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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με χρήση καρτών
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0550),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0241/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της ... 20131,,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της ... 20132,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

                                               
1 ΕΕ C … /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 ΕΕ C … /Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
οι διατάξεις σχετικά με τις διατραπεζικές 
προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ή 
να εισπραχθούν από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δεν θα 
καταστρατηγηθούν από εναλλακτικές ροές 
προμηθειών στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών έκδοσης. Για να αποφευχθεί 
κάτι τέτοιο, η «καθαρή αποζημίωση» των 
προμηθειών που έχουν καταβληθεί και 
εισπραχθεί από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών έκδοσης από ένα σύστημα 
πληρωμών με κάρτα, θα πρέπει να 
θεωρείται ως η διατραπεζική προμήθεια. 
Κατά τον υπολογισμό των διατραπεζικών 
προμηθειών, για τον σκοπό του ελέγχου 
όσον αφορά το αν υφίσταται 
καταστρατήγηση, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το συνολικό ποσό των πληρωμών ή 
άλλα κίνητρα που παρέχονται σε έναν 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης 
από ένα σύστημα καρτών πληρωμών σε 
σχέση με τις ρυθμιζόμενες συναλλαγές 
μείον τα τέλη που καταβάλλονται από τον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης στο 
σύστημα. Οι πληρωμές, τα κίνητρα και οι 
προμήθειες που εξετάζονται θα 
μπορούσαν να είναι άμεσα (δηλαδή να 
βασίζονται στον όγκο ή να αφορούν τη 
συναλλαγή) ή έμμεσα (περιλαμβάνοντας 
κίνητρα εμπορικής προώθησης, δώρα, 
εκπτώσεις για την επίτευξη ορισμένου 
όγκου συναλλαγών).

(23) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
οι διατάξεις σχετικά με τις διατραπεζικές 
προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ή 
να εισπραχθούν από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δεν θα 
καταστρατηγηθούν από εναλλακτικές ροές 
προμηθειών στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών έκδοσης. Για να αποφευχθεί 
κάτι τέτοιο, η «καθαρή αποζημίωση» των 
προμηθειών που έχουν καταβληθεί και 
εισπραχθεί από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών έκδοσης από ένα σύστημα 
πληρωμών με κάρτα, θα πρέπει να 
θεωρείται ως η διατραπεζική προμήθεια. 
Κατά τον υπολογισμό των διατραπεζικών 
προμηθειών, για τον σκοπό του ελέγχου 
όσον αφορά το αν υφίσταται 
καταστρατήγηση, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το συνολικό ποσό των πληρωμών ή 
άλλα κίνητρα που παρέχονται σε έναν 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης 
από ένα σύστημα καρτών πληρωμών σε 
άμεση σχέση με πράξεις πληρωμών μείον 
τα τέλη που καταβάλλονται από τον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης στο 
σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25



PR\1009030EL.doc 7/26 PE522.956v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Ο διαχωρισμός των συστημάτων και 
των υποδομών θα πρέπει να επιτρέψει σε 
όλους τους φορείς επεξεργασίας να 
ανταγωνίζονται για τους πελάτες των 
συστημάτων. Δεδομένου ότι το κόστος της 
επεξεργασίας αποτελεί σημαντικό τμήμα 
του συνολικού κόστους της αποδοχής 
καρτών, είναι σημαντικό αυτό το τμήμα 
της αλυσίδας αξίας να είναι ανοικτό για 
τον αποδοτικό ανταγωνισμό. Βάσει του 
διαχωρισμού συστημάτων και υποδομών, 
τα συστήματα καρτών και οι φορείς 
επεξεργασίας πρέπει να είναι ανεξάρτητα
από την άποψη της νομικής μορφής, της 
οργάνωσης και της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Δεν πρέπει να εισάγουν 
διακρίσεις, για παράδειγμα, παρέχοντας 
αμοιβαία προτιμησιακή μεταχείριση ή 
προνομιακές πληροφορίες που δεν είναι 
στη διάθεση των ανταγωνιστών τους στο 
αντίστοιχο τμήμα της αγοράς τους, 
επιβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις 
πληροφόρησης σχετικά με τον 
ανταγωνιστή τους στο αντίστοιχο τμήμα 
της αγοράς τους, προβαίνοντας σε 
διεπιδοτήσεις των αντίστοιχων 
δραστηριοτήτων τους ή έχοντας κοινές 
διοικητικές διαδικασίες. Τέτοιες πρακτικές 
διακρίσεων συμβάλλουν στον 
κατακερματισμό της αγοράς, επηρεάζουν 
αρνητικά την είσοδο νέων παραγόντων 
στην αγορά και αποτρέπουν την ανάδυση 
ενωσιακών παραγόντων, και ως εκ τούτου, 
εμποδίζουν την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
πληρωμών με κάρτα, μέσω διαδικτύου και 
μέσω κινητού τηλεφώνου, σε βάρος των 
εμπόρων λιανικής και των καταναλωτών.

