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Τροπολογία 1
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απάντηση του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των 
Δεδομένων (ΕΕΠΔ), της 11ης Απριλίου 
2012, στο πλαίσιο της δημόσιας 
διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής με τίτλο «Προς ενοποιημένη 
ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα, 
μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητών 
τηλεφώνων»1·

Or. en

Τροπολογία 2
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά 
πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου 
και μέσω κινητού τηλεφώνου είναι 
κατακερματισμένη στα διάφορα κράτη και 
ότι μόνο λιγοστοί μεγάλοι φορείς του 
κλάδου είναι σε θέση να 
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά·

Α. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά 
πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου 
και μέσω κινητού τηλεφώνου είναι 
κατακερματισμένη στα διάφορα κράτη και 
ότι μόνο λιγοστοί μεγάλοι φορείς του 
κλάδου είναι σε θέση να γίνονται 
αποδεκτοί από τον εμπορικό κόσμο και 
να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά·

Or. en

                                               
1

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-
04-11_PNR_EN.pdf
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Τροπολογία 3
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά 
πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου 
και μέσω κινητού τηλεφώνου είναι 
κατακερματισμένη στα διάφορα κράτη και 
ότι μόνο λιγοστοί μεγάλοι φορείς του 
κλάδου είναι σε θέση να 
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά·

Α. εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά 
πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου 
και μέσω κινητού τηλεφώνου παραμένει 
κατακερματισμένη στα διάφορα κράτη και 
ότι μόνο λιγοστοί μεγάλοι φορείς του 
κλάδου είναι σε θέση να 
δραστηριοποιούνται διασυνοριακά·

Or. en

Τροπολογία 4
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δεσπόζουσα θέση των δύο μη 
ευρωπαϊκών παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών με κάρτα μπορεί να οδηγήσει 
σε υπερβολικά και αδικαιολόγητα τέλη 
τόσο για τους καταναλωτές όσο και για 
τους εμπόρους, κατάσταση από την οποία 
επωφελούνται οι αντίστοιχες τράπεζές 
τους (οι λεγόμενες τράπεζες έκδοσης και 
αποδοχής), όπως αναφέρει η Επιτροπή 
στην Πράσινη Βίβλο·

Or. en

Τροπολογία 5
Claudio Morganti
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας ότι η εξέλιξη και η 
ευρύτερη χρήση των πληρωμών με κάρτα, 
μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητού 
τηλεφώνου είναι πιθανόν να συμβάλλει 
ώστε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην 
Ευρώπη να αναπτυχθεί και να αποκτήσει 
μεγαλύτερη ποικιλομορφία·

Β. εκτιμώντας ότι η εξέλιξη και η 
ευρύτερη χρήση των πληρωμών με κάρτα, 
μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητού 
τηλεφώνου είναι πιθανόν να συμβάλλει 
ώστε το ηλεκτρονικό εμπόριο στην 
Ευρώπη να αναπτυχθεί και να αποκτήσει 
μεγαλύτερη ποικιλομορφία, χωρίς ωστόσο 
αυτό να συνεπάγεται τελικά πρόσθετο 
όφελος για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τους παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας·

Or. it

Τροπολογία 6
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι η αυτορρύθμιση της 
κυριαρχούμενης από τον τραπεζικό τομέα 
αγοράς πληρωμών έχει οδηγήσει σε 
περιθωριοποίηση των συμφερόντων των 
χρηστών στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 7
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. εκτιμώντας ότι λόγω της τεχνικής 
προόδου, τα συστήματα πληρωμών με 
κάρτα μπορεί να αντικατασταθούν 
σταδιακά από άλλα ηλεκτρονικά και 
κινητά μέσα πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 8
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η Πράσινη Βίβλος δεν 
εξετάζει το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς σε σύγκριση με τις πληρωμές με 
κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητού τηλεφώνου, μη επιτρέποντας έτσι 
μια ανάλυση του κόστους των πληρωμών 
τοις μετρητοίς με όρους οικονομίας και 
ευημερίας·

Δ. εκτιμώντας ότι η Πράσινη Βίβλος δεν 
εξετάζει το κόστος και τα κοινωνιακά 
οφέλη των πληρωμών τοις μετρητοίς σε 
σύγκριση με τις πληρωμές με κάρτα, μέσω 
του Διαδικτύου και μέσω κινητού 
τηλεφώνου, μη επιτρέποντας έτσι μια 
ανάλυση του κόστους και των 
κοινωνιακών οφελών των πληρωμών τοις 
μετρητοίς με όρους οικονομίας και 
ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η Πράσινη Βίβλος δεν 
εξετάζει το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς σε σύγκριση με τις πληρωμές με 

Δ. εκτιμώντας ότι η Πράσινη Βίβλος δεν 
εξετάζει το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς σε σύγκριση με τις πληρωμές με 
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κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητού τηλεφώνου, μη επιτρέποντας έτσι 
μια ανάλυση του κόστους των πληρωμών 
τοις μετρητοίς με όρους οικονομίας και 
ευημερίας·

κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητού τηλεφώνου, μη επιτρέποντας έτσι 
μια συγκριτική ανάλυση του κόστους των 
πληρωμών με όρους οικονομίας και 
ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η Πράσινη Βίβλος δεν 
εξετάζει το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς σε σύγκριση με τις πληρωμές με 
κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητού τηλεφώνου, μη επιτρέποντας έτσι 
μια ανάλυση του κόστους των πληρωμών 
τοις μετρητοίς με όρους οικονομίας και 
ευημερίας·

Δ. εκτιμώντας ότι η Πράσινη Βίβλος δεν 
εξετάζει το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς ή με επιταγή σε σύγκριση με τις 
πληρωμές με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου 
και μέσω κινητού τηλεφώνου, μη 
επιτρέποντας έτσι μια ανάλυση του 
κόστους των πληρωμών τοις μετρητοίς ή 
με επιταγή με όρους οικονομίας και 
ευημερίας·

Or. en

Τροπολογία 11
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι το τρέχον 
επιχειρηματικό μοντέλο των πληρωμών 
με κάρτα και το επίπεδο των ΠΔΠ 
συνιστούν μείζον εμπόδιο για την 
πρόσβαση στην αγορά και την ανάπτυξη 
του ανταγωνισμού στην αγορά 
πληρωμών·
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Or. en

Τροπολογία 12
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι το τρέχον 
επιχειρηματικό μοντέλο των πληρωμών 
με κάρτα επιτρέπει ενίοτε υπερβολικά 
επίπεδα ΠΔΠ, που θέτουν εμπόδια στον 
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 13
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι το τρέχον επίπεδο 
των ΠΔΠ φαίνεται να υπερβαίνει το 
πραγματικό κόστος χρηματοδότησης του 
συστήματος και συνιστά μείζον εμπόδιο 
για τον ανταγωνισμό στην αγορά 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 14
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας ότι η διασυνοριακή αποδοχή 
είναι μια επιλογή που επί του παρόντος 
διατίθεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
παραγόντων της αγοράς, και εκτιμώντας 
ότι αυτή η ρύθμιση θα μπορούσε να 
διευρύνει το φάσμα των επιλογών για τον 
έμπορο, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο 
την ελεύθερη εξέλιξη της αγοράς·

Ε. εκτιμώντας ότι η διασυνοριακή αποδοχή 
είναι μια επιλογή που επί του παρόντος 
διατίθεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
παραγόντων της αγοράς, και εκτιμώντας 
ότι αυτή η ρύθμιση θα μπορούσε να 
διευρύνει το φάσμα των επιλογών για τον 
έμπορο, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός 
και να μειωθεί το κόστος για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 15
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη δεν επιτρέπονται οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις για τη χρήση των πληρωμών 
με κάρτα, ενώ σε άλλα χρησιμοποιούνται 
ευρέως·

ΣΤ. εκτιμώντας ότι σε ορισμένα κράτη 
μέλη δεν επιτρέπονται οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις για τη χρήση των πληρωμών 
με κάρτα, ενώ σε άλλα χρησιμοποιούνται 
ευρέως, και ότι οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις αποβαίνουν εις βάρος των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 16
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. εκτιμώντας ότι το πλαίσιο του 
ΕΧΠΕ για τις κάρτες επιβάλλει να 
μπορούν οι καταναλωτές να 
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χρησιμοποιούν κάρτες γενικής χρήσης για 
την πραγματοποίηση πληρωμών και 
αναλήψεων μετρητών σε ευρώ σε 
ολόκληρο τον χώρο ΕΧΠΕ με την ίδια 
ευκολία και άνεση με την οποία θα το 
έκαναν στη χώρα τους· δεν θα πρέπει να 
υπάρχει διαφορά όσον αφορά τη χρήση 
των καρτών τους στη χώρα τους ή 
οπουδήποτε αλλού στον ΕΧΠΕ· δεν θα 
πρέπει πλέον να υπάρχουν γενικά 
συστήματα κάρτας που να προορίζονται 
αποκλειστικά για χρήση σε μία μόνο 
χώρα, ούτε συστήματα κάρτας που να 
προορίζονται αποκλειστικά για 
διασυνοριακή χρήση στον ΕΧΠΕ.»·

Or. en

Τροπολογία 17
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. εκτιμώντας ότι η επιτυχής 
μετάβαση στον ΕΧΠΕ μπορεί να 
αναμένεται ότι θα δώσει ώθηση στην 
ανάπτυξη ενός καινοτόμου 
πανευρωπαϊκού μέσου πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 18
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι 
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υπηρεσιών πληρωμών συχνά δεν 
προσφέρουν μεθόδους πληρωμής 
εναλλακτικές προς εκείνες που 
περιλαμβάνουν πρόσθετες επιβαρύνσεις 
και συνεπώς βλάπτουν τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 19
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. εκτιμώντας ότι στην πράξη οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις και οι εκπτώσεις 
ήταν εις βάρος των καταναλωτών χωρίς 
να τους προσφέρουν πλεονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 20
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. επιδοκιμάζει την Επιτροπή για την 
έκδοση της Πράσινης Βίβλου και θεωρεί 
τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα 
που περιλαμβάνονται σε αυτήν εξαιρετικά 
εύστοχα, συμφωνεί δε με τους 
περιλαμβανόμενους στόχους για 
περισσότερο ανταγωνισμό, περισσότερες 
επιλογές, περισσότερη καινοτομία και 
μεγαλύτερη ασφάλεια πληρωμών, καθώς 
και για εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 21
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. Συμφωνεί με την Επιτροπή ότι είναι 
αναγκαία η διάκριση μεταξύ τριών 
διαφορετικών αγορών προϊόντων στο 
πλαίσιο των τετραμερών συστημάτων 
πιστωτικών καρτών: πρώτον, μιας 
αγοράς στην οποία τα διάφορα 
συστήματα κάρτας ανταγωνίζονται για 
αποκτήσουν ως πελάτες 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έκδοσης ή 
αποδοχής· κατόπιν, μιας πρώτης 
«κατάντη» αγοράς, στην οποία οι 
εκδότριες τράπεζες θα ανταγωνίζονται 
για τις συναλλαγές των κατόχων καρτών 
της τράπεζας («αγορά έκδοσης»)· τέλος, 
μιας δεύτερης «κατάντη» αγοράς, στην 
οποία οι αποδέκτριες τράπεζες θα 
ανταγωνίζονται για τις συναλλαγές των 
εμπόρων («αγορά αποδοχής»), θεωρεί δε 
ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός θα πρέπει 
να προωθηθεί σε όλες τις αγορές·

Or. en

Τροπολογία 22
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1β. επισημαίνει τη σημασία της 
αυτορρύθμισης με βάση την αγορά και σε 
συνεργασία με όλους τους 
ενδιαφερόμενους, αλλά αναγνωρίζει ότι η 
αυτορρύθμιση μπορεί να μη φέρει τα 
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επιθυμητά αποτελέσματα μέσα σε 
αποδεκτό χρονικό πλαίσιο, λόγω 
συγκρούσεων συμφερόντων· αναμένει 
από την Επιτροπή να υποβάλει τις 
απαιτούμενες νομοθετικές προτάσεις 
προκειμένου να βοηθήσει να 
εξασφαλιστεί ένας πραγματικός ΕΧΠΕ 
για τις πληρωμές με κάρτα, μέσω 
Διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου, 
και επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τη 
σημασία της επικείμενης αναθεώρησης 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 23
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1γ. υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή 
και εμπεριστατωμένη θεώρηση του 
ΕΧΠΕ για πληρωμές με κάρτα, μέσω 
Διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου, 
και για την παροχή των αναγκαίων 
κατευθύνσεων και χρονοδιαγραμμάτων 
για την επίτευξη του βασικού στόχου να 
μην υπάρχει διαφορά μεταξύ 
διασυνοριακών και εθνικών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 24
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1δ. υπογραμμίζει την ανάγκη της 
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προώθησης ενός συστήματος 
εκκαθάρισης και διακανονισμού σε 
πραγματικό χρόνο, που τεχνικά είναι ήδη 
εφικτό και χρησιμοποιείται για ορισμένες 
πληρωμές, υπογραμμίζει δε ότι η 
μετάβαση σε μια οικονομία πραγματικού 
χρόνου θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό 
στόχο σε ολόκληρο τον ΕΧΠΕ και ότι 
επίσης σε ολόκληρο τον ΕΧΠΕ θα πρέπει 
να είναι διαθέσιμο ένα προηγμένο 
διατραπεζικό σύστημα πραγματικού 
χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 25
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1ε. θεωρεί, συνεπώς, ότι όλα τα εθνικά 
συστήματα πληρωμών με κάρτα, μέσω 
κινητού τηλεφώνου και μέσω Διαδικτύου 
θα πρέπει να ενωθούν ή να μετατραπούν 
σε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα συμβατό 
με τον ΕΧΠΕ, προκειμένου όλες οι 
πληρωμές με κάρτα, μέσω κινητού 
τηλεφώνου και μέσω Διαδικτύου να 
γίνονται δεκτές οπουδήποτε στον ΕΧΠΕ, 
η δε απαιτούμενη μεταβατική περίοδος 
να καθοριστεί από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 26
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1στ. πιστεύει ότι όλα τα συστήματα 
κάρτας, τριμερή, τετραμερή ή μικτά, 
καθώς και οποιοσδήποτε 
νεοεισερχόμενος στην αγορά θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ισότιμα προκειμένου να 
εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού 
και στις περιπτώσεις όπου όλοι οι 
αποδέκτες θα πρέπει να δέχονται όλες τις 
κάρτες·

