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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

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, 
την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0266),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 294 παράγραφος 2 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C7-0125/2013),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (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 Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και η ανάπτυξη μιας 
σύγχρονης, κοινωνικά περιεκτικής 
οικονομίας εξαρτάται όλο και 
περισσότερο από την καθολική παροχή 
υπηρεσιών πληρωμών. Δεδομένου ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, 
ενεργώντας σύμφωνα με τη λογική της 
αγοράς, τείνουν να εστιάζουν στους 
εμπορικά ελκυστικούς πελάτες και να 
αφήνουν ουσιαστικά τους ευπαθείς 
καταναλωτές χωρίς την ίδια δυνατότητα 
επιλογής προϊόντων, η νέα νομοθεσία εν 
προκειμένω πρέπει να αποτελεί μέρος 
μιας έξυπνης οικονομικής στρατηγικής 
για την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ωστόσο, μπορούν να γίνουν 
περισσότερα για τη βελτίωση και την 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς για τις 
λιανικές τραπεζικές υπηρεσίες.
Συγκεκριμένα, η έλλειψη διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας των τελών, καθώς και οι 
δυσκολίες αλλαγής λογαριασμών 
πληρωμών εξακολουθούν να θέτουν 
εμπόδια στην ανάπτυξη μιας πλήρως 
ολοκληρωμένης αγοράς.

(3) Ωστόσο, όπως αναφέρει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του, της 4ης Ιουλίου 2012, που περιέχει 
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με 
την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες, πρέπει να γίνουν περισσότερα 
για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της 
ενιαίας αγοράς για τις λιανικές τραπεζικές 
υπηρεσίες. Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει 
να συνοδεύονται από προσπάθειες 
προκειμένου ο χρηματοπιστωτικός
τομέας στην Ένωση να βρίσκεται στην 
υπηρεσία των επιχειρήσεων και των 
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καταναλωτών. Επί του παρόντος, η 
έλλειψη διαφάνειας και συγκρισιμότητας 
των τελών, καθώς και οι δυσκολίες 
αλλαγής λογαριασμών πληρωμών 
εξακολουθούν να θέτουν εμπόδια στην 
ανάπτυξη μιας πλήρως ολοκληρωμένης 
αγοράς. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της αποκλίνουσας ποιότητας 
των προϊόντων και του πενιχρού 
ανταγωνισμού στον τομέα της λιανικής 
τραπεζικής και να επιτευχθούν πρότυπα 
υψηλής ποιότητας. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι καθοριστικής σημασίας για τους 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
κατανοούν τα τέλη, ώστε να μπορούν να 
συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να 
αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση ποιοι 
λογαριασμοί προσαρμόζονται καλύτερα 
στις ανάγκες τους. Δεν μπορεί να υπάρξει 
σύγκριση των τελών όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν 
διαφορετική ορολογία για τις ίδιες 
υπηρεσίες πληρωμών και παρέχουν 
πληροφόρηση σε διαφορετική μορφή. Η 
τυποποιημένη ορολογία, σε συνδυασμό με 
τη στοχευμένη πληροφόρηση περί τελών
για τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
υπηρεσίες πληρωμών, σε συνεκτική 
μορφή, μπορεί να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα τέλη.