(25) Ο διαχωρισμός των συστημάτων και 
των υποδομών θα πρέπει να επιτρέψει σε 
όλους τους φορείς επεξεργασίας να 
ανταγωνίζονται για τους πελάτες των 
συστημάτων. Δεδομένου ότι το κόστος της 
επεξεργασίας αποτελεί σημαντικό τμήμα 
του συνολικού κόστους της αποδοχής 
καρτών, είναι σημαντικό αυτό το τμήμα 
της αλυσίδας αξίας να είναι ανοικτό για 
τον αποδοτικό ανταγωνισμό. Βάσει του 
διαχωρισμού συστημάτων και υποδομών, 
τα συστήματα καρτών και οι 
δραστηριότητες επεξεργασίας πρέπει να 
διαχωρίζονται, από την άποψη της 
νομικής μορφής, της οργάνωσης και της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Δεν πρέπει 
να εισάγουν διακρίσεις, για παράδειγμα, 
παρέχοντας αμοιβαία προτιμησιακή 
μεταχείριση ή προνομιακές πληροφορίες 
που δεν είναι στη διάθεση των 
ανταγωνιστών τους στο αντίστοιχο τμήμα 
της αγοράς τους, επιβάλλοντας 
υπερβολικές απαιτήσεις πληροφόρησης 
σχετικά με τον ανταγωνιστή τους στο 
αντίστοιχο τμήμα της αγοράς τους, 
προβαίνοντας σε διεπιδοτήσεις των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους ή 
έχοντας κοινές διοικητικές διαδικασίες. 
Τέτοιες πρακτικές διακρίσεων συμβάλλουν 
στον κατακερματισμό της αγοράς, 
επηρεάζουν αρνητικά την είσοδο νέων 
παραγόντων στην αγορά και αποτρέπουν 
την ανάδυση ενωσιακών παραγόντων, και 
ως εκ τούτου, εμποδίζουν την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
πληρωμών με κάρτα, μέσω διαδικτύου και 
μέσω κινητού τηλεφώνου, σε βάρος των 
εμπόρων λιανικής και των καταναλωτών.

Or. en



PE522.956v01-00 8/26 PR\1009030EL.doc

EL

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ο κανόνας υποχρεωτικής αποδοχής 
όλων των καρτών αποτελεί διπλή 
υποχρέωση που επιβάλλεται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης 
και από τα συστήματα καρτών 
πληρωμών σε δικαιούχους πληρωμής, 
ώστε, αφενός, να αποδεχτούν όλες τις 
κάρτες του ίδιου εμπορικού σήματος 
(στοιχείο «αποδοχή όλων των 
προϊόντων», ανεξαρτήτως του 
διαφορετικού κόστους αυτών των 
καρτών, και αφετέρου ανεξαρτήτως της 
μεμονωμένης εκδότριας τράπεζας η 
οποία έχει εκδώσει την κάρτα (στοιχείο 
«αποδοχή όλων των εκδοτών»). Είναι 
προς το συμφέρον του καταναλωτή από 
την ίδια κατηγορία καρτών να μην 
υπάρχει διάκριση από την πλευρά του 
δικαιούχου όσον αφορά τους εκδότες ή 
τους κατόχους καρτών, και τα 
συστήματα πληρωμών και οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να τους 
επιβάλουν μια τέτοια υποχρέωση. Ως εκ 
τούτου, αν και το στοιχείο «αποδοχή 
όλων των εκδοτών» του κανόνα 
υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών αποτελεί δικαιολογημένο κανόνα 
στο πλαίσιο ενός συστήματος καρτών 
πληρωμών, δεδομένου ότι εμποδίζει τους 
δικαιούχους πληρωμής να εισάγουν 
διακρίσεις μεταξύ μεμονωμένων 
τραπεζών οι οποίες έχουν εκδώσει μια 
κάρτα, το στοιχείο «αποδοχή όλων των 
προϊόντων» αποτελεί ουσιαστικά 
πρακτική δέσμευσης που έχει ως 
αποτέλεσμα την αποδοχή καρτών 
χαμηλών προμηθειών με την εξίσου 
αποδοχή καρτών υψηλών προμηθειών. Η 
αφαίρεση του στοιχείου «αποδοχή όλων 
των προϊόντων» από τον κανόνα 
υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 

διαγράφεται
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καρτών θα επιτρέψει στους εμπόρους να 
περιορίσουν την επιλογή των καρτών 
πληρωμών που προσφέρουν σε κάρτες 
χαμηλού(-ότερου) κόστους μόνο, γεγονός 
το οποίο θα ωφελήσει επίσης τους 
καταναλωτές μέσω του μειωμένου 
κόστους για τους εμπόρους. Οι έμποροι 
που δέχονται χρεωστικές κάρτες δεν θα 
είναι σε αυτήν την περίπτωση 
υποχρεωμένοι να δέχονται και πιστωτικές 
κάρτες και αυτοί που δέχονται 
πιστωτικές κάρτες δεν θα είναι 
υποχρεωμένοι να δέχονται εμπορικές 
κάρτες. Ωστόσο, για την προστασία του 
καταναλωτή και της δυνατότητάς του να 
χρησιμοποιεί κάρτες πληρωμών όσο το 
δυνατόν πιο συχνά, οι έμποροι πρέπει να 
υποχρεωθούν να δέχονται όλες τις κάρτες 
που υπόκεινται στην ίδια ρυθμιζόμενη 
διατραπεζική προμήθεια. Ένας τέτοιος 
περιορισμός θα μπορούσε επίσης να 
οδηγήσει σε ένα πιο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον για κάρτες με διατραπεζικές 
προμήθειες που δεν ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό, καθώς οι έμποροι 
μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
διαπραγματευτική δύναμη όσον αφορά 
τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να 
δεχτούν τέτοιες κάρτες.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την αποτελεσματική λειτουργία 
των περιορισμών όσον αφορά τον κανόνα 
υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών, είναι απαραίτητες ορισμένες 
πληροφορίες. Πρώτον, οι δικαιούχοι 
πρέπει να έχουν τα μέσα να προσδιορίσουν 
τις διαφορετικές κατηγορίες καρτών. Ως εκ 