Or. en

Τροπολογία 27
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1ζ. επισημαίνει ότι όλα τα τερματικά θα 
πρέπει να δέχονται όλες τις κάρτες και να 
πληρούν τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας, και συνεπώς θα 
πρέπει να εξαλειφθούν οποιοιδήποτε 
τεχνικοί φραγμοί απορρέουν από 
διαφορές στις απαιτήσεις 
λειτουργικότητας και πιστοποίησης των 
τερματικών, δεδομένου ότι η ύπαρξη 
κοινών προτύπων και κανόνων και 
τυποποιημένου λογισμικού για τα 
τερματικά θα αυξήσει τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 28
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. πιστεύει ότι μια προσέγγιση 
αυτορρύθμισης δεν επαρκεί για την 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά 
πληρωμών· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλάβει νομοθετική δράση για την 
ασφάλεια των πληρωμών, τον θεμιτό 
ανταγωνισμό, τη χρηματοπιστωτική 
ένταξη, την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και τη διαφάνεια για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 29
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεταρρυθμίσει τη διακυβέρνηση του 
ΕΧΠΕ προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων θα είναι 
δημοκρατική και διαφανής, και θα 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον· προς 
τούτο απαιτείται να αναλάβουν πιο 
ενεργητικό και δραστήριο ρόλο στη 
διακυβέρνηση του ΕΧΠΕ η Επιτροπή και 
η ΕΚΤ, και να εκπροσωπούνται με τρόπο 
ισόρροπο όλοι οι ενδιαφερόμενοι, σε όλα 
τα αποφασιστικά και εκτελεστικά όργανα 
του ΕΧΠΕ, ώστε να εξασφαλίζεται 
επαρκής συμμετοχή των τελικών 
χρηστών·

Or. en
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Τροπολογία 30
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ανησυχία του για την 
υπέρμετρα αυστηρή ρύθμιση της αγοράς 
πληρωμών μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητού τηλεφώνου στο παρόν στάδιο, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω μέθοδοι 
πληρωμής βρίσκονται ακόμη σε 
διαδικασία εξέλιξης· ζητεί από την 
Επιτροπή να εγκρίνει μια εντελώς 
διαφορετική, κατάλληλη προσέγγιση σε 
αυτές τις νέες μεθόδους πληρωμής σε 
ενδεχόμενη μελλοντική πρόταση·

1. εκφράζει την ανησυχία του για την 
υπέρμετρα αυστηρή ρύθμιση της αγοράς 
πληρωμών μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητού τηλεφώνου στο παρόν στάδιο, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω μέθοδοι 
πληρωμής βρίσκονται ακόμη σε 
διαδικασία εξέλιξης· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε κανονιστική πρωτοβουλία 
στον συγκεκριμένο τομέα κινδυνεύει να 
χαρακτηρίζεται από αδικαιολόγητη 
έμφαση στα ήδη υπάρχοντα μέσα 
πληρωμών και μπορεί συνεπώς να 
αποθαρρύνει την καινοτομία και να 
στρεβλώσει την αγορά πριν αναπτυχθεί·
ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει μια 
εντελώς διαφορετική, κατάλληλη 
προσέγγιση στις πληρωμές μέσω 
Διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου
σε ενδεχόμενη μελλοντική πρόταση·

Or. en

Τροπολογία 31
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ανησυχία του για την 
υπέρμετρα αυστηρή ρύθμιση της αγοράς 
πληρωμών μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητού τηλεφώνου στο παρόν στάδιο, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω μέθοδοι 
πληρωμής βρίσκονται ακόμη σε 
διαδικασία εξέλιξης· ζητεί από την 
Επιτροπή να εγκρίνει μια εντελώς 

1. εκφράζει την ανησυχία του για την 
υπέρμετρα αυστηρή ρύθμιση της αγοράς 
πληρωμών μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητού τηλεφώνου στο παρόν στάδιο, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω μέθοδοι 
πληρωμής βρίσκονται ακόμη σε 
διαδικασία εξέλιξης· ζητεί από την 
Επιτροπή να εγκρίνει μια εντελώς 
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διαφορετική, κατάλληλη προσέγγιση σε 
αυτές τις νέες μεθόδους πληρωμής σε 
ενδεχόμενη μελλοντική πρόταση·

διαφορετική, κατάλληλη προσέγγιση σε 
αυτές τις νέες μεθόδους πληρωμής σε 
ενδεχόμενη μελλοντική πρόταση, και 
θεωρεί επωφελή την εναρμόνιση 
ορισμένων νέων εξελίξεων ήδη από την 
αρχή, πριν προκληθεί υπέρμετρος 
κατακερματισμός·

Or. en

Τροπολογία 32
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ανησυχία του για την 
υπέρμετρα αυστηρή ρύθμιση της αγοράς 
πληρωμών μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητού τηλεφώνου στο παρόν στάδιο, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω μέθοδοι 
πληρωμής βρίσκονται ακόμη σε 
διαδικασία εξέλιξης· ζητεί από την 
Επιτροπή να εγκρίνει μια εντελώς 
διαφορετική, κατάλληλη προσέγγιση σε 
αυτές τις νέες μεθόδους πληρωμής σε 
ενδεχόμενη μελλοντική πρόταση·

1. εκφράζει την ανησυχία του για την 
υπέρμετρα αυστηρή ρύθμιση της αγοράς 
πληρωμών μέσω του Διαδικτύου και μέσω 
κινητού τηλεφώνου στο παρόν στάδιο, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω μέθοδοι 
πληρωμής βρίσκονται ακόμη σε 
διαδικασία εξέλιξης· ζητεί από την 
Επιτροπή να εγκρίνει μια κατάλληλη 
προσέγγιση σε αυτές τις νέες μεθόδους 
πληρωμής σε ενδεχόμενη μελλοντική 
πρόταση, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών, ιδιαίτερα 
για τους καταναλωτές που βρίσκονται σε 
επισφαλέστερη θέση·

Or. en

Τροπολογία 33
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι κάθε μέθοδος 2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
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πληρωμής συνεπάγεται ένα κόστος· ζητεί, 
επομένως, από την Επιτροπή να εξετάσει 
στο μέλλον και το κόστος των πληρωμών 
τοις μετρητοίς σε σύγκριση με το κόστος 
άλλων μεθόδων πληρωμής·

στην τρέχουσα κατάσταση οι 
περισσότερες επιβαρύνσεις των 
πληρωμών είναι αδιαφανείς και όσοι δεν 
χρησιμοποιούν ακριβές μεθόδους 
πληρωμών πρέπει και πάλι να καλύπτουν 
το κόστος τους· υπενθυμίζει ότι κάθε 
μέθοδος πληρωμών έχει κόστος για όλους 
τους συμμετέχοντες στην αγορά 
πληρωμών και ζητεί στο πλαίσιο αυτό 
από την Επιτροπή να εξετάσει το κόστος 
των πληρωμών σε μετρητά και με 
επιταγή σε σύγκριση με τις άλλες 
μεθόδους πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
ιδιαιτεροτήτων και των κοινωνικών 
πλεονεκτημάτων των μετρητών, και να 
προτείνει τρόπους για τη μεγαλύτερη 
προώθηση των λιγότερο δαπανηρών 
μεθόδων πληρωμών σε σχέση με τις 
περισσότερο δαπανηρές·

Or. en

Τροπολογία 34
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι κάθε μέθοδος πληρωμής 
συνεπάγεται ένα κόστος· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον 
και το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς σε σύγκριση με το κόστος 
άλλων μεθόδων πληρωμής·

2. υπενθυμίζει ότι κάθε μέθοδος πληρωμής 
συνεπάγεται ένα κόστος· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον 
και το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς σε σύγκριση με το κόστος 
άλλων μεθόδων πληρωμής· ζητεί συνεπώς 
από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον 
κοινωνικό αντίκτυπο των διαφόρων 
μεθόδων πληρωμής· υπενθυμίζει ότι όλοι 
οι ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 35
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι κάθε μέθοδος πληρωμής 
συνεπάγεται ένα κόστος· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον 
και το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς σε σύγκριση με το κόστος 
άλλων μεθόδων πληρωμής·

2. υπενθυμίζει ότι κάθε μέθοδος πληρωμής 
συνεπάγεται ένα κόστος· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον 
και το κόστος και τα κοινωνιακά οφέλη 
των πληρωμών τοις μετρητοίς σε σύγκριση 
με το κόστος άλλων μεθόδων πληρωμής·
πιστεύει ότι η χρηματοπιστωτική ένταξη 
θα πρέπει να είναι ένας από τους 
βασικούς στόχους οποιασδήποτε 
ρύθμισης της αγοράς πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 36
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι κάθε μέθοδος πληρωμής 
συνεπάγεται ένα κόστος· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον 
και το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς σε σύγκριση με το κόστος 
άλλων μεθόδων πληρωμής·

2. υπενθυμίζει ότι κάθε μέθοδος πληρωμής 
συνεπάγεται ένα κόστος· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον 
και το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς για όλους τους συμμετέχοντες 
στην αγορά και τους καταναλωτές σε 
σύγκριση με το κόστος άλλων μεθόδων 
πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των 
ιδιαιτεροτήτων και των κοινωνιακών 
οφελών των μετρητών·

Or. en
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Τροπολογία 37
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπενθυμίζει ότι κάθε μέθοδος πληρωμής 
συνεπάγεται ένα κόστος· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον 
και το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς σε σύγκριση με το κόστος 
άλλων μεθόδων πληρωμής·

2. υπενθυμίζει ότι κάθε μέθοδος πληρωμής 
συνεπάγεται ένα κόστος· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να εξετάσει στο μέλλον 
και το κόστος των πληρωμών τοις 
μετρητοίς για όλους τους συμμετέχοντες 
στην αγορά σε σύγκριση με το κόστος 
άλλων μεθόδων πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 38
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι τα κοινά τεχνικά πρότυπα 
όχι μόνο θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αλλά θα επιφέρουν και 
πλεονεκτήματα ως προς την ασφάλεια, με 
τη μορφή κοινών προτύπων ασφάλειας, τα 
οποία θα ωφελήσουν τόσο τους 
καταναλωτές όσο και τους εμπόρους·

3. πιστεύει ότι τα κοινά τεχνικά πρότυπα, 
στη βάση της ανοιχτής πρόσβασης, όχι 
μόνο θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αλλά θα προωθήσουν 
επιπλέον τη διαλειτουργικότητα και θα
επιφέρουν και πλεονεκτήματα ως προς την 
ασφάλεια, με τη μορφή κοινών προτύπων 
ασφάλειας, τα οποία θα ωφελήσουν τόσο 
τους καταναλωτές όσο και τους εμπόρους·

Or. en

Τροπολογία 39
Jean-Paul Gauzès, Alfredo Pallone



PE492.906v01-00 22/82 AM\909040EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι τα κοινά τεχνικά πρότυπα 
όχι μόνο θα βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς αλλά θα επιφέρουν και 
πλεονεκτήματα ως προς την ασφάλεια, με 
τη μορφή κοινών προτύπων ασφάλειας, τα 
οποία θα ωφελήσουν τόσο τους 
καταναλωτές όσο και τους εμπόρους·

3. πιστεύει ότι η περαιτέρω εργασία στα 
κοινά τεχνικά πρότυπα θα μπορούσε να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς αλλά και να 
επιφέρει και πλεονεκτήματα ως προς την 
ασφάλεια, με τη μορφή κοινών προτύπων 
ασφάλειας, τα οποία θα ωφελήσουν τόσο 
τους καταναλωτές όσο και τους εμπόρους·

Or. en

Τροπολογία 40
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι για τις πληρωμές 
μέσω Διαδικτύου και μέσω κινητού 
τηλεφώνου τα περισσότερα πρότυπα θα 
πρέπει να είναι τα ίδια με εκείνα για τις 
τρέχουσες πληρωμές του ΕΧΠΕ, αλλά 
χρειάζονται επίσης νέα πρότυπα για την 
ασφάλεια και την ταυτοποίηση των 
πελατών και για την παροχή 
διατραπεζικής τηλεματικής 
διεκπεραίωσης σε πραγματικό χρόνο, 
υπογραμμίζει δε ότι η ανάπτυξη νέων 
προτύπων δεν αρκεί και ότι η 
συντονισμένη εφαρμογή τους είναι 
τουλάχιστον εξίσου σημαντική·

Or. en

Τροπολογία 41
Ivari Padar
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες προς
την κατεύθυνση κοινών τεχνικών 
προτύπων πρέπει να θεωρούνται με 
γνώμονα τη σημασία, την 
αποτελεσματικότητα και την επάρκεια 
των προτύπων που ισχύουν σήμερα στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 42
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η τυποποίηση δεν θα πρέπει 
να επιβάλλει φραγμούς στον ανταγωνισμό 
και την καινοτομία, αλλά αντιθέτως θα 
πρέπει να άρει τους φραγμούς ώστε να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη·

4. τονίζει ότι η τυποποίηση δεν θα πρέπει 
να επιβάλλει φραγμούς στον ανταγωνισμό 
και την καινοτομία, αλλά αντιθέτως θα 
πρέπει να άρει τους φραγμούς ώστε να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη· συνιστά επομένως να είναι ανοιχτά 
τα πρότυπα ώστε να επιτρέπουν την 
καινοτομία και τον ανταγωνισμό στην 
αγορά, δεδομένου ότι η ανάθεση ενός 
ενιαίου ή κλειστού προτύπου θα περιόριζε 
την ανάπτυξη της αγοράς και την 
καινοτομία, θα επέβαλλε έναν 
δυσανάλογο περιορισμό, και δεν θα 
συνέβαλλε σε ίσους όρους ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 43
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η τυποποίηση δεν θα πρέπει 
να επιβάλλει φραγμούς στον ανταγωνισμό 
και την καινοτομία, αλλά αντιθέτως θα 
πρέπει να άρει τους φραγμούς ώστε να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη·

4. τονίζει ότι η τυποποίηση δεν θα πρέπει 
να επιβάλλει φραγμούς στον ανταγωνισμό 
και την καινοτομία, αλλά αντιθέτως θα 
πρέπει να άρει τους φραγμούς ώστε να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη· επισημαίνει, ωστόσο, την 
αντιμονοπωλιακή έρευνα της Επιτροπής, 
που διεξήγαγε το ΕΣΠ, για τη διαδικασία 
τυποποίησης των πληρωμών μέσω 
Διαδικτύου (ηλεκτρονικές πληρωμές)·