(11) Είναι καθοριστικής σημασίας για τους 
καταναλωτές να είναι σε θέση να 
κατανοούν τα τέλη, ώστε να μπορούν να 
συγκρίνουν προσφορές από διαφορετικούς 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και να 
αποφασίζουν με πλήρη επίγνωση ποιοι 
λογαριασμοί προσαρμόζονται καλύτερα 
στις ανάγκες τους. Κρίνεται επίσης 
αναγκαία για τους καταναλωτές η πλήρης 
εκ των προτέρων διαφάνεια των τελών 
και χρεώσεων, ούτως ώστε να τους 
παρέχεται η δυνατότητα να 
διαχειρίζονται με υπεύθυνο και βιώσιμο 
τρόπο τις χρηματοπιστωτικές υποθέσεις 
τους. Δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση των 
τελών όταν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών χρησιμοποιούν διαφορετική 
ορολογία για τις ίδιες υπηρεσίες πληρωμών 
και παρέχουν πληροφόρηση σε 
διαφορετική μορφή. Η τυποποιημένη 
ορολογία για τις πλέον αντιπροσωπευτικές 
υπηρεσίες πληρωμών και για άλλα τέλη 
που συνδέονται με την παροχή 
λογαριασμών πληρωμών, σε συνδυασμό 
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με την ολοκληρωμένη πληροφόρηση περί 
τελών, μπορεί να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να κατανοούν και να 
συγκρίνουν τα τέλη.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι καταναλωτές ωφελούνται 
περισσότερο όταν η πληροφόρηση που 
παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών είναι περιεκτική και 
μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Τα μέσα που 
διατίθενται στους καταναλωτές για να 
συγκρίνουν τις προσφορές λογαριασμών 
πληρωμών δεν θα έχουν θετικό αντίκτυπο 
εάν ο χρόνος που απαιτείται για την 
ανάγνωση μακροσκελών καταλόγων 
τελών για τις διάφορες προσφορές 
υπερβαίνει το όφελος της επιλογής της 
πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Κατά 
συνέπεια, η ορολογία των τελών θα πρέπει 
να είναι τυποποιημένη όσον αφορά τους 
πλέον αντιπροσωπευτικούς όρους και 
ορισμούς στα κράτη μέλη, προκειμένου 
αποφεύγεται ο κίνδυνος υπερβολικής 
πληροφόρησης.

(12) Οι καταναλωτές ωφελούνται 
περισσότερο όταν η πληροφόρηση που 
παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών είναι όσο το 
δυνατόν πιο περιεκτική, τυποποιημένη και 
μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Τα μέσα που 
διατίθενται στους καταναλωτές για να 
συγκρίνουν τις προσφορές λογαριασμών 
πληρωμών θα πρέπει να είναι 
πολυδιάστατα και πρέπει να 
διενεργούνται δοκιμές από τους 
καταναλωτές. Στο στάδιο αυτό, η 
ορολογία των τελών θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένη μόνον όσον αφορά τους 
πλέον αντιπροσωπευτικούς όρους και 
ορισμούς στα κράτη μέλη, προκειμένου να
διευκολύνεται η ταχεία εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να (13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
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καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
όπου είναι δυνατόν, η ορολογία των τελών 
θα πρέπει να είναι τυποποιημένη σε 
επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα πρέπει να 
θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές που θα 
βοηθούν τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο.

καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
όπου είναι δυνατόν, η ορολογία των τελών 
θα πρέπει να είναι τυποποιημένη σε 
επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα πρέπει να 
θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές που θα 
βοηθούν τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Οι σχετικοί 
ορισμοί θα πρέπει να είναι αρκούντως 
ευρείς ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική εφαρμογή της 
τυποποιημένης ορολογίας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να 
συγκρίνουν με ευκολία τα τέλη των 
λογαριασμών πληρωμών σε ολόκληρη την 
ενιαία αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να τους παρέχουν 
έναν κατάλογο των τελών που χρεώνονται 
για τις υπηρεσίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη 
ορολογία. Αυτό θα συμβάλει στη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων πιστωτικών 
ιδρυμάτων που ανταγωνίζονται στην 
αγορά των λογαριασμών πληρωμών. Το
δελτίο πληροφόρησης περί τελών θα 