(30) Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τα 
μέσα να προσδιορίσουν τις διαφορετικές 
κατηγορίες καρτών. Ως εκ τούτου, οι 
διαφορετικές κατηγορίες θα πρέπει να 
είναι αναγνωρίσιμες με ηλεκτρονικό τρόπο 
στη συσκευή. Ο πληρωτής θα πρέπει 
επίσης να είναι ενημερωμένος σχετικά με 
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τούτου, οι διαφορετικές κατηγορίες θα 
πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες με 
ευδιάκριτο και ηλεκτρονικό τρόπο στη 
συσκευή. Δεύτερον, ο πληρωτής θα πρέπει 
επίσης να είναι ενημερωμένος σχετικά με 
την αποδοχή του/των μέσου(-ων) 
πληρωμών του σε ένα δεδομένο σημείο 
πώλησης. Είναι απαραίτητο κάθε 
περιορισμός της χρήσης ενός δεδομένου 
εμπορικού σήματος να ανακοινώνεται 
από τον δικαιούχο πληρωμής στον 
πληρωτή την ίδια στιγμή και υπό τις ίδιες 
συνθήκες με τις πληροφορίες ότι ένα 
συγκεκριμένο εμπορικό σήμα είναι 
αποδεκτό.

την αποδοχή του/των μέσου(-ων) 
πληρωμών του σε ένα δεδομένο σημείο 
πώλησης.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) αναλήψεις μετρητών σε μηχανήματα 
αυτόματης ανάληψης και

(β) αναλήψεις μετρητών ή κάθε άλλη 
συναλλαγή, πλην της πώλησης αγαθών 
και υπηρεσιών, που πραγματοποιείται σε 
μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «συναλλαγή με χρεωστική κάρτα» 
νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα 
συμπεριλαμβανομένων των 
προπληρωμένων καρτών που συνδέονται 
με τρεχούμενο ή καταθετικό λογαριασμό 

(4) ως «συναλλαγή με χρεωστική κάρτα» 
νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα 
συμπεριλαμβανομένων των 
προπληρωμένων καρτών που συνδέονται 
με τρεχούμενο ή καταθετικό λογαριασμό 
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στον οποίο μια συναλλαγή χρεώνεται σε 
λιγότερο από 48 ώρες αφού 
εγκριθεί/πραγματοποιηθεί η συναλλαγή·

στον οποίο μια συναλλαγή χρεώνεται σε 
λιγότερο από 48 ώρες αφού εκκαθαριστεί
η συναλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ως «συναλλαγή με πιστωτική κάρτα» 
νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα 
όπου η συναλλαγή διακανονίζεται 
περισσότερες από 48 ώρες μετά την 
έγκριση/πραγματοποίηση της 
συναλλαγής·

(5) ως «συναλλαγή με πιστωτική κάρτα» 
νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα 
όπου η συναλλαγή διακανονίζεται 
περισσότερες από 48 ώρες μετά την 
εκκαθάριση της συναλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «διασυνοριακή πράξη πληρωμής» 
νοείται μια συναλλαγή με κάρτα 
πληρωμών ή μια πράξη πληρωμών με 
κάρτα που κινείται από έναν πληρωτή ή 
δικαιούχο όπου τόσο ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή όσο 
και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του 
δικαιούχου πληρωμής βρίσκονται σε 
διαφορετικά κράτη μέλη ή όπου η κάρτα 
πληρωμών έχει εκδοθεί από έναν πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης που 
βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος 
από αυτό του σημείου πώλησης·

(8) ως «διασυνοριακή πράξη πληρωμής» 
νοείται μια συναλλαγή με κάρτα 
πληρωμών ή μια πράξη πληρωμών με 
κάρτα που κινείται από έναν πληρωτή ή 
δικαιούχο όπου η κάρτα πληρωμών έχει 
εκδοθεί από έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών έκδοσης που βρίσκεται σε 
διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό του 
σημείου πώλησης·

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) ως «εγκατεστημένος» νοείται εκείνος 
που έχει παρουσία μέσω εγκατάστασης ή 
μέσω αντιπροσώπου·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) ως «σταθμισμένος μέσος όρος» 
νοείται το συνολικό ποσό διατραπεζικών 
προμηθειών από πιστωτικές ή 
χρεωστικές κάρτες, διαιρούμενο δια του 
συνολικού αριθμού σχετικών συναλλαγών 
κατά την ίδια χρονική περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις 
διασυνοριακές συναλλαγές με χρεωστικές 
κάρτες διατραπεζική προμήθεια ανά 
συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή 

1. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις 
διασυνοριακές συναλλαγές με χρεωστικές 
κάρτες διατραπεζική προμήθεια ανά 
συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή 
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με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα 
που υπερβαίνει το 0,2 % της αξίας της 
συναλλαγής.

με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα 
που υπερβαίνει το 0,2 %, σε σταθμισμένο 
μέσο όρο, της αξίας της συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις 
διασυνοριακές συναλλαγές με χρεωστικές 
κάρτες διατραπεζική προμήθεια ανά 
συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή 
με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα 
που υπερβαίνει το 0,3 % της αξίας της 
συναλλαγής.

2. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις 
διασυνοριακές συναλλαγές με χρεωστικές 
κάρτες διατραπεζική προμήθεια ανά 
συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή 
με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα 
που υπερβαίνει το 0,3 %, σε σταθμισμένο 
μέσο όρο, της αξίας της συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να 
προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική 
προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη 
συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής για 
οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση 
χρεωστικής κάρτας.

1. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να 
προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική 
προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη 
συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το 0,2 %, σε σταθμισμένο μέσο όρο, της 
αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε 
συναλλαγή με τη χρήση χρεωστικής 
κάρτας.
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Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να 
προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική 
προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη 
συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το 0,3 % της αξίας της συναλλαγής για 
οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση 
πιστωτικής κάρτας.

2. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να 
προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική 
προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη 
συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το 0,3 %, σε σταθμισμένο μέσο όρο, της 
αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε 
συναλλαγή με τη χρήση πιστωτικής 
κάρτας.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των 
ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 και στο άρθρο 4, οποιαδήποτε 
καθαρή αποζημίωση λάβει εκδότρια 
τράπεζα από σύστημα καρτών πληρωμών 
σε σχέση με συναλλαγές πληρωμών ή 
σχετικές δραστηριότητες, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως μέρος της 
διατραπεζικής προμήθειας.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των 
ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3, οποιαδήποτε καθαρή αποζημίωση 
λάβει εκδότης πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών σε σχέση με συναλλαγές 
πληρωμών, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως μέρος της διατραπεζικής προμήθειας.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα πληρωμών με κάρτα και 
οι φορείς επεξεργασίας πρέπει να είναι 
ανεξάρτητοι από άποψη νομικής μορφής, 
οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Δεν 
πρέπει να εισάγουν διακρίσεις με κανέναν 
τρόπο μεταξύ των θυγατρικών ή των 
μετόχων τους, αφενός, και αφετέρου 
μεταξύ χρηστών των εν λόγω 
συστημάτων και άλλων συμβατικών 
εταίρων και κυρίως δεν θα πρέπει να 
θέτουν όρους στην παροχή οποιασδήποτε 
υπηρεσίας σε σχέση με την αποδοχή από 
το συμβατικό μέρος οποιασδήποτε 
υπηρεσίας προσφέρουν.

1. Τα συστήματα πληρωμών με κάρτα και 
οι δραστηριότητες επεξεργασίας πρέπει να 
είναι διαχωρισμένα. Τα συστήματα 
πληρωμών με κάρτα που προσφέρουν 
υπηρεσίες επεξεργασίας δεν εξαρτούν με 
κανέναν τρόπο την παροχή οποιασδήποτε 
υπηρεσίας προσφέρουν από την αποδοχή 
από το συμβατικό μέρος οποιασδήποτε 
άλλης υπηρεσίας προσφέρουν. Δεν 
παρουσιάζουν τις τιμές τους για σύστημα 
πληρωμών με κάρτα και για 
δραστηριότητες επεξεργασίας κατά 
τρόπο ομαδοποιημένο και δεν 
εφαρμόζουν διασταυρούμενες 
επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα συστήματα πληρωμών με κάρτα θα 
προβλέπουν τη δυνατότητα η αδειοδότηση 
και η εκκαθάριση μηνυμάτων ενιαίων 
συναλλαγών με κάρτα να διαχωρίζονται 
και να τίθενται υπό επεξεργασία από 
διαφορετικούς φορείς επεξεργασίας.

2. Οι φορείς επεξεργασίας θα προβλέπουν 
τη δυνατότητα η αδειοδότηση και η 
εκκαθάριση μηνυμάτων ενιαίων 
συναλλαγών με κάρτα να διαχωρίζονται 
και να τίθενται υπό επεξεργασία από 
διαφορετικούς φορείς επεξεργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εδαφική 
διάκριση στους κανόνες επεξεργασίας που 
λειτουργούν από συστήματα πληρωμών 
με κάρτα.

3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εδαφική 
διάκριση στους κανόνες επεξεργασίας που 
εφαρμόζουν οι φορείς επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Φορείς επεξεργασίας εντός της Ένωσης 
διασφαλίζουν ότι το σύστημά τους είναι 
τεχνικά διαλειτουργικό με άλλα 
συστήματα ή φορείς επεξεργασίας εντός 
της Ένωσης, μέσω της χρήσης προτύπων 
που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς ή 
ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης. 
Επιπλέον, οι φορείς επεξεργασίας δεν 
πρέπει να εγκρίνουν ή να εφαρμόζουν 
επιχειρηματικούς κανόνες που περιορίζουν 
τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς 
επεξεργασίας εντός της Ένωσης.

4. Το αργότερο στις ...* [ένα έτος μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], οι φορείς επεξεργασίας 
εντός της Ένωσης διασφαλίζουν ότι το 
σύστημά τους είναι τεχνικά διαλειτουργικό 
με άλλα συστήματα ή φορείς επεξεργασίας 
εντός της Ένωσης, μέσω της χρήσης 
προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από 
διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς 
τυποποίησης. Επιπλέον, οι φορείς 
επεξεργασίας δεν πρέπει να εγκρίνουν ή να 
εφαρμόζουν επιχειρηματικούς κανόνες που 
περιορίζουν τη διαλειτουργικότητα με 
άλλους φορείς επεξεργασίας εντός της 
Ένωσης.

Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με το 
Συμβούλιο του ΕΧΠΕ, ορίζει τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα 
συστήματα πληρωμών, τα συστήματα 
καρτών και οι φορείς επεξεργασίας, ώστε 
να εξασφαλίζεται μια πλήρως ανοιχτή και 
ανταγωνιστική αγορά επεξεργασίας 
καρτών. Οι εν λόγω προϋποθέσεις 
ορίζονται το αργότερο στις ...* [δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
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κανονισμού] και ενημερώνονται σε 
τακτική βάση, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται
Κάρτες πληρωμών με περισσότερα του 
ενός εμπορικά σήματα και επιλογή 
εφαρμογής
1. Απαγορεύονται οποιοιδήποτε κανόνες 
συστημάτων και κανόνες σε συμφωνίες 
αδειοδότησης που εμποδίζουν ή 
αποτρέπουν έναν εκδότη από το να δεχτεί 
κάρτες πληρωμών με περισσότερα των 
δύο εμπορικά σήματα μέσων πληρωμών, 
σε συσκευή κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, 
ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή.
2. Οποιαδήποτε διαφορετική μεταχείριση 
των εκδοτών ή αποδεκτών σε κανόνες 
συστημάτων και κανόνες σε συμφωνίες 
αδειοδότησης που αφορούν την αποδοχή 
καρτών πληρωμών με περισσότερα του 
ενός εμπορικά σήματα σε συσκευή 
κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή 
πληροφορική συσκευή, θα πρέπει να 
δικαιολογείται αντικειμενικά και να μην 
εισάγει διακρίσεις.
3. Τα συστήματα πληρωμών καρτών δεν 
επιβάλλουν τις απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων, υποχρεώσεις καταβολής τελών 
ή άλλες υποχρεώσεις με το ίδιο 
αντικείμενο ή σκοπό στους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης ή 
αποδοχής για συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται με οποιαδήποτε 
συσκευή στην οποία βρίσκεται το 
εμπορικό τους σήμα σε σχέση με 



PE522.956v01-00 18/26 PR\1009030EL.doc

EL

συναλλαγές για τις οποίες το σύστημά 
τους δεν χρησιμοποιείται.
4. Οι αρχές δρομολόγησης που 
αποσκοπούν στην καθοδήγηση 
συναλλαγών μέσω ειδικού διαύλου ή 
διαδικασίας και άλλες τεχνικές 
προδιαγραφές και προδιαγραφές 
ασφαλείας και απαιτήσεις όσον αφορά το 
χειρισμό ενός ή περισσοτέρων εμπορικών 
σημάτων καρτών συναλλαγών σε 
συσκευή κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, 
ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή δεν θα 
εισάγει διακρίσεις και θα εφαρμόζεται 
χωρίς διακρίσεις.
5. Στις περιπτώσεις όπου η συσκευή 
πληρωμών παρέχει την επιλογή μεταξύ 
διαφορετικών εμπορικών σημάτων 
μέσων πληρωμών, το εμπορικό σήμα που 
εφαρμόζεται στην εκάστοτε συναλλαγή 
πληρωμών θα καθορίζεται από τον 
πληρωτή στο σημείο πώλησης.
6. Τα συστήματα καρτών πληρωμής, οι 
εκδότες, οι αγοραστές και οι πάροχοι 
υποδομών χειρισμού καρτών πληρωμών 
δεν εισάγουν αυτόματους μηχανισμούς, 
λογισμικό ή συσκευές στο μέσο 
πληρωμών ή στον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται στο σημείο πώλησης που 
περιορίζει την επιλογή της εφαρμογής 
από τον πληρωτή κατά τη χρήση ενός 
μέσου πληρωμής για τη χρήση καρτών 
πληρωμών με περισσότερα του ενός 
εμπορικά σήματα.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες πρέπει να προσφέρουν και
να χρεώνουν τους δικαιούχους 

1. Οι αποδέκτες πρέπει να προσφέρουν τη 
δυνατότητα να χρεώνουν τους 



PR\1009030EL.doc 19/26 PE522.956v01-00

EL

μεμονωμένα οριζόμενες χρεώσεις 
εμπορικών υπηρεσιών για τις διάφορες 
κατηγορίες και τα διαφορετικά εμπορικά 
σήματα των καρτών πληρωμής, εκτός εάν 
οι έμποροι ζητήσουν γραπτώς από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
χρεώνουν μικτές χρεώσεις εμπορικών 
υπηρεσιών.

δικαιούχους μεμονωμένα οριζόμενες 
χρεώσεις εμπορικών υπηρεσιών για τις 
διάφορες κατηγορίες και τα διαφορετικά 
εμπορικά σήματα των καρτών πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες υποχρεωτικής αποδοχής όλων 
των καρτών

Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα πληρωμών και οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να εφαρμόσουν κανέναν κανόνα ο οποίος 
θα υποχρεώνει τους πληρωτές να 
αποδέχονται κάρτες και άλλα μέσα 
πληρωμών που εκδίδονται από έναν 
εκδότη πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
στο πλαίσιο ενός συστήματος μέσων 
πληρωμών, να αποδέχονται επίσης άλλα 
μέσα πληρωμών του ίδιου εμπορικού 
σήματος και/ή κατηγορίας που 
εκδίδονται από άλλους εκδότες παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο του 
ίδιου συστήματος, με εξαίρεση την 