Or. en

Τροπολογία 44
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι κατά βάση όλες οι 
συναλλαγές πληρωμών περιλαμβάνουν 
δεδομένα του ίδιου είδους, και 
υπογραμμίζει ότι χρειάζεται ασφάλεια 
στη μετάδοση των δεδομένων 
οποιασδήποτε πληρωμής, με επεξεργασία 
από άκρο σε άκρο σε πραγματικό χρόνο, 
θεωρεί ότι προσφέρει πλεονεκτήματα το 
να χρησιμοποιούν όλα τα συστήματα το 
ίδιο μορφότυπο μηνύματος, και 
υπενθυμίζει ότι προφανέστερη επιλογή 
είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για τη 
μεταφορά πιστώσεων και την άμεση 
χρέωση όπως ορίζεται στο παράρτημα 
του κανονισμού για την τελική 
ημερομηνία του ΕΧΠΕ (δηλ. ISO XML 
20022), το οποίο και συνιστά να 
χρησιμοποιείται σε όλα τα δεδομένα των 
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επικοινωνιών από το τερματικό στον 
πελάτη για τη μεταφορά όλων των 
απαιτούμενων πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 45
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. επισημαίνει ότι τα τέλη ανάληψης 
μετρητών από ΑΤΜ που δεν ανήκει στην 
τράπεζα και το σύστημα κάρτας του 
χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών είναι 
συχνά υπέρογκα σε πολλά κράτη μέλη, 
και ότι θα πρέπει να βασίζονται 
περισσότερο στο κόστος σε ολόκληρο τον 
ΕΧΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 46
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της 
ραγδαία εξελισσόμενης αλλά όχι ακόμη 
ώριμης φάσης της ανάπτυξης της αγοράς 
πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα και 
μέσω κινητού τηλεφώνου, η επιβολή 
υποχρεωτικών προτύπων στους βασικούς 
αυτούς τομείς για τη βελτίωση της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη 
υπάρχει κίνδυνος να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην καινοτομία, τον 
ανταγωνισμό και την ανάπτυξη της 
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αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 47
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι σύμφωνα με τη 
δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το 
αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης 
για την Πράσινη Βίβλο, η εφαρμογή των 
προτύπων που αναπτύσσονται 
αντιπροσωπεύει συχνά μείζονα 
πρόκληση· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα σύστασης 
μηχανισμών επιβολής, όπως ο 
καθορισμός καταληκτικών ημερομηνιών 
για τη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 48
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προτείνει νομοθεσία σχετικά με τη 
διακυβέρνηση του ΕΧΠΕ, η οποία να 
καλύπτει τα κύρια στοιχεία των 
υπηρεσιών πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών και των κανόνων του
ανταγωνισμού, όπου μέσο για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας μπορεί να 
αποτελέσει η ανάπτυξη τεχνικών 
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προτύπων και προτύπων ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 49
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ της συμμετοχής όλων 
των ενδιαφερομένων μερών στην 
περαιτέρω εξέλιξη κοινών τεχνικών 
προτύπων και προτύπων ασφαλείας για τα 
συστήματα πληρωμών· σημειώνει ότι τα 
εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να 
περιλαμβάνουν – αλλά όχι αποκλειστικά –
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών 
(ΕΣΠ), οργανώσεις καταναλωτών, την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τον Ενιαίο 
Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός 
των τραπεζών και εκπροσώπους 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών μέσω 
κινητού τηλεφώνου, μέσω του Διαδικτύου 
και με κάρτα·

5. τάσσεται υπέρ της συμμετοχής όλων 
των ενδιαφερομένων μερών στην 
περαιτέρω εξέλιξη κοινών τεχνικών 
προτύπων και προτύπων ασφαλείας για τα 
συστήματα πληρωμών· καλεί την 
Επιτροπή να ανταποκριθεί σε 
προηγούμενα αιτήματα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για ριζική μεταρρύθμιση 
της διακυβέρνησης του ΕΧΠΕ, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερη 
εκπροσώπηση των χρηστών των 
υπηρεσιών πληρωμών στη λήψη των 
αποφάσεων και στη διαδικασία 
καθορισμού προτύπων· υπενθυμίζει τη 
δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή με τη 
δήλωση για τη διακυβέρνηση του ΕΧΠΕ 
που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
260/2012, να υποβάλει προτάσεις πριν 
από το τέλος του 2012·

Or. en

Τροπολογία 50
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ της συμμετοχής όλων 
των ενδιαφερομένων μερών στην 

5. τάσσεται υπέρ της συμμετοχής όλων 
των ενδιαφερομένων μερών στην 
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περαιτέρω εξέλιξη κοινών τεχνικών 
προτύπων και προτύπων ασφαλείας για τα 
συστήματα πληρωμών· σημειώνει ότι τα εν 
λόγω ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να 
περιλαμβάνουν – αλλά όχι αποκλειστικά –
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών 
(ΕΣΠ), οργανώσεις καταναλωτών, την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τον Ενιαίο 
Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός των 
τραπεζών και εκπροσώπους παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητού 
τηλεφώνου, μέσω του Διαδικτύου και με 
κάρτα·

περαιτέρω εξέλιξη κοινών τεχνικών 
προτύπων και προτύπων ασφαλείας για τα 
συστήματα πληρωμών· σημειώνει ότι τα εν 
λόγω ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να 
περιλαμβάνουν – αλλά όχι αποκλειστικά –
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών 
(ΕΣΠ), οργανώσεις καταναλωτών,
οργανώσεις εμπόρων και μεγάλες 
αλυσίδες λιανικής, την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών, την Επιτροπή, 
εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός των 
τραπεζών, και το εμπόριο μέσω κινητού 
τηλεφώνου, μέσω του Διαδικτύου και με 
κάρτα, και να οργανώσουν το έργο τους 
με νέα δομή διακυβέρνησης στην οποία 
το Συμβούλιο του ΕΧΠΕ θα έχει ισχυρό 
συντονιστικό ρόλο·

Or. en

Τροπολογία 51
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ της συμμετοχής όλων 
των ενδιαφερομένων μερών στην 
περαιτέρω εξέλιξη κοινών τεχνικών 
προτύπων και προτύπων ασφαλείας για τα 
συστήματα πληρωμών· σημειώνει ότι τα εν 
λόγω ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να 
περιλαμβάνουν – αλλά όχι αποκλειστικά –
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών 
(ΕΣΠ), οργανώσεις καταναλωτών, την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τον Ενιαίο 
Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός των 
τραπεζών και εκπροσώπους παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητού 
τηλεφώνου, μέσω του Διαδικτύου και με 

5. τάσσεται υπέρ της συμμετοχής όλων 
των ενδιαφερομένων μερών στην 
περαιτέρω εξέλιξη κοινών τεχνικών 
προτύπων και προτύπων ασφαλείας για τα 
συστήματα πληρωμών· σημειώνει ότι τα εν 
λόγω ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να 
περιλαμβάνουν – αλλά όχι αποκλειστικά –
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών 
(ΕΣΠ), οργανώσεις καταναλωτών, την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τον Ενιαίο 
Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός των 
τραπεζών και εκπροσώπους παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητού 
τηλεφώνου, μέσω του Διαδικτύου και με 
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κάρτα· κάρτα· θεωρεί ότι το Συμβούλιο του 
ΕΧΠΕ θα πρέπει να διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο στον ορισμό του πλαισίου 
και των μελλοντικών κατευθύνσεων για 
μια περισσότερο ολοκληρωμένη αγορά 
πληρωμών με κάρτα, μέσω Διαδικτύου 
και μέσω κινητού τηλεφώνου·

Or. en

Τροπολογία 52
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ της συμμετοχής όλων 
των ενδιαφερομένων μερών στην 
περαιτέρω εξέλιξη κοινών τεχνικών 
προτύπων και προτύπων ασφαλείας για τα 
συστήματα πληρωμών· σημειώνει ότι τα εν 
λόγω ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να 
περιλαμβάνουν – αλλά όχι αποκλειστικά –
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών 
(ΕΣΠ), οργανώσεις καταναλωτών, την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τον Ενιαίο 
Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός των 
τραπεζών και εκπροσώπους παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητού 
τηλεφώνου, μέσω του Διαδικτύου και με 
κάρτα·

5. τάσσεται υπέρ της συμμετοχής όλων 
των ενδιαφερομένων μερών στην 
περαιτέρω εξέλιξη κοινών τεχνικών 
προτύπων και προτύπων ασφαλείας για τα 
συστήματα πληρωμών· σημειώνει ότι τα εν 
λόγω ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να 
περιλαμβάνουν – αλλά όχι αποκλειστικά –
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών 
(ΕΣΠ), οργανώσεις καταναλωτών, τους 
εκπροσώπους των εμπόρων, την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τον Ενιαίο 
Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), το
Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός των 
τραπεζών και εκπροσώπους παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητού 
τηλεφώνου, μέσω του Διαδικτύου και με 
κάρτα, και τους παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 53
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τάσσεται υπέρ της συμμετοχής όλων 
των ενδιαφερομένων μερών στην 
περαιτέρω εξέλιξη κοινών τεχνικών 
προτύπων και προτύπων ασφαλείας για τα 
συστήματα πληρωμών· σημειώνει ότι τα εν 
λόγω ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να 
περιλαμβάνουν – αλλά όχι αποκλειστικά –
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών 
(ΕΣΠ), οργανώσεις καταναλωτών, την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, τον Ενιαίο 
Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ), το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή, 
εμπειρογνώμονες σε διάφορους τομείς, 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εκτός των 
τραπεζών και εκπροσώπους παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητού 
τηλεφώνου, μέσω του Διαδικτύου και με 
κάρτα·

5. ζητεί μεγαλύτερη ισορροπία στην 
εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων 
μερών στην περαιτέρω εξέλιξη κοινών 
τεχνικών προτύπων και προτύπων 
ασφαλείας για τα συστήματα πληρωμών· 
σημειώνει ότι τα εν λόγω ενδιαφερόμενα 
μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν – αλλά όχι 
αποκλειστικά – το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Πληρωμών (ΕΣΠ), οργανώσεις 
καταναλωτών, την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών, τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε 
Ευρώ (ΕΧΠΕ), το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, εμπειρογνώμονες σε διάφορους 
τομείς, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
εκτός των τραπεζών και εκπροσώπους 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών μέσω 
κινητού τηλεφώνου, μέσω του Διαδικτύου 
και με κάρτα·

Or. en

Τροπολογία 54
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι ενδεχόμενες προϋποθέσεις 
τυποποίησης και διαλειτουργικότητας θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
αγοράς πληρωμών και δεν θα πρέπει να 
επιβάλλουν περιττούς φραγμούς σε 
σύγκριση με την παγκόσμια αγορά·

6. τονίζει ότι ενδεχόμενες προϋποθέσεις 
τυποποίησης και διαλειτουργικότητας θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
αγοράς πληρωμών και δεν θα πρέπει να 
επιβάλλουν περιττούς φραγμούς σε 
σύγκριση με την παγκόσμια αγορά·
πιστεύει, ακόμη, ότι η αναζήτηση κοινών 
προτύπων πρέπει πρωτίστως να γίνει σε 
παγκόσμιο επίπεδο, σε στενή συνεργασία 
με τους βασικούς οικονομικούς εταίρους 
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της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 55
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι ενδεχόμενες προϋποθέσεις 
τυποποίησης και διαλειτουργικότητας θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
αγοράς πληρωμών και δεν θα πρέπει να 
επιβάλλουν περιττούς φραγμούς σε 
σύγκριση με την παγκόσμια αγορά·

6. τονίζει ότι ενδεχόμενες προϋποθέσεις 
τυποποίησης και διαλειτουργικότητας θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών 
συστημάτων πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 56
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι ενδεχόμενες προϋποθέσεις 
τυποποίησης και διαλειτουργικότητας θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
αγοράς πληρωμών και δεν θα πρέπει να 
επιβάλλουν περιττούς φραγμούς σε 
σύγκριση με την παγκόσμια αγορά·

6. τονίζει ότι ενδεχόμενες προϋποθέσεις 
τυποποίησης και διαλειτουργικότητας θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
αγοράς πληρωμών και στην ασφάλεια των 
πληρωμών για τους χρήστες, και δεν θα 
πρέπει να επιβάλλουν περιττούς φραγμούς 
σε σύγκριση με την παγκόσμια αγορά·

Or. fr
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Τροπολογία 57
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι ενδεχόμενες προϋποθέσεις 
τυποποίησης και διαλειτουργικότητας θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
αγοράς πληρωμών και δεν θα πρέπει να 
επιβάλλουν περιττούς φραγμούς σε 
σύγκριση με την παγκόσμια αγορά·

6. τονίζει ότι ενδεχόμενες προϋποθέσεις 
τυποποίησης και διαλειτουργικότητας θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην αύξηση της
ασφάλειας των πληρωμών και της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
αγοράς πληρωμών και δεν θα πρέπει να 
επιβάλλουν περιττούς φραγμούς σε 
σύγκριση με την παγκόσμια αγορά·

Or. en

Τροπολογία 58
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι ο διαχωρισμός των 
υποδομών πληρωμών από τα συστήματα 
πληρωμών θα μπορούσε να αυξήσει τον 
ανταγωνισμό, καθώς οι μικρότεροι 
παράγοντες της αγοράς δεν θα 
αποκλείονται πλέον εξαιτίας τεχνικών 
περιορισμών·

7. σημειώνει ότι ο διαχωρισμός των 
υποδομών πληρωμών από τα συστήματα 
πληρωμών θα μπορούσε να αυξήσει τον 
ανταγωνισμό, καθώς οι μικρότεροι 
παράγοντες της αγοράς δεν θα 
αποκλείονται πλέον εξαιτίας τεχνικών 
περιορισμών· υπογραμμίζει ότι οι ΠΥΠ 
πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν 
οποιονδήποτε συνδυασμό διαθέσιμων 
υπηρεσιών έκδοσης και αποδοχής στο 
πλαίσιο των συστημάτων πληρωμών της 
αγοράς, και οι υποδομές πληρωμών θα 
πρέπει να διεκπεραιώνουν με 
ουδετερότητα τις συναλλαγές διαφόρων 
παράλληλων συστημάτων πληρωμών για 
παρόμοια μέσα·

Or. en
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Τροπολογία 59
Jean-Paul Gauzès, Alfredo Pallone

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι ο διαχωρισμός των 
υποδομών πληρωμών από τα συστήματα 
πληρωμών θα μπορούσε να αυξήσει τον 
ανταγωνισμό, καθώς οι μικρότεροι 
παράγοντες της αγοράς δεν θα 
αποκλείονται πλέον εξαιτίας τεχνικών 
περιορισμών·

7. σημειώνει ότι ο διαχωρισμός των 
υποδομών πληρωμών από τα συστήματα 
πληρωμών δεν θα αυξήσει αναγκαστικά 
τον ανταγωνισμό, και ότι οποιοιδήποτε 
τεχνικοί περιορισμοί στην πρόσβαση στην 
αγορά θα πρέπει να εξετάζονται 
ξεχωριστά·