(15) Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να 
συγκρίνουν με ευκολία τα τέλη των 
λογαριασμών πληρωμών σε ολόκληρη την 
ενιαία αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να τους παρέχουν 
πλήρη κατάλογο των τελών που 
χρεώνονται για όλες τις υπηρεσίες οι 
οποίες συνδέονται με την παροχή του 
λογαριασμού πληρωμών, με τη χρήση, 
όπου είναι δυνατόν, τυποποιημένων όρων 
και ορισμών. Όπου αρμόζει, στο δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνον οι όροι και
ορισμοί που έχουν καθιερωθεί σε επίπεδο 
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πρέπει να περιέχει πληροφορίες μόνον για 
τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες 
σε κάθε κράτος μέλος, με τη χρήση όρων
και ορισμών που έχουν καθιερωθεί σε 
επίπεδο ΕΕ, κατά περίπτωση. 
Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
καταναλωτές να κατανοούν τα τέλη που 
πρέπει να καταβάλλουν για τον 
λογαριασμό πληρωμών τους, θα πρέπει να 
τους διατίθεται ένα γλωσσάριο που να 
εξηγεί τουλάχιστον τα τέλη και τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο. Το γλωσσάριο αναμένεται να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ώστε να 
ενθαρρύνεται η καλύτερη κατανόηση της 
σημασίας των τελών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν από μεγαλύτερο εύρος 
προσφορών λογαριασμού πληρωμών. Θα 
πρέπει να θεσπιστεί η υποχρέωση των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
πληροφορούν τους καταναλωτές, 
τουλάχιστον ετησίως, αναφορικά με όλα 
τα τέλη που καταβάλλουν για τον 
λογαριασμό τους. Η εκ των υστέρων 
πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται με 
τη μορφή ειδικής σύνοψης. Θα πρέπει να 
παρέχεται ολοκληρωμένη επισκόπηση των 
χρεωθέντων τελών προκειμένου να είναι 
σε θέση ο καταναλωτής να κατανοήσει σε 
τι αντιστοιχούν τα τέλη και να αξιολογήσει 
την ανάγκη είτε τροποποίησης των 
καταναλωτικών προτύπων του είτε 
μετακίνησης σε άλλον πάροχο. Το όφελος 
αυτό μεγιστοποιείται όταν η εκ των 
υστέρων πληροφόρηση περί τελών 
καλύπτει τις ίδιες υπηρεσίες με την εκ 
των προτέρων πληροφόρηση.

Ένωσης. Αυτό θα συμβάλει στη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων πιστωτικών 
ιδρυμάτων που ανταγωνίζονται στην 
αγορά των λογαριασμών πληρωμών. Για 
την εξασφάλιση της δυνατότητας 
επιλογών κατόπιν ενημέρωσης, το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών θα πρέπει
επίσης να ενημερώνει τον καταναλωτή 
εάν εφαρμόζεται σύστημα εγγύησης 
καταθέσεων στον λογαριασμό και να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο 
ανεξάρτητες αξιολογήσεις της 
πιστοληπτικής ικανότητας του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, εφόσον είναι 
διαθέσιμες. Προκειμένου να βοηθηθούν οι 
καταναλωτές να κατανοούν τα τέλη που 
πρέπει να καταβάλλουν για τον 
λογαριασμό πληρωμών τους, θα πρέπει να 
τους διατίθεται ένα γλωσσάριο που να 
παρέχει σαφείς, μη τεχνικές και χωρίς 
αμφισημίες επεξηγήσεις τουλάχιστον για
τα τέλη και τις υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Το 
γλωσσάριο αναμένεται να αποτελέσει 
χρήσιμο εργαλείο ώστε να ενθαρρύνεται η 
καλύτερη κατανόηση της σημασίας των 
τελών, παρέχοντας τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να επιλέγουν από 
μεγαλύτερο εύρος προσφορών 
λογαριασμού πληρωμών. Θα πρέπει να 
θεσπιστεί η υποχρέωση των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών να πληροφορούν 
δωρεάν τους καταναλωτές, σε μηνιαία και 
ετήσια βάση, αναφορικά με όλα τα τέλη 
που καταβάλλουν για τον λογαριασμό 
τους. Η εκ των υστέρων πληροφόρηση θα 
πρέπει να παρέχεται με τη μορφή ειδικής 
σύνοψης. Η εν λόγω κατάσταση 
προσωπικού λογαριασμού θα πρέπει να 
παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των 
λαμβανόμενων τόκων, των χρεωθέντων 
τελών και των γνωστοποιήσεων 
τροποποίησης των τελών ή των 
επιτοκίων. Θα πρέπει να παρέχονται οι 
απαραίτητες πληροφορίες στον 
καταναλωτή προκειμένου να είναι σε θέση 
να κατανοήσει σε τι αντιστοιχούν τα τέλη 
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και να αξιολογήσει την ανάγκη είτε 
τροποποίησης των καταναλωτικών 
προτύπων του είτε μετακίνησης σε άλλον 
πάροχο.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική χρήση της ισχύουσας ορολογίας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνουν 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
χρησιμοποιούν την ισχύουσα ορολογία σε 
επίπεδο ΕΕ, παράλληλα με την υπόλοιπη 
εθνική τυποποιημένη ορολογία που 
ορίζεται στον προσωρινό κατάλογο, όταν 
επικοινωνούν με τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών και της 
δήλωσης τελών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δύνανται να χρησιμοποιούν 
εμπορικές ονομασίες για τον 
χαρακτηρισμό υπηρεσιών οπουδήποτε 
εκτός από το δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών και τη δήλωση τελών.