διαγράφεται
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περίπτωση που υπόκεινται στην ίδια 
ρυθμισμένη διατραπεζική προμήθεια.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο περιορισμός του κανόνα 
υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 δεν θίγει τη δυνατότητα για τα 
συστήματα πληρωμών και τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών να προβλέπουν ότι 
ορισμένες κάρτες δεν μπορούν να 
απορριφθούν βάσει της ταυτότητας του 
εκδότη παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή 
του κατόχου της κάρτας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι έμποροι που αποφασίζουν να μην 
αποδεχτούν όλες τις κάρτες ή άλλα μέσα 
πληρωμών ενός συστήματος καρτών 
πληρωμών ενημερώνουν τους 
καταναλωτές με σαφή και 
κατηγορηματικό τρόπο την ίδια στιγμή 
που ενημερώνουν τον καταναλωτή 
σχετικά με την αποδοχή άλλων καρτών 
και μέσων πληρωμών του συστήματος. 
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του 
καταστήματος, στο ταμείο ή στον 

διαγράφεται
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δικτυακό τόπο η άλλο ισχύον ηλεκτρονικό 
ή κινητό μέσο και θα παρέχονται στον 
πληρωτή σε εύθετο χρόνο πριν 
προχωρήσει σε συμφωνία αγοράς με τον 
δικαιούχο πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εκδότες πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών διασφαλίζουν ότι τα μέσα 
πληρωμών τους είναι αναγνωρίσιμα εκ 
πρώτης όψεως και ότι μπορούν να 
ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά, επιτρέποντας 
στους δικαιούχους πληρωμής να 
προσδιορίσουν με βεβαιότητα ποια 
εμπορικά σήματα και κατηγορίες 
προπληρωμένων, χρεωστικών, πιστωτικών 
ή εμπορικών καρτών και ποιες πράξεις 
πληρωμών με κάρτες επιλέγονται από τον 
πληρωτή.

Το αργότερο στις ...* [ένα έτος μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]
οι εκδότες πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
διασφαλίζουν ότι τα μέσα πληρωμών τους 
μπορούν να ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά, 
επιτρέποντας στους δικαιούχους πληρωμής 
να προσδιορίσουν με βεβαιότητα ποια 
εμπορικά σήματα και κατηγορίες 
προπληρωμένων, χρεωστικών, πιστωτικών 
ή εμπορικών καρτών και ποιες πράξεις 
πληρωμών με κάρτες επιλέγονται από τον 
πληρωτή.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τους εν λόγω φορείς δύο 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Ενημερώνουν χωρίς 
καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με 
κάθε μεταγενέστερη μεταβολή που αφορά 
τους εν λόγω φορείς.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τους εν λόγω φορείς το 
αργότερο στις … *[δύο μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. 
Ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την 
Επιτροπή σχετικά με κάθε μεταγενέστερη 
μεταβολή που αφορά τους εν λόγω φορείς.
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Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το αργότερο μετά την παρέλευση 
τετραετίας από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να 
εξετάσει ειδικότερα την καταλληλότητα 
των επιπέδων των διατραπεζικών 
προμηθειών και των μηχανισμών 
καθοδήγησης, όπως χρεώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και το 
κόστος των διαφόρων μέσων πληρωμών 
και το επίπεδο της εισόδου νέων 
παραγόντων και νέας τεχνολογίας στην 
αγορά.

Το αργότερο μετά την παρέλευση 
τετραετίας από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να 
εξετάσει ειδικότερα την καταλληλότητα 
των επιπέδων των διατραπεζικών 
προμηθειών και των μηχανισμών 
καθοδήγησης, όπως χρεώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και το 
κόστος των διαφόρων μέσων πληρωμών 
και το επίπεδο της εισόδου νέων 
παραγόντων και νέας τεχνολογίας στην 
αγορά, καθώς και την επίπτωσή τους 
στους καταναλωτές και τους εμπόρους.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής υποστηρίζει τον στόχο της πρότασης κανονισμού να συμβάλει στην ανάπτυξη 
μιας πανευρωπαϊκής αγοράς για τις πληρωμές, η οποία θα επιτρέψει στους καταναλωτές, 
στους εμπόρους λιανικής και σε άλλες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το ψηφιακό 
θεματολόγιο. 

Ο εισηγητής λυπάται για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν βάσισε τις προτάσεις της σε μια 
σοβαρή μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα αποδείκνυε ότι οι προτάσεις της θα 
προσφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κρίνει, συνεπώς, ότι θα 
πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά οι συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν ορισμένες 
από τις προτάσεις που παρουσιάζει η Επιτροπή, ώστε να αποφευχθούν αποτελέσματα 
αντίθετα από τον επιδιωκόμενο στόχο, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέα 
προβλήματα για τους χρήστες των μέσων πληρωμών.

Πεδίο εφαρμογής

Η Επιτροπή προτείνει να καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής όλα τα τετραμερή και τριμερή 
συστήματα. Εξαιρεί όμως τα τριμερή συστήματα από την εφαρμογή των διατάξεων που 
σχετίζονται με τα όρια των διατραπεζικών προμηθειών και από τις διατάξεις του άρθρου 7 
σχετικά με τον διαχωρισμό των καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας.

Οι εξαιρέσεις αυτές δεν θα ισχύουν για όσα τριμερή συστήματα καρτών πληρωμών 
αδειοδοτούν άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την έκδοση και/ή την απόκτηση 
καρτών πληρωμών. Στην περίπτωση αυτή θα θεωρούνται τετραμερή συστήματα πληρωμών.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η πρόταση θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα ισότιμο πεδίο 
ανταγωνισμού, όπου θα μπορούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους με ίσους όρους τα 
τετραμερή και τα τριμερή συστήματα πληρωμών, οι νεοεισερχόμενοι παράγοντες της αγοράς 
και οι νέες τεχνολογίες.