Or. en

Τροπολογία 60
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι ο διαχωρισμός των 
υποδομών πληρωμών από τα συστήματα 
πληρωμών θα μπορούσε να αυξήσει τον 
ανταγωνισμό, καθώς οι μικρότεροι 
παράγοντες της αγοράς δεν θα 
αποκλείονται πλέον εξαιτίας τεχνικών 
περιορισμών·

7. σημειώνει ότι ο διαχωρισμός των 
υποδομών πληρωμών από τα συστήματα 
πληρωμών θα μπορούσε να αυξήσει τον 
ανταγωνισμό, καθώς οι μικρότεροι 
παράγοντες της αγοράς δεν θα 
αποκλείονται πλέον εξαιτίας τεχνικών 
περιορισμών· υπογραμμίζει ότι η 
υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 61
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι η ιδιωτικότητα των 
καταναλωτών θα πρέπει να 
προστατεύεται με βάση την ευρωπαϊκή 
και την εθνική νομοθεσία, και ότι κάθε 
μέρος στην αλυσίδα της πληρωμής θα 
πρέπει να έχει πρόσβαση μόνο σε 
δεδομένα σχετικά με το τμήμα της 
επεξεργασίας που το αφορά ενώ τα 
υπόλοιπα δεδομένα θα πρέπει να 
παραμένουν κρυπτογραφημένα·

Or. en

Τροπολογία 62
Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω 
τυποποίηση ώστε να προαχθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, μια ρύθμιση που 
θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και τις 
επιλογές που διατίθενται στους εμπόρους 
και θα μπορούσε να επιφέρει πιο 
οικονομικά συμφέρουσες μεθόδους 
πληρωμών για τους πελάτες·

8. επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω 
τυποποίηση ώστε να ξεπεραστούν τα 
τεχνικά εμπόδια και οι εθνικές 
απαιτήσεις διακανονισμού και 
εκκαθάρισης και να προαχθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, μια ρύθμιση που 
θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και τις 
επιλογές που διατίθενται στους εμπόρους 
και θα μπορούσε να επιφέρει πιο 
οικονομικά συμφέρουσες μεθόδους 
πληρωμών για τους πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 63
Sampo Terho
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω 
τυποποίηση ώστε να προαχθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, μια ρύθμιση που 
θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και τις 
επιλογές που διατίθενται στους εμπόρους 
και θα μπορούσε να επιφέρει πιο 
οικονομικά συμφέρουσες μεθόδους 
πληρωμών για τους πελάτες·

8. επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω 
τυποποίηση ώστε να προαχθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, μια ρύθμιση που 
θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και τις 
επιλογές που διατίθενται στους εμπόρους 
και θα μπορούσε να επιφέρει πιο 
οικονομικά συμφέρουσες μεθόδους 
πληρωμών για τους πελάτες· πιστεύει ότι 
οι έμποροι θα πρέπει να είναι καλύτερα 
ενημερωμένοι για τις δυνατότητες 
διασυνοριακής αποδοχής·

Or. en

Τροπολογία 64
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω 
τυποποίηση ώστε να προαχθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, μια ρύθμιση που 
θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και τις 
επιλογές που διατίθενται στους εμπόρους 
και θα μπορούσε να επιφέρει πιο 
οικονομικά συμφέρουσες μεθόδους 
πληρωμών για τους πελάτες·

8. επισημαίνει ότι η περαιτέρω τυποποίηση 
θα συνέβαλλε σε μεγαλύτερη προώθηση 
της διασυνοριακής αποδοχής, μια 
ρύθμιση που θα αυξήσει τον ανταγωνισμό 
και τις επιλογές που διατίθενται στους 
εμπόρους και θα μπορούσε να επιφέρει πιο 
οικονομικά συμφέρουσες μεθόδους 
πληρωμών για τους πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 65
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω 
τυποποίηση ώστε να προαχθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, μια ρύθμιση που 
θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και τις 
επιλογές που διατίθενται στους εμπόρους 
και θα μπορούσε να επιφέρει πιο 
οικονομικά συμφέρουσες μεθόδους 
πληρωμών για τους πελάτες·

8. επισημαίνει ότι απαιτείται περαιτέρω 
ευθυγράμμιση των πρακτικών ώστε να 
προαχθεί η διασυνοριακή αποδοχή, μια 
ρύθμιση που θα αυξήσει τον ανταγωνισμό 
και τις επιλογές που διατίθενται στους 
εμπόρους και θα μπορούσε να επιφέρει πιο 
οικονομικά συμφέρουσες μεθόδους 
πληρωμών για τους πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 66
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει την ενεργό αναζήτηση 
λύσεων για τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής αποδοχής, δεδομένων των 
πλεονεκτημάτων της για την εσωτερική 
αγορά· εκφράζει την ανησυχία του για τους 
υφιστάμενους φραγμούς όπως το σύστημα 
έγκρισης, που θα πρέπει να καταργηθούν·

9. ενθαρρύνει την ενεργό αναζήτηση 
λύσεων για τη μεγαλύτερη διευκόλυνση 
της διασυνοριακής αποδοχής, δεδομένων 
των πλεονεκτημάτων της για την 
εσωτερική αγορά· εκφράζει την ανησυχία 
του για τους υφιστάμενους νομικούς και 
τεχνικούς φραγμούς, που θα πρέπει να 
αρθούν προκειμένου οι μη εγχώριοι 
συμβατοί με τον ΕΧΠΕ αποδέκτες να μην 
αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους 
εγχώριους στη συγκεκριμένη χώρα·

Or. en

Τροπολογία 67
Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει την ενεργό αναζήτηση 
λύσεων για τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής αποδοχής, δεδομένων των 
πλεονεκτημάτων της για την εσωτερική 
αγορά· εκφράζει την ανησυχία του για τους 
υφιστάμενους φραγμούς όπως το σύστημα 
έγκρισης, που θα πρέπει να καταργηθούν·

9. ενθαρρύνει την ενεργό αναζήτηση 
λύσεων για τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής αποδοχής, δεδομένων των 
πλεονεκτημάτων της για την εσωτερική 
αγορά· εκφράζει την ανησυχία του για τους 
υφιστάμενους εθνικούς και τεχνικούς 
φραγμούς, που θα πρέπει να αρθούν·

Or. en

Τροπολογία 68
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ενθαρρύνει την ενεργό αναζήτηση 
λύσεων για τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής αποδοχής, δεδομένων των 
πλεονεκτημάτων της για την εσωτερική 
αγορά· εκφράζει την ανησυχία του για τους 
υφιστάμενους φραγμούς όπως το σύστημα 
έγκρισης, που θα πρέπει να καταργηθούν·

9. ενθαρρύνει την ενεργό αναζήτηση 
λύσεων για τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής αποδοχής, δεδομένων των 
πλεονεκτημάτων της για την εσωτερική 
αγορά· εκφράζει την ανησυχία του για τους 
υφιστάμενους φραγμούς, όπως είναι 
ορισμένοι όροι έγκρισης·

Or. en

Τροπολογία 69
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των νομοθεσιών για τους διάφορους 
λογαριασμούς πληρωμών, και ότι οι 
πληρωμές πρέπει να είναι δυνατόν να 
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γίνονται με μεταφορές κεφαλαίων μέσω 
Διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου προς 
οποιονδήποτε αποδέκτη διαθέτει 
λογαριασμό σε οποιοδήποτε 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνδεδεμένο 
στον ΕΧΠΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει ότι όλοι οι εγκεκριμένοι 
ΠΥΠ θα πρέπει να έχουν το ίδιο 
δικαίωμα πρόσβασης σε ευκολίες 
εκκαθάρισης και διακανονισμού, αν 
διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες 
διαχείρισης κινδύνου, πληρούν ελάχιστες 
τεχνικές απαιτήσεις και κρίνονται 
επαρκώς σταθεροί ώστε να μην θέτουν 
οποιονδήποτε κίνδυνο, δηλαδή να 
υπόκεινται στις ίδιες σχετικές απαιτήσεις 
όπως οι τράπεζες·

Or. en

Τροπολογία 71
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9γ. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
στην υπόθεση Mastercard, της 24ης 
Μαΐου 2012, η πολυμερής διατραπεζική 
προμήθεια (ΠΔΠ) μπορεί να θεωρηθεί 
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αντίθετη στον ανταγωνισμό, και ζητεί 
από την Επιτροπή να προτείνει τρόπους 
για να ληφθεί η απόφαση αυτή υπόψη στη 
ρύθμιση του επιχειρηματικού μοντέλου 
των πληρωμών με κάρτα, μέσω κινητού 
τηλεφώνου ή μέσω Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 72
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι ΠΔΠ μπορούν να 
αιτιολογηθούν επί του παρόντος ως μέσο 
χρηματοδότησης των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών με κάρτα· 
σημειώνει ότι οι ΠΔΠ ενίοτε είναι 
υψηλότερες από ό,τι θα δικαιολογούσε η 
χρηματοδότηση των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 73
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι ΠΔΠ μπορούν να 
αιτιολογηθούν επί του παρόντος ως μέσο 
χρηματοδότησης των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών με κάρτα· 
σημειώνει ότι οι ΠΔΠ ενίοτε είναι 
υψηλότερες από ό,τι θα δικαιολογούσε η 
χρηματοδότηση των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών·

10. θεωρεί ότι τα τρέχοντα έσοδα από 
ΠΔΠ μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλά 
σε σχέση με το κόστος που προορίζονται 
να καλύψουν, και ότι θα μπορούσε 
εναλλακτικά να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
μηδενικής ΠΔΠ, για την προώθηση του 
ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην 
τιμολόγηση, καθώς κάθε χρήστης 
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υπηρεσιών πληρωμών θα συμφωνούσε με 
του χρησιμοποιούμενους ΠΥΠ για τα 
εφαρμοζόμενα τέλη υπηρεσίας.
επισημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ανάγκη 
για αντιστάθμιση των διαφόρων 
επιβαρύνσεων των πληρωμών 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν 
προάγονται επιλογές αναποτελεσματικών 
μέσων με διεπιδοτήσεις, και ζητεί από 
την Επιτροπή να εξετάσει διάφορα 
επιχειρηματικά μοντέλα και να 
αξιολογήσει τα οφέλη και τα 
μειονεκτήματά τους·

Or. en

Τροπολογία 74
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι ΠΔΠ μπορούν να 
αιτιολογηθούν επί του παρόντος ως μέσο 
χρηματοδότησης των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών με κάρτα· 
σημειώνει ότι οι ΠΔΠ ενίοτε είναι 
υψηλότερες από ό,τι θα δικαιολογούσε η 
χρηματοδότηση των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών·

10. σημειώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις 
οι ΠΔΠ είναι υψηλότερες από ό,τι θα 
δικαιολογούσε η χρηματοδότηση των 
τετραμερών συστημάτων πληρωμών· καλεί 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ΠΔΠ 
θα πάψουν να αποτελούν εμπόδιο για την 
πρόσβαση νέων παικτών στην αγορά 
πληρωμών, προτείνοντας ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τα διάφορα 
επιχειρηματικά μοντέλα·

Or. en

Τροπολογία 75
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι ΠΔΠ μπορούν να 
αιτιολογηθούν επί του παρόντος ως μέσο 
χρηματοδότησης των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών με κάρτα· 
σημειώνει ότι οι ΠΔΠ ενίοτε είναι 
υψηλότερες από ό,τι θα δικαιολογούσε η 
χρηματοδότηση των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών·

10. σημειώνει ότι οι ΠΔΠ είναι συνήθως 
υψηλότερες από ό,τι θα δικαιολογούσε η 
χρηματοδότηση των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών· θεωρεί ότι οι 
ΠΔΠ θα πρέπει να ρυθμίζονται, 
προκειμένου να μην γίνουν μέσο για την 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 76
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι ΠΔΠ μπορούν να 
αιτιολογηθούν επί του παρόντος ως μέσο 
χρηματοδότησης των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών με κάρτα· 
σημειώνει ότι οι ΠΔΠ ενίοτε είναι 
υψηλότερες από ό,τι θα δικαιολογούσε η 
χρηματοδότηση των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών·

10. θεωρεί ότι οι ΠΔΠ μπορούν να 
αιτιολογηθούν επί του παρόντος ως μέσο 
χρηματοδότησης των διατραπεζικών 
υπηρεσιών στα τετραμερή συστήματα 
πληρωμών με κάρτα· σημειώνει ότι οι 
ΠΔΠ θα πρέπει να συνδέονται αυστηρά 
με το κόστος της παροχής τέτοιων 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 77
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι ΠΔΠ μπορούν να 
αιτιολογηθούν επί του παρόντος ως μέσο 
χρηματοδότησης των τετραμερών 

10. σημειώνει ότι οι ΠΔΠ είναι συνήθως 
υψηλότερες από ό,τι θα δικαιολογούσε η 
χρηματοδότηση των τετραμερών 
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συστημάτων πληρωμών με κάρτα· 
σημειώνει ότι οι ΠΔΠ ενίοτε είναι 
υψηλότερες από ό,τι θα δικαιολογούσε η 
χρηματοδότηση των τετραμερών 
συστημάτων πληρωμών·

συστημάτων πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 78
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη 
βασική ιδέα του ΕΧΠΕ δεν θα πρέπει να 
υπάρχει διαφορά μεταξύ των εθνικών και 
των διασυνοριακών ΠΔΠ ή των ΠΔΠ 
ενός ΠΥΠ σε δύο κράτη μέλη· 
επισημαίνει ότι το επίπεδο των ΠΔΠ θα 
πρέπει να συγκλίνει ή να μειώνεται 
σταδιακά μέσα σε καθορισμένο χρονικό 
διάστημα, και αναμένει από την 
Επιτροπή πρόταση για σχετική 
μεταβατική περίοδο, 
συμπεριλαμβανομένων αντικειμενικών 
κριτηρίων για τη διαφορά μεταξύ των 
ΠΔΠ κατά τη μεταβατική περίοδο, 
υπογραμμίζει δε ότι η εξάλειψη των 
διαφορών στις εθνικές ΠΔΠ θα 
συμπληρώσει τις διατάξεις του 
κανονισμού 924/2009, που αποσκοπεί 
στην εξάλειψη των διαφορών στις 
επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές και 
για τις εθνικές πληρωμές·