(17) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική χρήση της ισχύουσας ορολογίας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνουν 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να 
χρησιμοποιούν την ισχύουσα ορολογία σε 
επίπεδο ΕΕ, παράλληλα με την υπόλοιπη 
εθνική τυποποιημένη ορολογία που 
ορίζεται στον προσωρινό κατάλογο, όταν 
επικοινωνούν με τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων του δελτίου 
πληροφόρησης περί τελών και της 
κατάστασης προσωπικού λογαριασμού.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών ή στην κατάσταση προσωπικού 
λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι 
χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά 
έναντι της τυποποιημένης ορολογίας και 
ως δεύτερος χαρακτηρισμός των 
υπηρεσιών ή των λογαριασμών που 
προσφέρονται.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
αποτελούν αποτελεσματικό μέσο που 
μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές για να αξιολογούν τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
διαφόρων προσφορών για λογαριασμούς 
σε έναν ενιαίο χώρο. Δύνανται να 
συμβάλουν στην ορθή εξισορρόπηση της 
ανάγκης για πληροφόρηση, που θα είναι 
σαφής και περιεκτική, αλλά ταυτόχρονα 
ολοκληρωμένη και πλήρης, επιτρέποντας 
στους χρήστες να λαμβάνουν 
λεπτομερέστερες πληροφορίες όταν 
ενδιαφέρονται γι’ αυτές. Δύνανται επίσης 
να συμβάλουν στη μείωση του κόστους, 
εφόσον οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται 
να συλλέγουν πληροφορίες χωριστά από 
τους διάφορους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών.

(18) Οι ανεξάρτητοι δικτυακοί τόποι 
σύγκρισης μπορεί να αποτελέσουν
αποτελεσματικό μέσο που μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για να 
αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα διαφόρων προσφορών για 
λογαριασμούς σε έναν ενιαίο χώρο, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι καταναλωτές 
θεωρούν τις παρεχόμενες πληροφορίες 
αξιόπιστες, αμερόληπτες και διαφανείς.
Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι δύνανται να 
συμβάλουν στην ορθή εξισορρόπηση της 
ανάγκης για πληροφόρηση, που θα είναι 
σαφής και περιεκτική, αλλά ταυτόχρονα 
ολοκληρωμένη και πλήρης, επιτρέποντας 
στους χρήστες να λαμβάνουν γενικές αλλά 
και εξατομικευμένες και λεπτομερέστερες 
πληροφορίες όταν ενδιαφέρονται γι’ αυτές. 
Δύνανται επίσης να συμβάλουν στη 
μείωση του κόστους, εφόσον οι 
καταναλωτές δεν θα χρειάζεται να 
συλλέγουν πληροφορίες χωριστά από τους 
διάφορους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών. Η ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα αξιόπιστων δικτυακών 
τόπων σύγκρισης είναι καίριας σημασίας. 
Για τον λόγο αυτόν, οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να διοργανώνουν εκστρατείες 
ενημέρωσης του κοινού.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να αποκτήσουν αμερόληπτες 
πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά 
τέλη, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε 

