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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες
(2012/0000(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο 
«Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2011» (COM(2010)0623), ιδίως δε την 
αναφορά στην προβλεπόμενη «νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η 
Πράξη για την Ενιαία Αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης» (COM(2011)0206),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική 
αγορά1, ιδίως δε τη δημιουργία ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας2,

– έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής για τη χρηματοπιστωτική ένταξη: 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό από το 2009 και σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών από το 2010,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής 2011/442/ΕΕ της 18ης Ιουλίου 2011 για την 
πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών3 και την εκτίμηση αντικτύπου που 
επισυνάπτεται σε αυτήν (SEC(2011)0906),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Η ενιαία 
αγορά από τη σκοπιά των ανθρώπων - Μια εικόνα των απόψεων και προβληματισμών 
των πολιτών και των επιχειρήσεων» (SEC(2011)1003), και ιδίως τον προβληματισμό 
αριθ. 7, ο οποίος αναφέρεται στις δυσκολίες που συναντούν οι πολίτες για να ανοίξουν 
τραπεζικό λογαριασμό σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος κατοικίας τους,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

                                               
1 ΕΕ L 319, 5.12.2007, σ. 1.
2 ΕΕ L 267, 10.10.2009, σ. 7.
3 ΕΕ L 190, 21.07.2011, σ. 87.
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(A7 0000/2012),

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

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

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

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

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

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

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
λογική της αγοράς, τείνουν να εστιάζουν στους εμπορικά ελκυστικούς πελάτες, 
αφήνοντας τους ευπαθείς καταναλωτές χωρίς την ίδια δυνατότητα επιλογής προϊόντων· 
ότι οι κώδικες του κλάδου, όπως δρομολογήθηκαν στη Γερμανία, στο ΗΒ, στην Ιταλία, 
στην Ιρλανδία, στη Σλοβενία και στο Λουξεμβούργο, υπήρξαν σε μεγάλο βαθμό 
αποτέλεσμα πίεσης του κοινού και αιτημάτων για νομοθετικές πρωτοβουλίες· ότι οι 
μηχανισμοί αυτορρύθμισης είχαν θετικά αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα δεν 
κατόρθωσαν να εγγυηθούν αποτελεσματικά την καθολική πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό 
λογαριασμό·
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Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές προσεγγίσεις για την εξασφάλιση καθολικής 
πρόσβασης σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα στο 
Βέλγιο και στη Γαλλία, όπου ο αριθμός των εκτός τραπεζικού συστήματος πολιτών 
μειώθηκε κατά 75 % και 30 % αντιστοίχως, καθώς επίσης στη Φινλανδία και στη Δανία, 
όπου το 100 % των νοικοκυριών καλύπτονται από τραπεζικές υπηρεσίες·

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

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

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

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

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

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

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

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

3. φρονεί ότι η ζητούμενη πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις·
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4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις 
επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και 
στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

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

Σύσταση 1 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής 

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

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

α. οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που αναφέρονται στην οδηγία 2007/64/ΕΚ 
άρθρο 1 παρ. 1 στοιχεία ε) και στ)·

β. οι οργανισμοί πληρωμών που έχουν άδεια να παρέχουν μόνο μία ή περισσότερες 
από τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στα σημεία 4ω έως 7 του παραρτήματος 
της οδηγίας.

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

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

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

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

Σύσταση 2 σχετικά με την πρόσβαση και τις απαιτήσεις αναγνώρισης

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

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

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

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

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

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

11. Η νομοθεσία πρέπει να υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να ενεργούν με 
διαφάνεια όσον αφορά την απόφαση για άρνηση ή κλείσιμο βασικού τραπεζικού 
λογαριασμού. Για να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την απόφαση 
του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
ενημερώνει γραπτώς τον καταναλωτή σχετικά με τους λόγους για την άρνηση ανοίγματος 
ή την απόφαση κλεισίματος βασικού τραπεζικού λογαριασμού. Ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών πρέπει επίσης να υποχρεούται να ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά με τις 
δυνατότητες για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
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12. Η νομοθεσία πρέπει να απαιτεί από τον πάροχο να ενεργεί γρήγορα όταν επαληθεύει κατά 
πόσον ο καταναλωτής έχει δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό, με 
υποχρέωση του παρόχου να ενημερώνει τον καταναλωτή σχετικά με τους λόγους για 
οποιαδήποτε αργοπορία πέραν των δύο εβδομάδων. Ο πάροχος μπορεί να απαιτεί από 
τους καταναλωτές να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στο πλησιέστερο υποκατάστημα 
προκειμένου να ανοιχτεί λογαριασμός.

Σύσταση 3 σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα έξοδα του λογαριασμού

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

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

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

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

17. Οι πάροχοι πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν μόνο όσα χαρακτηριστικά
του λογαριασμού αποτελούν μέρος της συνήθους προσφοράς τους. Στην περίπτωση αυτή 
ο βασικός τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α. Βασικές υπηρεσίες διαχείρισης λογαριασμού

α) υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση και τη λήψη χρημάτων σε λογαριασμό 
πληρωμών·

β) υπηρεσίες που επιτρέπουν την ανάληψη μετρητών από λογαριασμό πληρωμών· 

γ) παροχή αντιγράφων κίνησης λογαριασμού.

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

Β. Βασικές υπηρεσίες πληρωμών

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

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

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

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

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

Γ. Ειδικές υπηρεσίες:

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

Δ. Πρόσθετες υπηρεσίες 

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

Σύσταση 4 σχετικά με την πληροφόρηση και τις στατιστικές
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18. Η νομοθεσία πρέπει να επιδιώκει ενίσχυση της επίγνωσης των καταναλωτών όσον αφορά 
τη δυνατότητά τους να ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Κατά συνέπεια, πρέπει 
να συνοδεύεται από φιλόδοξη επικοινωνιακή στρατηγική, σε επίπεδο τόσο Ένωσης όσο 
και κρατών μελών, και να συμπεριλαμβάνει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών να δίνουν σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές.

Εκστρατείες πληροφόρησης

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

Απαιτήσεις πληροφόρησης

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

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

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

Στατιστικές απαιτήσεις

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

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

Σύσταση 5 σχετικά με την εποπτεία, την επίλυση διευθέτηση διαφορών και την 
αντιστάθμιση

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

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

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

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

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

Σύσταση 6 σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση

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

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

α) κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει πλήρως τη νομοθεσία·

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

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

Όταν κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση για την 
τροποποίηση της νομοθεσίας. Η έκθεση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο.

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

α) να βελτιώνει τον ανταγωνισμό στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών: (i) να 
εξασφαλίζει ότι οι επιβαρύνσεις που συνδέονται με τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς θα είναι διαφανείς και συγκρίσιμες, ώστε οι καταναλωτές να είναι 
σε θέση να συγκρίνουν τα τιμολόγια των διάφορων τραπεζών και να επιλέγουν τις 
πιο συμφέρουσες διευθετήσεις· (ii) να εξαλείφει όλα τα τεχνικά και διοικητικά 
εμπόδια στην αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού, ώστε να μπορούν εύκολα οι 
καταναλωτές να μεταφέρουν τον λογαριασμό τους από τη μία τράπεζα στην άλλη·
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β) να βελτιώνει την εκ μέρους των πωλητών αποδοχή των διάφορων μεθόδων 
πληρωμής, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να αντλήσουν τα οφέλη που 
προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο· με αυτή τη λογική, οι πωλητές πρέπει να 
προσφέρουν ανεξαιρέτως τη δυνατότητα πληρωμής με βασική τραπεζική κάρτα, 
χωρίς καμία προσαύξηση·

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

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