Or. en

Τροπολογία 79
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει την έλλειψη 
διαφάνειας και τον αρνητικό για τον 
ανταγωνισμό χαρακτήρα των ΠΔΠ· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει νομοθεσία για 
την επιβολή ενός δίκαιου και διαφανούς 
επιχειρηματικού μοντέλου για τις 
πληρωμές με κάρτα, που να μην 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό με τη 
δημιουργία φραγμών για τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά και την 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 80
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
μεταρρύθμιση του επιχειρηματικού 
μοντέλου των πληρωμών με κάρτα που 
να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
– να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και 
δικαιοσύνη,
– να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό 
στην αγορά πληρωμών με τη δημιουργία 
εμποδίων στην είσοδο νέων παικτών στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 81
Νικόλαος Χουντής



PE492.906v01-00 44/82 AM\909040EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια 
μεταρρύθμιση του επιχειρηματικού 
μοντέλου των πληρωμών με κάρτα που 
να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:
– να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και 
δικαιοσύνη,
– να μην δημιουργεί εμπόδια στην είσοδο 
νέων παικτών στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 82
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. επισημαίνει ότι μετά από μια 
μεταβατική περίοδο, οι συμβατές με τον 
ΕΧΠΕ κάρτες πληρωμών των προσώπων 
από οποιοδήποτε κράτος μέλος θα πρέπει 
να γίνονται δεκτές σε κάθε τερματικό 
πληρωμών στον ΕΧΠΕ, και οι πληρωμές 
να διεκπεραιώνονται με ασφάλεια· 
επισημαίνει ότι η απαίτηση αυτή μπορεί 
να συνεπάγεται την ανάγκη για ρύθμιση 
των ΠΔΠ έτσι ώστε να πέσουν κάτω από 
ένα όριο, με τρόπο που να μην προκαλέσει 
αύξηση των ΠΔΠ σε κανένα κράτος 
μέλος, αλλά μόνο μείωση και ίσως τάση 
για μηδενισμό σε προσεχές στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 83
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. θεωρεί ότι ο κανόνας για αποδοχή 
όλων των καρτών (HACR), ο κανόνας για 
αποφυγή των διακρίσεων (NDC), και η 
πρακτική της ανάμιξης θα πρέπει να 
απαγορευτούν ως πρακτικές αντίθετες 
προς τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 84
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. θεωρεί ότι η διασυνοριακή και η 
κεντρική αποδοχή χρειάζονται βελτίωση, 
και ότι θα πρέπει να εξαλειφθεί κάθε 
τεχνικό ή νομικό εμπόδιο, δεδομένου ότι 
αυτό θα συνέβαλλε στο να μειωθούν τα 
επίπεδα των ΠΔΠ και οι επιβαρύνσεις 
των εμπόρων·

Or. en

Τροπολογία 85
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να 
επιβληθεί ανώτατο όριο για τις ΠΔΠ 
μέσω κανονισμού σε επίπεδο ΕΕ, καθώς 

διαγράφεται
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κάτι τέτοιο θα οδηγούσε τις ΠΔΠ που 
σήμερα είναι σε χαμηλά επίπεδα σε 
ορισμένα κράτη μέλη να αυξηθούν ώστε 
να προσεγγίσουν το επιτρεπόμενο 
ανώτατο όριο·

Or. en

Τροπολογία 86
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να 
επιβληθεί ανώτατο όριο για τις ΠΔΠ 
μέσω κανονισμού σε επίπεδο ΕΕ, καθώς 
κάτι τέτοιο θα οδηγούσε τις ΠΔΠ που 
σήμερα είναι σε χαμηλά επίπεδα σε 
ορισμένα κράτη μέλη να αυξηθούν ώστε 
να προσεγγίσουν το επιτρεπόμενο 
ανώτατο όριο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 87
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να 
επιβληθεί ανώτατο όριο για τις ΠΔΠ 
μέσω κανονισμού σε επίπεδο ΕΕ, καθώς 
κάτι τέτοιο θα οδηγούσε τις ΠΔΠ που 
σήμερα είναι σε χαμηλά επίπεδα σε 
ορισμένα κράτη μέλη να αυξηθούν ώστε 
να προσεγγίσουν το επιτρεπόμενο 
ανώτατο όριο·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 88
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να 
επιβληθεί ανώτατο όριο για τις ΠΔΠ 
μέσω κανονισμού σε επίπεδο ΕΕ, καθώς 
κάτι τέτοιο θα οδηγούσε τις ΠΔΠ που 
σήμερα είναι σε χαμηλά επίπεδα σε 
ορισμένα κράτη μέλη να αυξηθούν ώστε 
να προσεγγίσουν το επιτρεπόμενο 
ανώτατο όριο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 89
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να 
επιβληθεί ανώτατο όριο για τις ΠΔΠ 
μέσω κανονισμού σε επίπεδο ΕΕ, καθώς 
κάτι τέτοιο θα οδηγούσε τις ΠΔΠ που 
σήμερα είναι σε χαμηλά επίπεδα σε 
ορισμένα κράτη μέλη να αυξηθούν ώστε 
να προσεγγίσουν το επιτρεπόμενο 
ανώτατο όριο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 90
Sampo Terho
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί 
ανώτατο όριο για τις ΠΔΠ μέσω 
κανονισμού σε επίπεδο ΕΕ, καθώς κάτι 
τέτοιο θα οδηγούσε τις ΠΔΠ που σήμερα 
είναι σε χαμηλά επίπεδα σε ορισμένα 
κράτη μέλη να αυξηθούν ώστε να 
προσεγγίσουν το επιτρεπόμενο ανώτατο 
όριο·

11. πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να επιβληθεί 
ανώτατο όριο για τις ΠΔΠ μέσω 
κανονισμού σε επίπεδο ΕΕ, καθώς κάτι 
τέτοιο θα οδηγούσε τις ΠΔΠ που σήμερα 
είναι σε χαμηλά επίπεδα σε ορισμένα 
κράτη μέλη να αυξηθούν ώστε να
προσεγγίσουν το επιτρεπόμενο ανώτατο 
όριο· υπογραμμίζει ότι χρειάζεται νομική 
σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου όσον 
αφορά τις ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 91
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι αν η νέα αυτή 
νομοθετική πρόταση προβλέπει 
επιβαρύνσεις, αυτές θα πρέπει να 
βασίζονται στο κόστος και θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια όσον 
αφορά τα στοιχεία που συνθέτουν το 
ύψος τους·

Or. en

Τροπολογία 92
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι η διαφάνεια των ΠΔΠ θα 
πρέπει να ρυθμίζεται τόσο στα διεθνή όσο 
και στα εθνικά συστήματα και ότι αυτό, 
μαζί με την ευκολότερη πρόσβαση στη 
διασυνοριακή αποδοχή, θα μπορούσε να 
επιφέρει χαμηλότερες ΠΔΠ, καθώς οι 
έμποροι θα είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα σε ποιο σύστημα πληρωμών 
επιθυμούν να ενταχθούν·

12. θεωρεί ότι οι ΠΔΠ θα πρέπει να 
ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
στόχο αφενός την ευκολότερη πρόσβαση 
των νέων παικτών της αγοράς στη 
διασυνοριακή αποδοχή, ώστε να παρέχεται 
στους εμπόρους πραγματική επιλογή όσον 
αφορά το σύστημα πληρωμών στο οποίο 
στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν·

Or. en

Τροπολογία 93
Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι η διαφάνεια των ΠΔΠ θα 
πρέπει να ρυθμίζεται τόσο στα διεθνή όσο 
και στα εθνικά συστήματα και ότι αυτό, 
μαζί με την ευκολότερη πρόσβαση στη 
διασυνοριακή αποδοχή, θα μπορούσε να 
επιφέρει χαμηλότερες ΠΔΠ, καθώς οι 
έμποροι θα είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα σε ποιο σύστημα πληρωμών 
επιθυμούν να ενταχθούν·

12. θεωρεί ότι η διαφάνεια των ΠΔΠ θα 
πρέπει να προωθείται τόσο στα διεθνή όσο 
και στα εθνικά συστήματα και ότι αυτό θα 
μπορούσε να επιφέρει χαμηλότερες ΠΔΠ, 
καθώς οι έμποροι θα είναι σε θέση να 
επιλέγουν ελεύθερα σε ποιο σύστημα 
πληρωμών επιθυμούν να ενταχθούν·

Or. en

Τροπολογία 94
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι η διαφάνεια των ΠΔΠ θα 12. θεωρεί ότι η διαφάνεια των 
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πρέπει να ρυθμίζεται τόσο στα διεθνή όσο 
και στα εθνικά συστήματα και ότι αυτό, 
μαζί με την ευκολότερη πρόσβαση στη 
διασυνοριακή αποδοχή, θα μπορούσε να 
επιφέρει χαμηλότερες ΠΔΠ, καθώς οι 
έμποροι θα είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα σε ποιο σύστημα πληρωμών 
επιθυμούν να ενταχθούν·

επιβαρύνσεων θα πρέπει να ρυθμίζεται 
τόσο στα ευρωπαϊκά όσο και στα εθνικά 
συστήματα και ότι αυτό, μαζί με την 
ευκολότερη πρόσβαση στη διασυνοριακή 
αποδοχή, θα μπορούσε να επιφέρει 
χαμηλότερες επιβαρύνσεις, καθώς οι 
έμποροι θα είναι σε θέση να επιλέγουν 
ελεύθερα σε ποιο σύστημα πληρωμών 
επιθυμούν να ενταχθούν·

Or. en

Τροπολογία 95
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 σχετικά 
με την καθιέρωση τεχνικών και 
επιχειρηματικών απαιτήσεων για τις 
μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες 
χρεώσεις σε ευρώ προβλέπει ότι δεν 
μπορεί να εφαρμόζεται καμιά μετά την 1η 
Φεβρουαρίου 2017· ζητεί να ακολουθηθεί 
η ίδια προσέγγιση και για τις πληρωμές 
με κάρτα·

Or. en

Τροπολογία 96
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει, εντούτοις, ότι η έλλειψη 
διαφάνειας ως προς τις ΠΔΠ μεταξύ 

διαγράφεται
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εμπόρων και παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών (ΠΥΠ) συνιστά μεγαλύτερο 
πρόβλημα από ό,τι η έλλειψη διαφάνειας 
μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου· 
πιστεύει ότι η υπέρμετρη πληροφόρηση 
δεν θα επιφέρει προστιθέμενη αξία για 
τους καταναλωτές και ότι θα σημαίνει 
διαφάνεια στη θεωρία, αλλά όχι στην 
πράξη·

Or. en

Τροπολογία 97
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει, εντούτοις, ότι η έλλειψη 
διαφάνειας ως προς τις ΠΔΠ μεταξύ 
εμπόρων και παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών (ΠΥΠ) συνιστά μεγαλύτερο 
πρόβλημα από ό,τι η έλλειψη διαφάνειας 
μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου· 
πιστεύει ότι η υπέρμετρη πληροφόρηση 
δεν θα επιφέρει προστιθέμενη αξία για 
τους καταναλωτές και ότι θα σημαίνει 
διαφάνεια στη θεωρία, αλλά όχι στην 
πράξη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 98
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει, εντούτοις, ότι η έλλειψη 
διαφάνειας ως προς τις ΠΔΠ μεταξύ 

διαγράφεται
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εμπόρων και παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών (ΠΥΠ) συνιστά μεγαλύτερο 
πρόβλημα από ό,τι η έλλειψη διαφάνειας 
μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου· 
πιστεύει ότι η υπέρμετρη πληροφόρηση 
δεν θα επιφέρει προστιθέμενη αξία για 
τους καταναλωτές και ότι θα σημαίνει 
διαφάνεια στη θεωρία, αλλά όχι στην 
πράξη·

Or. en

Τροπολογία 99
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με 
τους εκπροσώπους του ενδιαφερόμενου 
κλάδου μια μεθοδολογία για τον 
καθορισμό της ΠΔΠ για τις κάρτες, αφού 
πρώτα διεξαγάγει πλήρη εκτίμηση 
αντικτύπου·

Or. en

Τροπολογία 100
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν ουσιαστικές 
διαφορές μεταξύ του τριμερούς και του 
τετραμερούς συστήματος πληρωμών και 
ότι το καθένα θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές του, αλλά φυσικά εντέλει 

14. θεωρεί ότι το επιχειρηματικό μοντέλο 
για τα τριμερή συστήματα πληρωμών 
μπορεί να οδηγήσει σε προβληματισμούς 
σχετικά με τον ανταγωνισμό παρόμοιους 
με εκείνους για τα τετραμερή συστήματα· 
πιστεύει, συνεπώς, τα δύο συστήματα θα 



AM\909040EL.doc 53/82 PE492.906v01-00

EL

ισότιμα· πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα·

Or. en

Τροπολογία 101
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν ουσιαστικές 
διαφορές μεταξύ του τριμερούς και του 
τετραμερούς συστήματος πληρωμών και 
ότι το καθένα θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές του, αλλά φυσικά εντέλει 
ισότιμα·

14. θεωρεί ότι υπάρχουν ουσιαστικές 
διαφορές μεταξύ του τριμερούς και του 
τετραμερούς συστήματος πληρωμών και 
ότι το καθένα θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές του, αλλά φυσικά εντέλει 
ισότιμα, προκειμένου να εξασφαλίζονται 
ίσοι όροι ανταγωνισμού και να 
προωθούνται ο ανταγωνισμός και η 
διαφάνεια για τους καταναλωτές και τους 
εμπόρους·

Or. en

Τροπολογία 102
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν ουσιαστικές 
διαφορές μεταξύ του τριμερούς και του 
τετραμερούς συστήματος πληρωμών και 
ότι το καθένα θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές του, αλλά φυσικά εντέλει 
ισότιμα·

14. θεωρεί ότι το επιχειρηματικό μοντέλο 
για τα τριμερή συστήματα πληρωμών 
μπορεί να οδηγήσει σε προβληματισμούς 
σχετικά με τον ανταγωνισμό παρόμοιους 
με εκείνους για τα τετραμερή συστήματα
και ότι το καθένα θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές του, αλλά φυσικά εντέλει 
ισότιμα·
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Or. en

Τροπολογία 103
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι υπάρχουν ουσιαστικές 
διαφορές μεταξύ του τριμερούς και του 
τετραμερούς συστήματος πληρωμών και 
ότι το καθένα θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές του, αλλά φυσικά εντέλει 
ισότιμα·

14. θεωρεί ότι το επιχειρηματικό μοντέλο 
για τα τριμερή συστήματα πληρωμών 
μπορεί να οδηγήσει σε προβληματισμούς 
σχετικά με τον ανταγωνισμό παρόμοιους 
με εκείνους για τα τετραμερή συστήματα
και ότι το καθένα θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές του, αλλά φυσικά εντέλει 
ισότιμα·