(19) Για να αποκτήσουν αμερόληπτες 
πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά τέλη 
και τα επιτόκια, οι καταναλωτές θα πρέπει 
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θέση να έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς 
τόπους σύγκρισης οι οποίοι να είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ένας 
δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στους 
καταναλωτές στις αντίστοιχες επικράτειές 
τους. Παρόμοιους δικτυακούς τόπους 
μπορούν να διαχειρίζονται και οι 
αρμόδιες αρχές, άλλες δημόσιες αρχές 
και/ή διαπιστευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα 
κράτη μέλη καθιερώνουν ένα εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης, το οποίο επιτρέπει 
σε ιδιωτικούς φορείς δικτυακών τόπων 
σύγκρισης να υποβάλουν αίτηση 
διαπίστευσης σύμφωνα με καθορισμένα 
κριτήρια ποιότητας. Σε περίπτωση που 
δεν έχει διαπιστευθεί κάποιος ιδιωτικός 
δικτυακός τόπος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος 
σύγκρισης τον οποίο θα διαχειρίζεται μια 
αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή. 
Αυτοί οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει επίσης 
να συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
ποιότητας.

να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης οι οποίοι να 
είναι δημόσια προσβάσιμοι και
ανεξάρτητοι από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, επομένως, να διασφαλίζουν την 
πρόσβαση σε έναν τουλάχιστον 
ανεξάρτητο και δημόσια προσβάσιμο 
δικτυακό τόπο, τον οποίο θα 
διαχειρίζεται μια αρμόδια αρχή, ή άλλος 
φορέας εξ ονόματος αυτής, ή 
οποιαδήποτε άλλη  αρμόδια δημόσια 
αρχή στις αντίστοιχες επικράτειές τους. Οι 
εν λόγω δικτυακοί τόποι θα πρέπει να 
παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τη τυποποιημένη ορολογία της 
Ένωσης, το δικαίωμα των καταναλωτών 
να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς 
πληρωμών, καθώς και σχετικά με τις 
διαδικασίες αλλαγής λογαριασμού που 
είναι διαθέσιμες σε εθνικό και ενωσιακό 
επίπεδο. Προκειμένου να αυξηθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε 
περαιτέρω διαθέσιμους δικτυακούς 
τόπους σύγκρισης, τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν ένα εθελοντικό σύστημα 
διαπίστευσης, το οποίο επιτρέπει σε 
ιδιωτικούς φορείς δικτυακών τόπων 
σύγκρισης να υποβάλουν αίτηση 
διαπίστευσης σύμφωνα με καθορισμένα 
κριτήρια ποιότητας και διατάξεις περί 
αμεροληψίας. Προκειμένου να αυξηθούν 
οι διαθέσιμες συγκρίσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τα τέλη και τα επιτόκια για 
τους μετακινούμενους καταναλωτές, η 
Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών, διαδικτυακή πύλη σε 
ενωσιακό επίπεδο για τη σύγκριση των 
δικτυακών τόπων που είναι διαθέσιμοι 
στα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο 
να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν η 
σχετική διαδικασία δεν συνεπάγεται 
υπερβολική διοικητική και οικονομική 
επιβάρυνση. Η διαδικασία μετάβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών άλλου παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι 
σαφής και ταχεία. Τα τέλη που χρεώνουν 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε 
σχέση με την υπηρεσία αλλαγής 
λογαριασμού, εάν υφίστανται καν, θα 
πρέπει να αντιστοιχούν στο πραγματικό 
κόστος στο οποίο υποβάλλονται οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών. Για να 
υπάρχει θετικός αντίκτυπος στον 
ανταγωνισμό, θα πρέπει επίσης να 
διευκολύνονται οι αλλαγές λογαριασμού 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Δεδομένου ότι οι 
αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό 
επίπεδο ενδέχεται να είναι 
πολυπλοκότερες από τις αντίστοιχες 
αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και να 
απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών να προσαρμόσει και να 
βελτιώσει τις εσωτερικές του διαδικασίες, 
θα πρέπει να προβλέπονται μεγαλύτερες 
προθεσμίες για τις αλλαγές λογαριασμού 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Η ανάγκη 
διατήρησης διαφορετικών προθεσμιών θα 
πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης της προτεινόμενης οδηγίας.

