είναι 
δυσανάλογος σε σχέση με την οικονομική 
σπουδαιότητα ενός συγκεκριμένου 
παρόχου, ο πάροχος αυτός πρέπει να 
δικαιούται αντισταθμιστική πληρωμή.

27. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρακολουθούν οποιεσδήποτε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ 
παρόχων βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών. Εάν ορισμένοι πάροχοι 
επωμίζονται σε δυσανάλογο βαθμό το 
κόστος της παροχής βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών, πρέπει να τους χορηγείται 
χρηματική αντιστάθμιση. Ενώ στα κράτη 
μέλη με περιορισμένη τραπεζική κάλυψη 
του πληθυσμού θα χρειαστεί να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο της ανάπτυξης πρόσθετης 
υποδομής, οι ενδοτομεακοί μηχανισμοί 
αναδιανομής αναμένεται να είναι επαρκείς 
στα κράτη μέλη με υψηλό βαθμό 
διείσδυσης των τραπεζικών λογαριασμών. 
Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διευκολύνουν 
τη δημιουργία ενός αντισταθμιστικού 
ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στο 
πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της 
σχετικής νομοθεσίας. Εάν ο αριθμός 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών είναι 
δυσανάλογος σε σχέση με την οικονομική 
σπουδαιότητα ενός συγκεκριμένου 
παρόχου, ο πάροχος αυτός πρέπει να 
δικαιούται αντισταθμιστική πληρωμή.

Or. en

Τροπολογία 216
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 28

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

28. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποχρεούνται να μεριμνήσουν για τη 
θέσπιση ενδεδειγμένων και 
αποτελεσματικών διαδικασιών υποβολής 
καταγγελιών και προσφυγών για την 

28. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν 
για τη θέσπιση ενδεδειγμένων και 
αποτελεσματικών διαδικασιών υποβολής 
καταγγελιών και προσφυγών για την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών οι οποίες 
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εξωδικαστική επίλυση διαφορών οι οποίες 
αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις, στο 
πλαίσιο των αρχών που προβλέπονται στη 
νομοθεσία, μεταξύ παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών και καταναλωτών 
χρησιμοποιώντας, όπου ενδείκνυται, ήδη 
υφιστάμενα όργανα. Τα όργανα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών πρέπει 
να είναι ανεξάρτητα και ευπρόσιτα και να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Οι 
αποφάσεις τους πρέπει να είναι νομικά 
δεσμευτικές. Για να εξασφαλιστεί η 
αμεροληψία τους, χρειάζεται να 
εξασφαλιστεί ίση εκπροσώπηση των 
παρόχων, των καταναλωτών και άλλων 
χρηστών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
πάροχοι βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών προσχωρούν σε έναν ή 
περισσότερους από τους εν λόγω φορείς 
που εφαρμόζουν τις εν λόγω διαδικασίες 
υποβολής καταγγελιών και προσφυγών.

αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις, στο 
πλαίσιο των αρχών που προβλέπονται στη 
νομοθεσία, μεταξύ παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών και καταναλωτών 
χρησιμοποιώντας, όπου ενδείκνυται, ήδη 
υφιστάμενα όργανα. Τα όργανα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών πρέπει 
να είναι ανεξάρτητα και ευπρόσιτα και να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
όλοι οι πάροχοι βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών προσχωρούν σε έναν ή 
περισσότερους από τους εν λόγω φορείς 
που εφαρμόζουν τις εν λόγω διαδικασίες 
υποβολής καταγγελιών και προσφυγών. 

Or. en

Τροπολογία 217
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 28

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

28. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποχρεούνται να μεριμνήσουν για τη 
θέσπιση ενδεδειγμένων και 
αποτελεσματικών διαδικασιών υποβολής 
καταγγελιών και προσφυγών για την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών οι οποίες 
αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις, στο 
πλαίσιο των αρχών που προβλέπονται στη 
νομοθεσία, μεταξύ παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών και καταναλωτών 
χρησιμοποιώντας, όπου ενδείκνυται, ήδη 
υφιστάμενα όργανα. Τα όργανα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών πρέπει 

28. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν 
για τη θέσπιση ενδεδειγμένων και 
αποτελεσματικών διαδικασιών υποβολής 
καταγγελιών και προσφυγών για την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών οι οποίες 
αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και 
των πελατών τους χρησιμοποιώντας, όπου 
ενδείκνυται, ήδη υφιστάμενα όργανα. Τα 
όργανα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
πρέπει να είναι ανεξάρτητα και ευπρόσιτα. 
Για να εξασφαλιστεί η αμεροληψία τους, 
χρειάζεται να εξασφαλιστεί ίση 
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να είναι ανεξάρτητα και ευπρόσιτα και να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Οι 
αποφάσεις τους πρέπει να είναι νομικά 
δεσμευτικές. Για να εξασφαλιστεί η 
αμεροληψία τους, χρειάζεται να 
εξασφαλιστεί ίση εκπροσώπηση των 
παρόχων, των καταναλωτών και άλλων 
χρηστών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
πάροχοι βασικών τραπεζικών 
λογαριασμών προσχωρούν σε έναν ή 
περισσότερους από τους εν λόγω φορείς 
που εφαρμόζουν τις εν λόγω διαδικασίες 
υποβολής καταγγελιών και προσφυγών.

εκπροσώπηση των παρόχων, των πελατών 
και των αρμόδιων εθνικών αρχών. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να 
εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πάροχοι βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών προσχωρούν σε 
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω 
φορείς που εφαρμόζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών.

Or. en

Τροπολογία 218
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 28

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

28. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να μεριμνήσουν για τη θέσπιση 
ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών οι οποίες αφορούν δικαιώματα 
και υποχρεώσεις, στο πλαίσιο των αρχών 
που προβλέπονται στη νομοθεσία, μεταξύ 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και 
καταναλωτών χρησιμοποιώντας, όπου 
ενδείκνυται, ήδη υφιστάμενα όργανα. Τα 
όργανα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
πρέπει να είναι ανεξάρτητα και ευπρόσιτα 
και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
δωρεάν. Οι αποφάσεις τους πρέπει να 
είναι νομικά δεσμευτικές. Για να 
εξασφαλιστεί η αμεροληψία τους, 
χρειάζεται να εξασφαλιστεί ίση 
εκπροσώπηση των παρόχων, των 
καταναλωτών και άλλων χρηστών. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται να 

28. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποχρεούνται 
να μεριμνήσουν για τη θέσπιση 
ενδεδειγμένων και αποτελεσματικών 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών οι οποίες αφορούν δικαιώματα 
και υποχρεώσεις, στο πλαίσιο των αρχών 
που προβλέπονται στη νομοθεσία, μεταξύ 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και 
καταναλωτών χρησιμοποιώντας, όπου 
ενδείκνυται, ήδη υφιστάμενα όργανα. Τα 
όργανα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
πρέπει να είναι ανεξάρτητα και ευπρόσιτα 
και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
δωρεάν. Για να εξασφαλιστεί η 
αμεροληψία τους, χρειάζεται να 
εξασφαλιστεί ίση εκπροσώπηση των 
παρόχων, των καταναλωτών και άλλων 
χρηστών. Τα κράτη μέλη πρέπει να
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι 
πάροχοι βασικών τραπεζικών 
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εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πάροχοι βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών προσχωρούν σε 
έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω 
φορείς που εφαρμόζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών.

λογαριασμών προσχωρούν σε έναν ή 
περισσότερους από τους εν λόγω φορείς 
που εφαρμόζουν τις εν λόγω διαδικασίες 
υποβολής καταγγελιών και προσφυγών.

Or. en

Τροπολογία 219
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 5 – παράγραφος 29

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

29. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα εν όργανα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών συνεργάζονται ενεργά για την 
επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Όταν οι 
διαφορές αφορούν μέρη που βρίσκονται σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, πρέπει να 
χρησιμοποιείται το FIN NET για τη 
διεκπεραίωση των καταγγελιών των 
καταναλωτών.

29. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι τα εν όργανα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών συνεργάζονται ενεργά για την 
επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Όταν οι 
διαφορές αφορούν μέρη που βρίσκονται σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, πρέπει να 
εξετάζεται και να αξιολογείται η χρήση 
του FIN NET ως προς την
αποτελεσματικότητά του στη
διεκπεραίωση των καταγγελιών των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 220
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 30

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

30. Η νομοθεσία πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή από τα κράτη μέλη εντός 12 
μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 221
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

30α. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα 
αποτελέσματα της αιτούμενης εκτίμησης 
αντικτύπου σχετικά με την πρόσβαση σε 
βασικές τραπεζικές υπηρεσίες στα κράτη 
μέλη της ΕΕ πριν από το τέλος του 2014.

Or. en

Τροπολογία 222
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 31

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

31. Σε στενή συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και τους ενδιαφερομένους, η 
Επιτροπή θα πρέπει, εντός τριών ετών 
μετά την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, να 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της. Η έκθεση αυτή θα 
αξιολογεί:

διαγράφεται

α) κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν 
εφαρμόσει πλήρως τη νομοθεσία·
β) τη συντελεσθείσα πρόοδο όσον αφορά 
την εξασφάλιση βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης, συνεκτιμωμένων των άμεσων 
και έμμεσων συνεπειών της νομοθεσίας 
στην εξάλειψη του χρηματοπιστωτικού 
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αποκλεισμού και στην εναρμόνιση και 
ολοκλήρωση της λιανικής τραπεζικής σε 
ολόκληρη την Ένωση·
γ) την επίγνωση και την εμπιστοσύνη του 
κοινού σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα 
και τα χαρακτηριστικά των βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών καθώς και τα 
συναφή δικαιώματα των καταναλωτών. 
Όταν κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση αυτή 
πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση για 
την τροποποίηση της νομοθεσίας. Η 
έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 223
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 31 – στοιχείο β

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

β) τη συντελεσθείσα πρόοδο όσον αφορά 
την εξασφάλιση βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης, συνεκτιμωμένων των άμεσων και 
έμμεσων συνεπειών της νομοθεσίας στην 
εξάλειψη του χρηματοπιστωτικού 
αποκλεισμού και στην εναρμόνιση και 
ολοκλήρωση της λιανικής τραπεζικής σε 
ολόκληρη την Ένωση·

β) τη συντελεσθείσα πρόοδο όσον αφορά 
την εξασφάλιση βασικών τραπεζικών 
υπηρεσιών για όλους τους 
ενδιαφερόμενους πελάτες στην Ένωση, 
συνεκτιμωμένων των άμεσων και έμμεσων 
συνεπειών της νομοθεσίας στην εξάλειψη 
του χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 224
Emilie Turunen

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 31 – στοιχείο β α (νέο)
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

β α) σαφείς συστάσεις για τα κράτη μέλη 
στα οποία μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
παραμένει χωρίς βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό και γενικά μια διαρθρωμένη 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 225
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 31 – στοιχείο γ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

γ) την επίγνωση και την εμπιστοσύνη του
κοινού σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και 
τα χαρακτηριστικά των βασικών 
τραπεζικών λογαριασμών καθώς και τα 
συναφή δικαιώματα των καταναλωτών.

γ) την επίγνωση των ενδιαφερόμενων 
καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη 
διαθεσιμότητα και τα χαρακτηριστικά των 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών καθώς 
και τα συναφή δικαιώματα των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 226
Philippe De Backer

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 32

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

32. Η Επιτροπή πρέπει να συμπληρώσει 
τη βασική τραπεζική νομοθεσία με 
πρόσθετες πρωτοβουλίες που θα 
επιδιώκουν την περαιτέρω ολοκλήρωση 
και εναρμόνιση των υπηρεσιών λιανικής 
τραπεζικής και την πρόληψη του 
χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού. Μια 
τέτοια δέσμη πρωτοβουλιών θα πρέπει: 