Or. en

Τροπολογία 104
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
επιβαρύνσεις των κατόχων καρτών και το 
κόστος και τα οφέλη των πρόσθετων 
υπηρεσιών· θεωρεί ότι οι πρακτικές 
σύμφωνα με τις οποίες οι επιβαρύνσεις 
για τους κατόχους καρτών εξαρτώνται 
από την καταναλωτική συμπεριφορά των 
πελατών θα πρέπει να αποθαρρύνονται, 
δεδομένου ότι μπορεί να αποτελέσουν 
απειλή για τους καταναλωτές που
βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση ή να 
προκαλέσουν προβλήματα διαφάνειας 
στη χρήση καρτών κάρτας από τις 
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επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους 
για δαπάνες επαγγελματικής φύσης·

Or. en

Τροπολογία 105
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι η έκδοση καρτών 
πληρωμών με περισσότερα του ενός 
σήματα θα μπορούσε να ωφελήσει τους 
καταναλωτές καθώς θα σήμαινε λιγότερες 
κάρτες και μεγαλύτερο φάσμα επιλογών, 
και θα προωθούσε τον ανταγωνισμό·

15. σημειώνει ότι η έκδοση καρτών 
πληρωμών με περισσότερα του ενός 
σήματα θα μπορούσε να ωφελήσει τους 
καταναλωτές καθώς θα σήμαινε λιγότερες 
κάρτες και μεγαλύτερο φάσμα επιλογών, 
και θα προωθούσε τον ανταγωνισμό·
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η 
υποχρεωτική ύπαρξης περισσοτέρων του 
ενός σημάτων στις κάρτες πληρωμών 
μπορεί να μειώσει τον ανταγωνισμό και 
να δημιουργήσει κινδύνους σε σχέση με 
την ασφάλεια και τη λογοδοσία, λόγω των 
περιορισμών των συστημάτων κάρτας 
όσον αφορά την ελεύθερη επικοινωνία με 
τους επιχειρηματικούς εταίρους της 
επιλογής τους·

Or. en

Τροπολογία 106
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι η έκδοση καρτών 
πληρωμών με περισσότερα του ενός 
σήματα θα μπορούσε να ωφελήσει τους 
καταναλωτές καθώς θα σήμαινε λιγότερες 

15. σημειώνει ότι η έκδοση καρτών 
πληρωμών με περισσότερα του ενός 
σήματα, που υιοθετήθηκε εθελοντικά από 
τα συμμετέχοντα συστήματα πληρωμών,
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κάρτες και μεγαλύτερο φάσμα επιλογών, 
και θα προωθούσε τον ανταγωνισμό·

θα μπορούσε να ωφελήσει τους 
καταναλωτές καθώς θα σήμαινε λιγότερες 
κάρτες στα πορτοφόλια των 
καταναλωτών και θα διευκόλυνε την 
πρόσβαση των εθνικών εγχώριων 
συστημάτων στην ευρύτερη αγορά του 
ΕΧΠΕ, προωθώντας τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 107
Jean-Paul Gauzès, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι η έκδοση καρτών 
πληρωμών με περισσότερα του ενός 
σήματα θα μπορούσε να ωφελήσει τους 
καταναλωτές καθώς θα σήμαινε λιγότερες 
κάρτες και μεγαλύτερο φάσμα επιλογών, 
και θα προωθούσε τον ανταγωνισμό·

15. σημειώνει ότι η έκδοση καρτών 
πληρωμών με περισσότερα του ενός 
σήματα, που υιοθετήθηκε εθελοντικά από 
τα αμφότερα τα συστήματα πληρωμών,
θα μπορούσε να ωφελήσει τους 
καταναλωτές καθώς θα σήμαινε λιγότερες 
κάρτες και θα διευκόλυνε την πρόσβαση 
των εθνικών εγχώριων συστημάτων στην 
ευρύτερη αγορά του ΕΧΠΕ, προωθώντας 
τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 108
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι η έκδοση καρτών 
πληρωμών με περισσότερα του ενός 
σήματα θα μπορούσε να ωφελήσει τους 
καταναλωτές καθώς θα σήμαινε λιγότερες 
κάρτες και μεγαλύτερο φάσμα επιλογών, 

15. σημειώνει ότι η έκδοση καρτών 
πληρωμών με περισσότερα του ενός 
σήματα θα μπορούσε να ωφελήσει τους 
καταναλωτές καθώς θα σήμαινε λιγότερες 
κάρτες και μεγαλύτερο φάσμα επιλογών, 
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και θα προωθούσε τον ανταγωνισμό· και θα προωθούσε τον ανταγωνισμό·
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η έκδοση 
καρτών πληρωμών με περισσότερα του 
ενός σήματα δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των 
εγχώριων συστημάτων με την 
προαποφασισμένη χρήση του εγχώριου 
σήματος·

Or. en

Τροπολογία 109
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι καταναλωτές και οι 
ΠΥΠ έκδοσης θα πρέπει να καταλήξουν 
σε αμοιβαία συμφωνία σχετικά με αυτές 
τις κάρτες και ότι δεν θα πρέπει να 
επιβάλλονται υποχρεωτικά·

16. επισημαίνει ότι οι πελάτες κάτοχοι 
καρτών θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να 
επιλέγουν ποια από τα παρεχόμενα 
εναλλακτικά σήματα είναι 
ενεργοποιημένα στις συγκεκριμένες 
κάρτες τους, και εμμένει στην άποψη ότι 
οι έμποροι θα πρέπει να έχουν δικαίωμα 
να επιλέξουν ποια από τα εναλλακτικά 
σήματα θα αποδέχονται, ενώ σε κάθε 
πληρωμή οι κάτοχοι των καρτών πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να επιλέξουν ποιο από 
τα σήματα της κάρτας τους που 
αποδέχεται ο έμπορος θα 
χρησιμοποιήσουν·

Or. en

Τροπολογία 110
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι καταναλωτές και οι ΠΥΠ 
έκδοσης θα πρέπει να καταλήξουν σε 
αμοιβαία συμφωνία σχετικά με αυτές τις 
κάρτες και ότι δεν θα πρέπει να 
επιβάλλονται υποχρεωτικά·

16. τονίζει ότι οι καταναλωτές και οι ΠΥΠ 
έκδοσης θα πρέπει να καταλήξουν σε 
αμοιβαία συμφωνία σχετικά με αυτές τις 
κάρτες, η δε τελική επιλογή σημάτων να 
ανήκει στον καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 111
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. τονίζει ότι οι καταναλωτές και οι ΠΥΠ 
έκδοσης θα πρέπει να καταλήξουν σε 
αμοιβαία συμφωνία σχετικά με αυτές τις 
κάρτες και ότι δεν θα πρέπει να 
επιβάλλονται υποχρεωτικά·

16. τονίζει ότι οι καταναλωτές και οι ΠΥΠ 
έκδοσης θα πρέπει να καταλήξουν σε 
αμοιβαία συμφωνία σχετικά με αυτές τις 
κάρτες και ότι δεν θα πρέπει να 
επιβάλλονται υποχρεωτικά, ενώ η επιλογή 
των σημάτων θα πρέπει να αφήνεται στον 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 112
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 
λύσεις που να ενθαρρύνουν την έκδοση 
καρτών σε περισσότερα του ενός 
συστήματα ΕΧΠΕ· πιστεύει ότι πρέπει να 
εξεταστούν διεξοδικά ζητήματα όπως η 
συμβατότητα των διαδικασιών 
διαχείρισης, η τεχνική 
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διαλειτουργικότητα και η ευθύνη της 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 113
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να είναι 
σαφές σε όλα μέρη το ποιος είναι 
υπεύθυνος για την προστασία και την 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων των 
κατόχων καρτών και των εμπόρων και 
ποιος για το μέσο πληρωμών πολλαπλών 
σημάτων·

Or. en

Τροπολογία 114
Claudio Morganti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι η κάρτα πολλαπλών 
σημάτων θα πρέπει να καθιερωθεί με 
κατάλληλη ενημέρωση των 
καταναλωτών, προκειμένου να 
προστατεύονται και να μην εκτίθενται 
στον κίνδυνο να παραπλανηθούν·

Or. it

Τροπολογία 115
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την απαγόρευση των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων για τη χρήση 
πληρωμών με κάρτα σε ορισμένα κράτη 
μέλη· καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να απαιτούν 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής 
γνωρίζει ποιο ποσοστό της πρόσθετης 
επιβάρυνσης επιβάλλεται, για 
παράδειγμα, από τις ΠΔΠ και ποιο 
ποσοστό επιβάλλεται επιπλέον από τον 
έμπορο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την απαγόρευση των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων για τη χρήση 
πληρωμών με κάρτα σε ορισμένα κράτη 
μέλη· καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να απαιτούν 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής 
γνωρίζει ποιο ποσοστό της πρόσθετης 
επιβάρυνσης επιβάλλεται, για 
παράδειγμα, από τις ΠΔΠ και ποιο 
ποσοστό επιβάλλεται επιπλέον από τον 
έμπορο·

17. θεωρεί ότι θα ήταν σημαντικό να 
απαγορευτεί να προσφέρονται 
δυνατότητες για υπέρογκες επιβαρύνσεις 
όσον αφορά τα τέλη των εμπόρων σε
μεμονωμένες συναλλαγές, και να 
ελέγχονται οι εκπτώσεις και παρόμοιες 
τακτικές επηρεασμού των καταναλωτών 
σε όλα τα κράτη μέλη, και ότι συνεπώς 
όλοι οι έμποροι θα πρέπει να δέχονται ένα 
κοινά χρησιμοποιούμενο μέσο πληρωμών 
χωρίς καμιά επιβάρυνση (κάρτες 
πληρωμών συμβατές με τον ΕΧΠΕ, 
ηλεκτρονικές πληρωμές), ενώ 
οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις για άλλα μέσα 
δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να 
υπερβαίνουν το άμεσο κόστος των 



AM\909040EL.doc 61/82 PE492.906v01-00

EL

συγκεκριμένων μέσων σε σύγκριση με τα 
μέσα που είναι αποδεκτά χωρίς 
επιβάρυνση·

Or. en

Τροπολογία 117
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την απαγόρευση των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων για τη χρήση 
πληρωμών με κάρτα σε ορισμένα κράτη 
μέλη· καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να απαιτούν 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής γνωρίζει 
ποιο ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης 
επιβάλλεται, για παράδειγμα, από τις ΠΔΠ 
και ποιο ποσοστό επιβάλλεται επιπλέον 
από τον έμπορο·

17. πιστεύει ότι οι επιβαρύνσεις, οι 
εκπτώσεις και άλλες πρακτικές 
επηρεασμού είναι συχνά επιζήμιες για 
τους τελικούς καταναλωτές· χαιρετίζει 
την απαγόρευση των πρόσθετων 
επιβαρύνσεων για τη χρήση πληρωμών με 
κάρτα σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να απαιτούν μεγαλύτερη 
διαφάνεια όσον αφορά τις πρόσθετες 
επιβαρύνσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο 
καταναλωτής γνωρίζει ποιο ποσοστό της 
πρόσθετης επιβάρυνσης επιβάλλεται, για 
παράδειγμα, από τις ΠΔΠ και ποιο 
ποσοστό επιβάλλεται επιπλέον από τον 
έμπορο· καλεί την Επιτροπή να 
απαγορεύσει τις επιβαρύνσεις σε όλες τις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν άμεσα 
διαθέσιμα εναλλακτικά μέσα πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 118
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την απαγόρευση των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων για τη χρήση 
πληρωμών με κάρτα σε ορισμένα κράτη 
μέλη· καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να απαιτούν 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής 
γνωρίζει ποιο ποσοστό της πρόσθετης 
επιβάρυνσης επιβάλλεται, για 
παράδειγμα, από τις ΠΔΠ και ποιο 
ποσοστό επιβάλλεται επιπλέον από τον 
έμπορο·

17. χαιρετίζει την απαγόρευση των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων για τη χρήση 
πληρωμών με κάρτα σε ορισμένα κράτη 
μέλη· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
γενική απαγόρευση των επιβαρύνσεων 
και των εκπτώσεων σε επίπεδο ΕΕ, για
όλες τις υπηρεσίες πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 119
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. χαιρετίζει την απαγόρευση των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων για τη χρήση 
πληρωμών με κάρτα σε ορισμένα κράτη 
μέλη· καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο να απαιτούν 
μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής 
γνωρίζει ποιο ποσοστό της πρόσθετης 
επιβάρυνσης επιβάλλεται, για 
παράδειγμα, από τις ΠΔΠ και ποιο 
ποσοστό επιβάλλεται επιπλέον από τον 
έμπορο·

17. χαιρετίζει την απαγόρευση των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων για τη χρήση 
πληρωμών με κάρτα σε ορισμένα κράτη 
μέλη· καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
γενική απαγόρευση των επιβαρύνσεων σε 
επίπεδο ΕΕ, για όλες τις υπηρεσίες 
πληρωμών·

Or. en
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Τροπολογία 120
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει ότι η χρέωση 
επιβαρύνσεων με βάση αποκλειστικά την 
επιλογή πληρωμής του καταναλωτή 
υπάρχει κίνδυνος να είναι αυθαίρετη, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αθέμιτα για 
την επίτευξη πρόσθετων εσόδων αντί για 
την κάλυψη του κόστους, και γενικά δεν 
είναι επωφελής για την ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι εμποδίζει 
τον ανταγωνισμό και αυξάνει τον 
κατακερματισμό της αγοράς και τη 
σύγχυση των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 121
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι μπορεί να αποβεί ωφέλιμος 
ο περιορισμός των πρόσθετων 
επιβαρύνσεων στο άμεσο κόστος χρήσης 
του μέσου πληρωμής· τονίζει, ωστόσο, 
ότι θα πρέπει εντέλει να εναπόκειται στο 
ίδιο το κράτος μέλος να αποφασίσει εάν 
θα επιτρέψει ή θα απαγορεύσει την 
επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 122
Bas Eickhout
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι μπορεί να αποβεί ωφέλιμος 
ο περιορισμός των πρόσθετων 
επιβαρύνσεων στο άμεσο κόστος χρήσης 
του μέσου πληρωμής· τονίζει, ωστόσο, 
ότι θα πρέπει εντέλει να εναπόκειται στο 
ίδιο το κράτος μέλος να αποφασίσει εάν 
θα επιτρέψει ή θα απαγορεύσει την 
επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 123
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι μπορεί να αποβεί ωφέλιμος 
ο περιορισμός των πρόσθετων 
επιβαρύνσεων στο άμεσο κόστος χρήσης 
του μέσου πληρωμής· τονίζει, ωστόσο, 
ότι θα πρέπει εντέλει να εναπόκειται στο 
ίδιο το κράτος μέλος να αποφασίσει εάν 
θα επιτρέψει ή θα απαγορεύσει την 
επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι μπορεί να αποβεί ωφέλιμος 
ο περιορισμός των πρόσθετων 
επιβαρύνσεων στο άμεσο κόστος χρήσης 
του μέσου πληρωμής· τονίζει, ωστόσο, ότι 
θα πρέπει εντέλει να εναπόκειται στο ίδιο 
το κράτος μέλος να αποφασίσει εάν θα 
επιτρέψει ή θα απαγορεύσει την επιβολή 
πρόσθετων επιβαρύνσεων·