Διατραπεζικές προμήθειες (ΔΠ)

Η Επιτροπή προτείνει να τεθούν όρια στις ΔΠ για τις διασυνοριακές και τις εθνικές 
συναλλαγές. Η Επιτροπή προτείνει όρια ύψους 0,2% για τις συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται με χρεωστικές κάρτες και 0,3% για τις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες. 
Τα όρια αυτά κρίνονται εντελώς αυθαίρετα, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί καμία 
μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων η οποία να τα δικαιολογεί και ταυτόχρονα να αναλύει 
τις συνέπειες για τις διάφορες εθνικές αγορές. 

Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι υπάρχουν έντονες διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων 
εθνικών αγορών όσον αφορά τις κάρτες. Στις διαφορές αυτές περιλαμβάνονται παράγοντες 
όπως ο βαθμός διείσδυσης των καρτών, ο όγκος των συναλλαγών, τα επίπεδα της απάτης, η 
φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς (ποσοστά χρεωστικών και πιστωτικών 
καρτών, ποσοστό των συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία σε σύγκριση με τις συναλλαγές 
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με φυσική παρουσία, αριθμός μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών ανά κάτοικο κ.λπ.).
Οι διαφορές αυτές, τις οποίες αναγνωρίζει και η ίδια η Επιτροπή στο κείμενο της πρότασής 
της και που χρησιμεύουν ως αιτιολόγηση για την πρόταση εφαρμογής διαφορετικών 
περιόδων έναρξης ισχύος των ορίων ΔΠ στις εθνικές και τις διασυνοριακές συναλλαγές, 
απαιτούν σημαντική προσπάθεια για την ανάλυση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων που 
οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν στις διάφορες εθνικές αγορές, μια προσπάθεια 
που δεν καταβλήθηκε.

Στο τρέχον στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, ο εισηγητής διατηρεί τις προτάσεις της 
Επιτροπής, πιστεύει όμως ότι πρέπει να διεξαχθεί ένας διεξοδικός διάλογος σχετικά με την 
καταλληλότητα των προαναφερθέντων ορίων, ο οποίος να στηρίζεται σε μια εις βάθος 
αξιολόγηση. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής ενδέχεται να παρουσιάσει διαφορετικές προτάσεις 
σε επόμενα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας, αν το θεωρήσει σκόπιμο.

Πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο, στις χώρες των οποίων οι αγορές αυτές δεν είναι ακόμα 
πολύ αναπτυγμένες, αυτές οι ΔΠ να έχουν πολύ αρνητική επίπτωση στην τόνωση της χρήσης 
καρτών. Οι περιορισμοί στις ΔΠ δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικίνητρο για την 
πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για την ανάπτυξη των δικτύων πληρωμών σε 
αυτά τα κράτη μέλη, ή για τις επενδύσεις σε καινοτομία και στην καταπολέμηση της απάτης.

Ο εισηγητής είναι επίσης υπέρ της εφαρμογής κάποιου βαθμού ευελιξίας στα όρια των ΔΠ, 
μετατρέποντάς τα σε σταθμισμένους μέσους όρους όλων των συναλλαγών, αντί για απόλυτα 
όρια για τις συναλλαγές αυτές. Θα γινόταν έτσι δυνατή η διαφοροποίηση μεταξύ τομέων με 
διαφορετικά ποσοστά καθυστερημένων πληρωμών ή επισφαλειών και η παροχή κινήτρων για 
την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ή ασφαλέστερων μεθόδων πληρωμής. 

Αδειοδότηση 

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να εξασφαλιστεί ότι οι άδειες για την 
έκδοση ή αποδοχή μέσων πληρωμών θα ισχύουν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς εντός της 
Ένωσης. Τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή θα διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς για πληρωμές με κάρτα, μέσω του διαδικτύου και μέσω κινητού 
τηλεφώνου, προς όφελος των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής.

Διαχωρισμός συστημάτων και φορέων επεξεργασίας και διαλειτουργικότητα

Ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί ο ανταγωνισμός, επιτρέποντας σε όλους τους 
φορείς επεξεργασίας να ανταγωνιστούν μεταξύ τους ισότιμα με στόχο τους πελάτες των 
συστημάτων.  Πιστεύει ωστόσο ότι η πρόταση της Επιτροπής να επιβληθεί ο διαχωρισμός 
συστημάτων πληρωμής και φορέων επεξεργασίας, όσον αφορά τη νομική προσωπικότητά 
τους, την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων, είναι υπερβολική και δεν υποστηρίζεται από 
καμία μελέτη επιπτώσεων. 

Ο εισηγητής θεωρεί αρκετό να εξασφαλιστεί ο λειτουργικός διαχωρισμός των δύο 
δραστηριοτήτων και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εξαρτάται η παροχή καμιάς από τις 
υπηρεσίες τους από την αποδοχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας. Πρέπει επίσης να 
απαγορευτεί οποιαδήποτε εδαφική διάκριση στους κανόνες επεξεργασίας που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα πληρωμών με κάρτα.
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Οι φορείς επεξεργασίας στην Ένωση πρέπει να διασφαλίζουν ότι το σύστημά τους είναι 
τεχνικά διαλειτουργικό με εκείνα των λοιπών φορέων επεξεργασίας στην Ένωση. Προς τον 
σκοπό αυτόν είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεγαλύτερη χρονική περίοδος από ό,τι 
προβλέπεται στον κανονισμό, ώστε να επιτραπεί στους φορείς να υλοποιήσουν τις απαιτήσεις 
αυτές.