διαγράφεται
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α) να βελτιώνει τον ανταγωνισμό στον 
τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών: (i) 
εξασφαλίζει ότι οι επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς θα είναι διαφανείς και 
συγκρίσιμες, ώστε οι καταναλωτές να 
είναι σε θέση να συγκρίνουν τα τιμολόγια 
των διάφορων τραπεζών και να επιλέγουν 
τις πιο συμφέρουσες διευθετήσεις· (ii) να 
εξαλείφει όλα τα τεχνικά και διοικητικά 
εμπόδια στην αλλαγή του τραπεζικού 
λογαριασμού, ώστε να μπορούν εύκολα οι 
καταναλωτές να μεταφέρουν τον 
λογαριασμό τους από τη μία τράπεζα 
στην άλλη·
β) να βελτιώνει την εκ μέρους των 
πωλητών αποδοχή των διάφορων 
μεθόδων πληρωμής, ώστε να μπορούν οι 
καταναλωτές να αντλήσουν τα οφέλη που 
προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο· με 
αυτή τη λογική, οι πωλητές πρέπει να 
προσφέρουν ανεξαιρέτως τη δυνατότητα 
πληρωμής με βασική τραπεζική κάρτα, 
χωρίς καμία προσαύξηση·
γ) να εναρμονίζει περαιτέρω τις εθνικές 
ερμηνείες των κανόνων ενάντια στο 
ξέπλυμα χρημάτων, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
χρησιμοποιούνται πια για την άρνηση της 
πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό·
δ) να επιτρέπει την πρόσβαση σε εύλογη 
πιστοδότηση και να καταπολεμά την 
υπερχρέωση, τον σημαντικότερο «νέο 
κοινωνικό κίνδυνο» σε ολόκληρη την 
Ένωση, καθώς η πλήρης 
χρηματοπιστωτική ένταξη απαιτεί 
πρόσβαση και σε άλλες απαραίτητες 
τραπεζικές υπηρεσίες, όπως τα 
χαμηλότοκα δάνεια και η ασφαλιστική 
κάλυψη με λογικούς και δίκαιους όρους ή 
η πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και παροχή συμβουλών.

Or. en
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Τροπολογία 227
Ivo Strejček

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 32

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

32. Η Επιτροπή πρέπει να συμπληρώσει 
τη βασική τραπεζική νομοθεσία με 
πρόσθετες πρωτοβουλίες που θα 
επιδιώκουν την περαιτέρω ολοκλήρωση 
και εναρμόνιση των υπηρεσιών λιανικής 
τραπεζικής και την πρόληψη του 
χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού. Μια 
τέτοια δέσμη πρωτοβουλιών θα πρέπει: 

διαγράφεται

α) να βελτιώνει τον ανταγωνισμό στον 
τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών: (i) 
εξασφαλίζει ότι οι επιβαρύνσεις που 
συνδέονται με τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς θα είναι διαφανείς και 
συγκρίσιμες, ώστε οι καταναλωτές να 
είναι σε θέση να συγκρίνουν τα τιμολόγια 
των διάφορων τραπεζών και να επιλέγουν 
τις πιο συμφέρουσες διευθετήσεις· (ii) να 
εξαλείφει όλα τα τεχνικά και διοικητικά 
εμπόδια στην αλλαγή του τραπεζικού 
λογαριασμού, ώστε να μπορούν εύκολα οι 
καταναλωτές να μεταφέρουν τον 
λογαριασμό τους από τη μία τράπεζα 
στην άλλη·
β) να βελτιώνει την εκ μέρους των 
πωλητών αποδοχή των διάφορων 
μεθόδων πληρωμής, ώστε να μπορούν οι 
καταναλωτές να αντλήσουν τα οφέλη που 
προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο· με 
αυτή τη λογική, οι πωλητές πρέπει να 
προσφέρουν ανεξαιρέτως τη δυνατότητα 
πληρωμής με βασική τραπεζική κάρτα, 
χωρίς καμία προσαύξηση·
γ) να εναρμονίζει περαιτέρω τις εθνικές 
ερμηνείες των κανόνων ενάντια στο 
ξέπλυμα χρημάτων, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
χρησιμοποιούνται πια για την άρνηση της 
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πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό·
δ) να επιτρέπει την πρόσβαση σε εύλογη 
πιστοδότηση και να καταπολεμά την 
υπερχρέωση, τον σημαντικότερο «νέο 
κοινωνικό κίνδυνο» σε ολόκληρη την 
Ένωση, καθώς η πλήρης 
χρηματοπιστωτική ένταξη απαιτεί 
πρόσβαση και σε άλλες απαραίτητες 
τραπεζικές υπηρεσίες, όπως τα 
χαμηλότοκα δάνεια και η ασφαλιστική 
κάλυψη με λογικούς και δίκαιους όρους ή 
η πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και παροχή συμβουλών.