18. επισημαίνει ότι θα μπορούσε να 
αποβεί ωφέλιμος ο περιορισμός των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων στο άμεσο 
κόστος χρήσης του μέσου πληρωμής· 
τονίζει, ωστόσο, τις δυσκολίες στον 
καθορισμό κατηγοριών κόστους σαφώς 
σχετιζόμενες με την πραγματοποίηση 
μιας πληρωμής· καλεί, συνεπώς, την 
Επιτροπή να προτείνει την πανευρωπαϊκή 
απαγόρευση των επιβαρύνσεων·

Or. en

Τροπολογία 125
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι μπορεί να αποβεί ωφέλιμος 
ο περιορισμός των πρόσθετων 
επιβαρύνσεων στο άμεσο κόστος χρήσης 
του μέσου πληρωμής· τονίζει, ωστόσο, ότι 
θα πρέπει εντέλει να εναπόκειται στο ίδιο 
το κράτος μέλος να αποφασίσει εάν θα 
επιτρέψει ή θα απαγορεύσει την επιβολή 
πρόσθετων επιβαρύνσεων·

18. θεωρεί ότι μπορεί να αποβεί ωφέλιμος 
ο περιορισμός των πρόσθετων
επιβαρύνσεων στο άμεσο κόστος χρήσης 
του μέσου πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 126
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις 
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ασφάλειας για τις πληρωμές μέσω 
Διαδικτύου, με κάρτα και μέσω κινητού 
τηλεφώνου θα πρέπει να είναι ίδιες σε όλα 
τα κράτη μέλη και να υπάρχει κοινός 
φορέας διακυβέρνησης ο οποίος να 
καθορίζει τις απαιτήσεις· επισημαίνει ότι 
οι τυποποιημένες λύσεις ασφάλειας 
απλουστεύουν τις πληροφορίες των 
πελατών και συνεπώς τον τρόπο 
προσαρμογής των πελατών στις 
ρυθμίσεις ασφάλειας, ενώ μειώνουν το 
κόστος στους ΠΥΠ, και ότι επομένως θα 
πρέπει να είναι όλοι οι ΠΥΠ 
υποχρεωμένοι να διατηρούν κοινές 
ελάχιστες λύσεις ασφάλειας, οι οποίες 
μπορεί φυσικά να βελτιώνονται από τους 
ΠΥΠ αλλά δεν θα πρέπει να καταστούν 
εμπόδια για τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 127
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι οι εκπτώσεις που ευνοούν 
την άμεση χρέωση δεν είναι προς το 
συμφέρον των καταναλωτών, που μπορεί 
να προτιμούν άλλες μεθόδους πληρωμής 
προκειμένου να αποφεύγονται τα λάθη 
στις πληρωμές, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση των ηλεκτρονικών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 128
Sari Essayah
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές δεν 
μπορούν να βαρύνονται με την τελική 
ευθύνη για τα μέτρα ασφάλειας που 
αφορούν τις διάφορες μεθόδους πληρωμής, 
αλλά ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για 
τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας·

19. υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές δεν 
μπορούν να βαρύνονται με την τελική 
ευθύνη για τα μέτρα ασφάλειας που 
αφορούν τις διάφορες μεθόδους πληρωμής, 
αλλά ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για 
τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, ενώ τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνα για το κόστος της 
απάτης, εκτός αν η απάτη προκλήθηκε 
από τον καταναλωτή με δόλια ενέργεια ή 
λόγω σκόπιμης ή από βαριά αμέλεια μη 
τήρησης μιας ή περισσοτέρων από τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο 
56 της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
πληρωμών, προκειμένου να τους δοθεί 
ένα κίνητρο να βελτιώνουν διαρκώς το 
επίπεδο ασφαλείας τους·

Or. en

Τροπολογία 129
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές δεν 
μπορούν να βαρύνονται με την τελική 
ευθύνη για τα μέτρα ασφάλειας που 
αφορούν τις διάφορες μεθόδους πληρωμής, 
αλλά ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για 
τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας·

19. υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές δεν 
μπορούν να βαρύνονται με την τελική 
ευθύνη για τα μέτρα ασφάλειας που 
αφορούν τις διάφορες μεθόδους πληρωμής, 
αλλά ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για 
τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας και να 
έχουν ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη των 
εξατομικευμένων στοιχείων ασφαλείας 
του σύμφωνα με το άρθρο 56 της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες πληρωμών·

Or. en
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Τροπολογία 130
Rachida Dati

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές δεν 
μπορούν να βαρύνονται με την τελική 
ευθύνη για τα μέτρα ασφάλειας που 
αφορούν τις διάφορες μεθόδους πληρωμής, 
αλλά ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για 
τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας·

19. υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές δεν 
μπορούν να βαρύνονται με την τελική 
ευθύνη για τα μέτρα ασφάλειας που 
αφορούν τις διάφορες μεθόδους πληρωμής, 
αλλά ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για 
τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας. και 
θεωρεί επομένως ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα και εκστρατείες 
ενημέρωσης του κοινού, προκειμένου οι 
πολίτες να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
συνείδηση και γνώση των προβλημάτων 
ψηφιακής ασφάλειας ειδικότερα·

Or. fr

Τροπολογία 131
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει 
υπόψη κατά την ανάπτυξη στρατηγικής 
και μέσων για την ολοκλήρωση των 
αγορών πληρωμών με κάρτα, μέσω 
Διαδικτύου και μέσω κινητού τηλεφώνου, 
τα πρότυπα και τις συστάσεις του ΕΕΠΔ 
σχετικά με τη διαφάνεια, την 
ταυτοποίηση του ελεγκτή/χειριστή, την 
αναλογικότητα και τα δικαιώματα του 
υποκειμένου των δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 132
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί σημαντικό να κοινοποιούνται 
όλα τα κρούσματα απάτης σε σχέση με 
πληρωμές στον ΕΧΠΕ σε κεντρική 
υπηρεσία παρακολούθησης, στατιστικών 
και αξιολόγησης, προκειμένου να υπάρχει 
γρήγορη αντίδραση στις νέες απειλές 
ασφάλειας, και να δημοσιεύονται οι 
κύριες εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 133
Sophia in 't Veld, Olle Schmidt, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεκτείνει την έννοια της ενσωμάτωσης 
της ιδιωτικότητας στη σχεδίαση πέρα 
από τους μηχανισμούς ταυτοποίησης και 
τα μέτρα ασφάλειας, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των 
δεδομένων, η ιδιωτικότητα να 
υλοποιείται με τις προκαθορισμένες 
ρυθμίσεις, να περιορίζεται η πρόσβαση 
στις πληροφορίες των προσώπων σε 
εκείνες που είναι απολύτως αναγκαίες για 
την παροχή της υπηρεσίας, και να 
υλοποιηθούν μέσα που επιτρέπουν στους 
χρήστες να προστατεύουν καλύτερα τα 
προσωπικά τους δεδομένα·

Or. en
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Τροπολογία 134
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι οι πληρωμές με κάρτα ήδη 
χαίρουν υψηλών επιπέδων ασφάλειας και 
ότι η σταδιακή μετάβαση από τις 
μαγνητικές κάρτες σε κάρτες με 
μικροεπεξεργαστή θα αναβαθμίσει το 
επίπεδο ασφάλειας περαιτέρω·

20. θεωρεί ότι οι προσωπικές πληρωμές με 
κάρτα ήδη χαίρουν υψηλών επιπέδων 
ασφάλειας και ότι η σταδιακή μετάβαση 
από τις μαγνητικές κάρτες σε κάρτες με 
μικροεπεξεργαστή, που θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί σύντομα, θα αναβαθμίσει το 
επίπεδο ασφάλειας περαιτέρω, εκφράζει 
ωστόσο την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι ορισμένες τρέχουσες εφαρμογές του 
EMV στην Ευρώπη μπορεί να μην είναι 
απολύτως συνεπείς, και ζητεί να 
διορθωθεί αμέσως η ανεπιθύμητη αυτή 
κατάσταση υπενθυμίζοντας ότι οι 
χρειάζονται επίσης βελτιωμένες λύσεις 
για τις πληρωμές με κάρτα από 
απόσταση μέσω δικτύου·

Or. en

Τροπολογία 135
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι οι πληρωμές με κάρτα ήδη
χαίρουν υψηλών επιπέδων ασφάλειας και 
ότι η σταδιακή μετάβαση από τις 
μαγνητικές κάρτες σε κάρτες με 
μικροεπεξεργαστή θα αναβαθμίσει το 
επίπεδο ασφάλειας περαιτέρω·

20. θεωρεί ότι οι προσωπικές πληρωμές με 
κάρτα χαίρουν γενικά υψηλών επιπέδων 
ασφάλειας και ότι η σταδιακή μετάβαση 
από τις μαγνητικές κάρτες σε κάρτες με 
μικροεπεξεργαστή θα αναβαθμίσει το 
επίπεδο ασφάλειας περαιτέρω· εκφράζει 
την ανησυχία του για τα προβλήματα 
ασφαλείας που παρουσιάζουν οι άλλες 
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μορφές πληρωμών με κάρτα· ζητεί από 
την Επιτροπή να συλλέξει ανεξάρτητα 
στοιχεία για την απάτη στις ηλεκτρονικές 
πληρωμές και να περιλάβει στη 
νομοθετική της πρόταση κατάλληλες 
διατάξεις για την καταπολέμηση της 
απάτης·

Or. en

Τροπολογία 136
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι οι πληρωμές με κάρτα ήδη 
χαίρουν υψηλών επιπέδων ασφάλειας και 
ότι η σταδιακή μετάβαση από τις 
μαγνητικές κάρτες σε κάρτες με 
μικροεπεξεργαστή θα αναβαθμίσει το 
επίπεδο ασφάλειας περαιτέρω·

20. θεωρεί ότι οι προσωπικές πληρωμές με 
κάρτα ήδη χαίρουν υψηλών επιπέδων 
ασφάλειας και ότι η σταδιακή μετάβαση 
από τις μαγνητικές κάρτες σε κάρτες με 
μικροεπεξεργαστή θα αναβαθμίσει το 
επίπεδο ασφάλειας περαιτέρω·

Or. en

Τροπολογία 137
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. θεωρεί ότι οι πληρωμές με κάρτα ήδη 
χαίρουν υψηλών επιπέδων ασφάλειας και 
ότι η σταδιακή μετάβαση από τις 
μαγνητικές κάρτες σε κάρτες με 
μικροεπεξεργαστή θα αναβαθμίσει το 
επίπεδο ασφάλειας περαιτέρω·

20. θεωρεί ότι οι προσωπικές πληρωμές με 
κάρτα ήδη χαίρουν υψηλών επιπέδων 
ασφάλειας και ότι η σταδιακή μετάβαση 
από τις μαγνητικές κάρτες σε κάρτες με 
μικροεπεξεργαστή θα αναβαθμίσει το 
επίπεδο ασφάλειας περαιτέρω·

Or. en



PE492.906v01-00 72/82 AM\909040EL.doc

EL

Τροπολογία 138
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι η διαβίβαση σε τρίτους 
δεδομένων σχετικά με την επάρκεια των 
χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς ενέχει κινδύνους· σημειώνει 
ότι ένας από τους κινδύνους είναι ότι οι 
καταναλωτές ενδέχεται να μη γνωρίζουν 
ακριβώς ποιος έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες για τον λογαριασμό τους και 
ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για τις 
υπηρεσίες πληρωμών που χρησιμοποιεί ο 
καταναλωτής·

21. πιστεύει ότι η διαβίβαση σε τρίτους 
δεδομένων σχετικά με την επάρκεια των 
χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς ενέχει κινδύνους· σημειώνει 
ότι ένας από τους κινδύνους είναι ότι οι 
καταναλωτές ενδέχεται να μη γνωρίζουν 
ακριβώς ποιος έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες για τον λογαριασμό τους και 
ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για τις 
υπηρεσίες πληρωμών που χρησιμοποιεί ο 
καταναλωτής· υπογραμμίζει ότι η 
προστασία των δεδομένων δεν μπορεί να 
τεθεί σε κίνδυνο σε κανένα στάδιο·

Or. en

Τροπολογία 139
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. πιστεύει ότι η διαβίβαση σε τρίτους 
δεδομένων σχετικά με την επάρκεια των 
χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς ενέχει κινδύνους· σημειώνει 
ότι ένας από τους κινδύνους είναι ότι οι 
καταναλωτές ενδέχεται να μη γνωρίζουν 
ακριβώς ποιος έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες για τον λογαριασμό τους και
ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για τις 
υπηρεσίες πληρωμών που χρησιμοποιεί ο 
καταναλωτής·

21. πιστεύει ότι η διαβίβαση σε τρίτους 
δεδομένων σχετικά με την επάρκεια των 
χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς ενέχει κινδύνους· σημειώνει 
ότι ένας από τους κινδύνους είναι ότι οι 
καταναλωτές ενδέχεται να μη γνωρίζουν 
ακριβώς ποιος έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες για τον λογαριασμό τους και 
βάσει ποιου νομικού πλαισίου, ούτε ποιος 
φορέας είναι υπεύθυνος για τις υπηρεσίες 
πληρωμών που χρησιμοποιεί ο 
καταναλωτής·
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Or. en

Τροπολογία 140
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι με ρύθμιση θα μπορούσαν 
να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια και οι πληρωμές μέσω ΠΥΠ 
εκτός των τραπεζών να καταστούν εξίσου 
ασφαλείς με τις πληρωμές απευθείας από 
τραπεζικούς λογαριασμούς, εφόσον στην 
πράξη διατίθενται ασφαλή συστήματα·

22. τονίζει ότι με ρύθμιση θα μπορούσαν 
να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια και οι πληρωμές μέσω ΠΥΠ 
εκτός των τραπεζών να καταστούν εξίσου 
ασφαλείς με τις πληρωμές απευθείας από 
τραπεζικούς λογαριασμούς, εφόσον στην 
πράξη διατίθενται ασφαλή συστήματα και 
ορίζονται σαφώς η νομιμότητα της 
πρόσβασης αυτής και οι οργανισμοί που 
ζητούν αυτή την πρόσβαση·