Κάρτες πληρωμών με περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα και επιλογή εφαρμογής

Η Επιτροπή προτείνει να έχει ο εκδότης τη δυνατότητα να ενσωματώσει όλα τα εμπορικά 
σήματα κάρτας που θεωρεί σκόπιμο σε μία κάρτα ή άλλη συσκευή βασισμένη σε αυτήν, 
χωρίς να χρειάζεται τη συναίνεση των σημάτων αυτών.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η πρόταση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις στοιχειωδέστερες αρχές 
του ανταγωνισμού μεταξύ εμπορικών σημάτων. Η αξία ενός σήματος και η δυνατότητα 
ελεύθερης διανομής των προϊόντων αποτελεί βασικό στοιχείο της ελεύθερης αγοράς και 
πρέπει να προστατευθεί. Είναι ακατανόητη μια πρόταση που αφαιρεί τον έλεγχο της εμπορίας 
ενός προϊόντος από μια επιχείρηση, η οποία μπορεί έτσι να υποχρεωθεί να δει το εμπορικό 
σήμα της να συσχετίζεται με ανταγωνιστικά σήματα ή με σήματα αμφίβολης φήμης χωρίς τη 
ρητή συγκατάθεσή της.

Εξάλλου, δεν φαίνεται να υπάρχουν επιχειρήματα που να αιτιολογούν την ύπαρξη 
προβλημάτων σε σχέση με τη συνύπαρξη περισσότερων του ενός εμπορικών σημάτων. 
Υπάρχουν σήμερα στην αγορά πολυάριθμες κάρτες με περισσότερα του ενός εμπορικά 
σήματα.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι τα μέτρα που σχετίζονται με την επιλογή εφαρμογών μπορεί να 
προκαλέσουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουν. Για παράδειγμα, η 
ανυπαρξία της δυνατότητας να προεπιλέγει ένας χρήστης ένα μέσο για όλες τις πληρωμές 
του, με συνέπεια να είναι υποχρεωμένος να επιλέγει μεταξύ των διαφόρων εμπορικών 
σημάτων των μέσων πληρωμής του κάθε φορά που πρέπει να πραγματοποιήσει μια πληρωμή, 
θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους χρήστες και ενδέχεται να γίνει πρόξενος λαθών 
και να αυξήσει τον χρόνο αναμονής για τις πληρωμές.

Τα μέτρα αυτά μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε οπισθοχώρηση σε σχέση με όλες εκείνες τις 
καινοτομίες που στοχεύουν στη διευκόλυνση των πληρωμών με κάρτα, όπως οι λύσεις 
«χωρίς επαφή» ή η βιομετρική ταυτοποίηση. Η καινοτομία αποτελεί ένα από τα βασικά 
κίνητρα για την προώθηση της χρήσης των λύσεων αυτών και, συνεπώς, πρέπει να 
αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια ή 
να μειώσουν την ελκυστικότητα των τεχνολογικών καινοτομιών.

Κανόνες υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών

Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής για το θέμα αυτό δεν δημιουργούν έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό που θα προωθήσει τη χρήση των καρτών ως μέσου πληρωμής. Οι 
προτάσεις αυτές θα έχουν ως συνέπεια να βρίσκονται οι καταναλωτές αντιμέτωποι με 
αρνήσεις αποδοχής των καρτών τους για πληρωμές, να χάνουν την εμπιστοσύνη τους και να 
αναπτύσσουν ανασφάλεια απέναντι στους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής και, τελικά, να 
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προτιμούν την πληρωμή με χρήματα.

Η Επιτροπή προτείνει τα μέσα πληρωμών να είναι αναγνωρίσιμα οπτικά και ηλεκτρονικά, 
επιτρέποντας στους δικαιούχους πληρωμής να προσδιορίσουν με βεβαιότητα ποια εμπορικά 
σήματα και κατηγορίες προπληρωμένων, χρεωστικών, πιστωτικών ή εμπορικών καρτών και 
ποιες πράξεις πληρωμών με κάρτες επιλέγονται από τον πληρωτή. Ο εισηγητής πιστεύει ότι 
είναι σωστό τα μέσα πληρωμών να είναι αναγνωρίσιμα ηλεκτρονικά, αλλά θεωρεί 
υπερβολικό να απαιτείται και η οπτική αναγνώριση. 

Μια τέτοια απαίτηση θα επέβαλε την αντικατάσταση όλων των καρτών πληρωμών που 
κυκλοφορούν στην ΕΕ, που σήμερα ξεπερνούν τα 725 εκατομμύρια, με ανάλογο οικονομικό 
κόστος. Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη της καινοτομίας και η μεγάλη διάδοση της χρήσης 
νέων τρόπων πληρωμής, όπως μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλων συσκευών, θέτουν σε 
αμφισβήτηση την ανάγκη πραγματοποίησης μιας τόσο μεγάλης δαπάνης. 

Ρήτρα επανεξέτασης

Ο εισηγητής προτείνει να συντάξει η Επιτροπή μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του υπό 
εξέταση κανονισμού. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να εξετάζει την καταλληλότητα των επιπέδων 
των διατραπεζικών προμηθειών και των μηχανισμών καθοδήγησης, λαμβάνοντας υπόψη τη 
χρήση και το κόστος των διαφόρων μέσων πληρωμών και το επίπεδο της εισόδου νέων 
παραγόντων και νέων τεχνολογιών στις διάφορες εθνικές αγορές. Θα πρέπει επίσης να 
αξιολογεί την επίπτωση της εφαρμογής του στους καταναλωτές και τις εμπορικές 
επιχειρήσεις.