Or. en

Τροπολογία 228
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 32

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

32. Η Επιτροπή πρέπει να συμπληρώσει τη 
βασική τραπεζική νομοθεσία με πρόσθετες 
πρωτοβουλίες που θα επιδιώκουν την 
περαιτέρω ολοκλήρωση και εναρμόνιση 
των υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής και 
την πρόληψη του χρηματοπιστωτικού 
αποκλεισμού. Μια τέτοια δέσμη 
πρωτοβουλιών θα πρέπει:

32. Η Επιτροπή πρέπει να συμπληρώσει τη 
βασική τραπεζική νομοθεσία με πρόσθετες 
πρωτοβουλίες που θα επιδιώκουν τη 
βελτίωση της οικονομικής εκπαίδευσης 
στα σχολεία, την περαιτέρω ολοκλήρωση 
και εναρμόνιση των υπηρεσιών λιανικής 
τραπεζικής και την πρόληψη του 
χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού. Μια 
τέτοια δέσμη πρωτοβουλιών θα πρέπει:

Or. de

Τροπολογία 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 2 – παράγραφος 32
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Πρόταση σύστασης Τροπολογία

32. Η Επιτροπή πρέπει να συμπληρώσει τη 
βασική τραπεζική νομοθεσία με πρόσθετες 
πρωτοβουλίες που θα επιδιώκουν την 
περαιτέρω ολοκλήρωση και εναρμόνιση 
των υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής και 
την πρόληψη του χρηματοπιστωτικού 
αποκλεισμού. Μια τέτοια δέσμη 
πρωτοβουλιών θα πρέπει: 

32. Η Επιτροπή πρέπει να συμπληρώσει τη 
βασική τραπεζική νομοθεσία με πρόσθετες 
πρωτοβουλίες που θα επιδιώκουν την 
περαιτέρω ολοκλήρωση και εναρμόνιση 
των υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής, την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
χρηματοπιστωτική επιμόρφωση και την 
πρόληψη του χρηματοπιστωτικού 
αποκλεισμού.

Or. en

Τροπολογία 230
Olle Ludvigsson

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 32 – στοιχείο γ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

γ) να εναρμονίζει περαιτέρω τις εθνικές
ερμηνείες των κανόνων ενάντια στο 
ξέπλυμα χρημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι δεν θα χρησιμοποιούνται πια για την
άρνηση της πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό·

γ) να διασαφηνίζει περαιτέρω τις 
ερμηνείες των κανόνων ενάντια στο 
ξέπλυμα χρημάτων και ενάντια στη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
χρησιμοποιούνται ποτέ ως αβάσιμο 
πρόσχημα για να απορριφθούν πελάτες 
που είναι εμπορικά λιγότερο ελκυστικοί.

Or. en

Τροπολογία 231
Burkhard Balz

Πρόταση σύστασης
Παράρτημα – σύσταση 6 – παράγραφος 32 – στοιχείο δ

Πρόταση σύστασης Τροπολογία

δ) να επιτρέπει την πρόσβαση σε εύλογη 
πιστοδότηση και να καταπολεμά την 

δ) να καταπολεμά την υπερχρέωση, τον 
σημαντικότερο «νέο κοινωνικό κίνδυνο» 
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EL

υπερχρέωση, τον σημαντικότερο «νέο 
κοινωνικό κίνδυνο» σε ολόκληρη την 
Ένωση, καθώς η πλήρης 
χρηματοπιστωτική ένταξη απαιτεί 
πρόσβαση και σε άλλες απαραίτητες
τραπεζικές υπηρεσίες, όπως τα 
χαμηλότοκα δάνεια και η ασφαλιστική 
κάλυψη με λογικούς και δίκαιους όρους ή 
η πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και παροχή συμβουλών.

σε ολόκληρη την Ένωση.

Or. de