Or. en

Τροπολογία 141
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι με ρύθμιση θα μπορούσαν 
να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια και οι πληρωμές μέσω ΠΥΠ 
εκτός των τραπεζών να καταστούν εξίσου 
ασφαλείς με τις πληρωμές απευθείας από 
τραπεζικούς λογαριασμούς, εφόσον στην 
πράξη διατίθενται ασφαλή συστήματα·

22. τονίζει ότι με κανονιστικές και 
τεχνικές εξελίξεις θα μπορούσαν να 
μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια και οι πληρωμές μέσω ΠΥΠ 
εκτός των τραπεζών να καταστούν εξίσου 
ασφαλείς με τις πληρωμές απευθείας από 
καλά προστατευμένους τραπεζικούς 
λογαριασμούς, εφόσον στην πράξη 
διατίθενται ασφαλή συστήματα·

Or. en
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Τροπολογία 142
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επομένως, δεν τάσσεται υπέρ της 
πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες 
τραπεζικού λογαριασμού πελάτη πριν από 
την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη 
διεξοδική δοκιμή ασφαλών συστημάτων· 
σημειώνει ότι ενδεχόμενος μελλοντικός 
κανονισμός θα πρέπει να αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια, την 
προστασία των δεδομένων και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών· θεωρεί, 
συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να 
διευκρινίζεται σαφώς ποιοι ακριβώς φορείς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιες 
ακριβώς πληροφορίες και υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορούν να αποθηκεύονται 
τα δεδομένα·

23. επομένως, δεν τάσσεται υπέρ της 
πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες 
τραπεζικού λογαριασμού πελάτη πριν από 
την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη 
διεξοδική δοκιμή ασφαλών συστημάτων· 
σημειώνει ότι ενδεχόμενος μελλοντικός 
κανονισμός θα πρέπει να αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια, την 
προστασία των δεδομένων και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών· θεωρεί, 
συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να 
διευκρινίζεται σαφώς ποιοι ακριβώς φορείς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιες 
ακριβώς πληροφορίες και υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορούν να αποθηκεύονται 
τα δεδομένα· υπογραμμίζει ότι κατά τον 
καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου για 
την πρόσβαση τρίτων μερών, απαιτείται 
να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της 
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με 
την επάρκεια κεφαλαίων για μια 
συγκεκριμένη συναλλαγή και της 
πρόσβασης σε πληροφορίες λογαριασμών 
πελατών γενικά·

Or. en

Τροπολογία 143
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επομένως, δεν τάσσεται υπέρ της 
πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες 
τραπεζικού λογαριασμού πελάτη πριν από 

23. επομένως, δεν τάσσεται υπέρ της 
πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες 
τραπεζικού λογαριασμού πελάτη πριν από 
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την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη 
διεξοδική δοκιμή ασφαλών συστημάτων· 
σημειώνει ότι ενδεχόμενος μελλοντικός 
κανονισμός θα πρέπει να αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια, την 
προστασία των δεδομένων και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών· θεωρεί, 
συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να 
διευκρινίζεται σαφώς ποιοι ακριβώς φορείς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιες 
ακριβώς πληροφορίες και υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορούν να αποθηκεύονται 
τα δεδομένα·

την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη 
διεξοδική δοκιμή ασφαλών συστημάτων· 
σημειώνει ότι ενδεχόμενος μελλοντικός 
κανονισμός θα πρέπει να αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια, την 
προστασία των δεδομένων και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών· θεωρεί, 
συγκεκριμένα, ότι αν μελλοντικά 
επιτραπεί σε τρίτους η πρόσβαση σε 
πληροφορίες λογαριασμών, η πρόσβαση 
αυτή θα πρέπει να περιορίζεται στο 
ελάχιστο και θα πρέπει να διευκρινίζεται 
σαφώς από τους καταναλωτές με ειδική 
εντολή ποιοι ακριβώς φορείς μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε μη διακριτική βάση 
σε ποιες ακριβώς πληροφορίες και υπό 
ποιες προϋποθέσεις μπορούν να 
αποθηκεύονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 144
Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επομένως, δεν τάσσεται υπέρ της 
πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες 
τραπεζικού λογαριασμού πελάτη πριν από 
την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη 
διεξοδική δοκιμή ασφαλών συστημάτων· 
σημειώνει ότι ενδεχόμενος μελλοντικός 
κανονισμός θα πρέπει να αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια, την 
προστασία των δεδομένων και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών· θεωρεί, 
συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να 
διευκρινίζεται σαφώς ποιοι ακριβώς φορείς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιες 
ακριβώς πληροφορίες και υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορούν να αποθηκεύονται 
τα δεδομένα·

23. επομένως, δεν τάσσεται υπέρ της 
πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες 
τραπεζικού λογαριασμού πελάτη παρά 
μόνο αν το σύστημα είναι αποδεδειγμένα 
ασφαλές και έχει δοκιμαστεί διεξοδικά· 
σημειώνει ότι ενδεχόμενος μελλοντικός 
κανονισμός θα πρέπει να αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια, την 
προστασία των δεδομένων και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών· θεωρεί, 
συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να 
διευκρινίζεται σαφώς ποιοι ακριβώς φορείς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιες 
ακριβώς πληροφορίες και υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορούν να αποθηκεύονται 
τα δεδομένα, και ότι οι διατάξεις αυτές 
πρέπει να υπόκεινται σε συμβατική σχέση 
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μεταξύ των εμπλεκομένων οντοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 145
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επομένως, δεν τάσσεται υπέρ της 
πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες 
τραπεζικού λογαριασμού πελάτη πριν από 
την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη 
διεξοδική δοκιμή ασφαλών συστημάτων· 
σημειώνει ότι ενδεχόμενος μελλοντικός 
κανονισμός θα πρέπει να αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια, την 
προστασία των δεδομένων και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών· θεωρεί, 
συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να 
διευκρινίζεται σαφώς ποιοι ακριβώς φορείς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιες 
ακριβώς πληροφορίες και υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορούν να αποθηκεύονται 
τα δεδομένα·

23. επομένως, δεν τάσσεται υπέρ της 
πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες 
τραπεζικού λογαριασμού πελάτη πριν από 
την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη 
διεξοδική δοκιμή ασφαλών συστημάτων· 
σημειώνει ότι ενδεχόμενος μελλοντικός 
κανονισμός για την πρόσβαση τρίτων 
μερών θα πρέπει να περιορίζεται σε 
πληροφορίες τύπου «ναι ή όχι» σχετικά 
με την επάρκεια κεφαλαίων, ενώ θα 
πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 
ασφάλεια, την προστασία των δεδομένων 
και τα δικαιώματα των καταναλωτών· 
θεωρεί, συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να 
διευκρινίζεται σαφώς ποιοι ακριβώς φορείς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 
πληροφορίες και υπό ποιες προϋποθέσεις 
μπορούν να αποθηκεύονται τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 146
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επομένως, δεν τάσσεται υπέρ της 
πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες 

23. επομένως, δεν τάσσεται υπέρ της 
πρόσβασης τρίτων σε πληροφορίες 
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τραπεζικού λογαριασμού πελάτη πριν από 
την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη 
διεξοδική δοκιμή ασφαλών συστημάτων· 
σημειώνει ότι ενδεχόμενος μελλοντικός
κανονισμός θα πρέπει να αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια, την 
προστασία των δεδομένων και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών· θεωρεί, 
συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να 
διευκρινίζεται σαφώς ποιοι ακριβώς φορείς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιες 
ακριβώς πληροφορίες και υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορούν να αποθηκεύονται 
τα δεδομένα·

τραπεζικού λογαριασμού πελάτη πριν από 
την ανάπτυξη, τη δημιουργία και τη 
διεξοδική δοκιμή ασφαλών συστημάτων· 
σημειώνει ότι χρειάζεται ένας κανονισμός 
που να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 
ασφάλεια, την προστασία των δεδομένων 
και τα δικαιώματα των καταναλωτών· 
θεωρεί, συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει να 
διευκρινίζεται σαφώς ποιοι ακριβώς φορείς 
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιες 
ακριβώς πληροφορίες και υπό ποιες 
προϋποθέσεις μπορούν να αποθηκεύονται 
τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 147
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων προτείνοντας, 
μετά από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο 
Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων, 
σαφή ρύθμιση σχετικά με τον ρόλο κάθε 
παράγοντα στη συλλογή των δεδομένων 
και τον σκοπό για τον οποίο θα γίνεται η 
συλλογή, και σαφή ορισμό των 
παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για τη 
συλλογή, την επεξεργασία και τη 
διατήρηση των δεδομένων· πιστεύει ότι 
οι ελεγκτές θα πρέπει να μπορούν να 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
παραγόντων προς τις υποχρεώσεις τους 
και τη λογοδοσία τους για τυχόν 
παραβάσεις, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι οι παράγοντες θα 
ανακαλούν και θα επεξεργάζονται μόνο 
τα δεδομένα που είναι απολύτως 
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αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών 
τους· προσθέτει ότι οι χρήστες καρτών θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα 
τους και διόρθωσής τους, και σε σύνθετο 
διασυνοριακό πλαίσιο· θεωρεί ότι οι 
απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων 
θα πρέπει να εφαρμοστούν με βάση την 
αρχή της ενσωμάτωσης της 
ιδιωτικότητας στη σχεδίαση και στις 
προκαθορισμένες επιλογές, και ότι οι 
επιχειρήσεις ή οι καταναλωτές δεν θα 
πρέπει να φέρουν ευθύνη για την 
προστασία των δεδομένων τους·

Or. en

Τροπολογία 148
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
διαβούλευση που διεξάγει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με τους ενδιαφερομένους στο 
πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου για τη 
διακυβέρνηση του ΕΧΠΕ σύμφωνα με 
την αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού 
260/2012, και αναμένει την υποβολή της 
σχετικής πρότασης στο τέλος του έτους· 
υπογραμμίζει ότι άμεση προτεραιότητα 
όλων των ενδιαφερομένων του ΕΧΠΕ 
πρέπει να είναι η προετοιμασία της 
μετάβασης στον ΕΧΠΕ με τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον 
κανονισμό 260/2012, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τα 
εθνικά στα πανευρωπαϊκά συστήματα 
πληρωμών·

Or. en
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Τροπολογία 149
Sergio Gaetano Cofferati, Ivari Padar

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν 
τα δικαιώματα των καταναλωτών σε 
σχέση με την επιστροφή χρημάτων, τόσο 
στην περίπτωση μη εγκεκριμένων 
πληρωμών όσο και στην περίπτωση μη 
παραδοθέντων (ή μη παραδοθέντων 
όπως αναμενόταν) αγαθών ή υπηρεσιών, 
και ότι τα αποτελεσματικά συστήματα 
συλλογικής προσφυγής και εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών αποτελούν 
απαραίτητα εργαλεία για την προστασία 
των καταναλωτών, μεταξύ άλλων στο 
πεδίο των ηλεκτρονικών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 150
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επισημαίνει ότι δεδομένης της 
διαρκούς αύξησης των απειλών για την 
ασφάλεια, καλούνται επίσης να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην 
ανάπτυξη προτύπων ασφαλείας η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Προτύπων Τηλεπικοινωνιών (ETSI)·

Or. en
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Τροπολογία 151
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. επισημαίνει ότι στα συστήματα 
πληρωμών όπου ένας ή περισσότεροι 
συμμετέχοντες βρίσκονται σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή 
αναμένεται να υποβάλει διευκρινιστική 
πρόταση σχετικά με το σύστημα 
δικαστικής ή εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών που θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται, και ότι οι καταναλωτές 
πρέπει να μπορούν εύκολα να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς τους εναλλακτικούς 
φορείς επίλυσης διαφορών και να 
προσφεύγουν σε αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 152
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος 7 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διακυβέρνηση

Or. en

Τροπολογία 153
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23γ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για καλύτερη διακυβέρνηση του 
ΕΧΠΕ, η οποία να καλύπτει την 
οργανωτική συγκρότηση για την 
ανάπτυξη των κύριων χαρακτηριστικών 
των υπηρεσιών πληρωμών και την 
εφαρμογή των απαιτήσεων που πρέπει να 
πληρούνται, ενώ η ανάπτυξη των 
τεχνικών προτύπων και των προτύπων 
ασφάλειας θα πρέπει να οργανωθεί 
χωριστά ώστε να υποστηρίζει την 
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 154
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23δ. θεωρεί σημαντικό να ενισχυθεί η 
διακυβέρνηση του ΕΧΠΕ και να ανατεθεί 
στο Συμβούλιο του ΕΧΠΕ ισχυρότερος 
ρόλος, το δε νέο αυτό όργανο 
διακυβέρνησης να απαρτίζεται από τους 
κύριους ενδιαφερομένους και να 
δημιουργηθεί με τρόπο που να παρέχει 
δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου μέσω 
της Επιτροπής και άλλων ευρωπαϊκών 
αρχών· προτείνει, ένα ανανεωμένο 
Συμβούλιο ΕΧΠΕ να τεθεί επικεφαλής 
του έργου, να προσδιορίζει το 
χρονοδιάγραμμα και το πρόγραμμα 
εργασιών, να αποφασίζει για τις 
προτεραιότητες και τα βασικά ζητήματα, 
καθώς και να διαμεσολαβεί στις 
διαφωνίες μεταξύ των ενδιαφερομένων, 
ενώ ο δημοκρατικός έλεγχος να 
εξασφαλίζεται με την ανάθεση 
σημαντικού ρόλου στην Ευρωπαϊκή 



PE492.906v01-00 82/82 AM\909040EL.doc

EL

Επιτροπή, την ΕΚΤ και την ΕΑΤ·

Or. en

Τροπολογία 155
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23ε. θεωρεί ότι το Συμβούλιο του ΕΧΠΕ 
θα πρέπει να επικουρείται από διάφορες 
τεχνικές επιτροπές, ή «επιχειρησιακές 
ομάδες» για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, 
τις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, 
τις κάρτες, τα μετρητά άλλα ζητήματα 
τυποποίησης, και από ειδικές ομάδες 
εργασίας· πιστεύει, συνεπώς, ότι τα 
τρέχοντα έργα, όπως το έργο OSeC για 
τον συντονισμό της εφαρμογής του 
πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης, 
το έργο OScar για τον συντονισμό της 
εφαρμογής του πλαισίου αξιολόγησης και 
πιστοποίησης, ή το SecuRe Pay για την 
παροχή κοινών λύσεων ασφάλειας θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν από την 
ένταξή τους στη δομή αυτή·

Or. en