(21) Οι καταναλωτές θα έχουν το κίνητρο 
να αλλάξουν λογαριασμό μόνον εάν τα 
δυνητικά οφέλη δεν υπερβαίνουν τους 
πιθανούς κινδύνους και εάν η σχετική 
διαδικασία δεν συνεπάγεται υπερβολική 
διοικητική και οικονομική επιβάρυνση. Η 
διαδικασία μετάβασης σε λογαριασμό 
πληρωμών άλλου παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να είναι σαφής,
ταχεία και ασφαλής. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μόνον εάν τα κράτη μέλη 
παρέχουν υπηρεσία αυτόματου 
αναπροσανατολισμού πληρωμών, η οποία 
περιλαμβάνει αυτόματες κοινοποιήσεις 
στους δικαιούχους και τους πληρωτές.
Ανάλογα συστήματα θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα στα κράτη μέλη έως το 2016. 
Τυχόν τέλη που συνδέονται με την 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού θα πρέπει 
να χρεώνονται μόνον από τους 
αποστέλλοντες παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών, σε περίπτωση που ο 
καταναλωτής είναι κάτοχος λογαριασμού 
πληρωμών για χρονικό διάστημα 
μικρότερο από 12 μήνες. Για να υπάρχει 
θετικός αντίκτυπος στον ανταγωνισμό, θα 
πρέπει επίσης να διευκολύνονται οι 
αλλαγές λογαριασμού σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Δεδομένου ότι οι αλλαγές 
λογαριασμού από ή προς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών εκτός του ενιαίου 
χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA)
ενδέχεται να είναι πολυπλοκότερες από τις 
αντίστοιχες αλλαγές εντός του SEPA και 
να απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών να προσαρμόσει και να 
βελτιώσει τις εσωτερικές του διαδικασίες, 
θα πρέπει να προβλέπονται μεγαλύτερες 
προθεσμίες για τις αλλαγές λογαριασμού 
εκτός SEPA. Η ανάγκη διατήρησης 
διαφορετικών προθεσμιών θα πρέπει να 



PE514.602v02-00 14/74 PR\941438EL.doc

EL

αξιολογηθεί στο πλαίσιο της επανεξέτασης 
της προτεινόμενης οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
απλούστερη για τον καταναλωτή. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος για 
την εκκίνηση και της διαχείριση της 
διαδικασίας εκ μέρους του καταναλωτή.

(22) Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
απλούστερη για τον καταναλωτή. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών είναι υπεύθυνος για 
την εκκίνηση και τη διαχείριση της 
διαδικασίας εκ μέρους του καταναλωτή 
και ότι ο καταναλωτής και το αρμόδιο 
προσωπικό της τράπεζας έχουν λάβει 
γνώση της εν λόγω ευθύνης και του 
τρόπου διενέργειας της διαδικασίας 
αλλαγής λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να ζητήσουν από τον 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών να εκτελέσει τη μεταβίβαση 
του συνόλου ή μέρους των 
επαναλαμβανόμενων πληρωμών, καθώς 
και τη μεταφορά του υπολοίπου, γεγονός 
που θα ήταν ιδανικό να γίνεται στο πλαίσιο 
μίας και μόνον συνάντησης με τον 

(23) Κατά γενικό κανόνα και υπό την 
προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής έχει 
δώσει τη συγκατάθεσή του, ο λαμβάνων 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει
να εκτελέσει, εξ ονόματος του 
καταναλωτή, τη μεταβίβαση του συνόλου 
ή μέρους των επαναλαμβανόμενων 
πληρωμών, καθώς και τη μεταφορά τυχόν
υπολοίπου, γεγονός που θα ήταν ιδανικό 
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λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών. Για τον σκοπό αυτόν, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υπογράψουν ένα έντυπο εξουσιοδότησης, 
με το οποίο θα δίνουν τη συγκατάθεσή 
τους για την εκτέλεση των ως άνω 
ενεργειών. Προτού δώσει τη συγκατάθεσή 
του, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
ενημερωθεί για όλα τα στάδια της 
διαδικασίας που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση της αλλαγής λογαριασμού.

να γίνεται στο πλαίσιο μίας και μόνον 
συνάντησης με τον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών. Για τον σκοπό 
αυτόν, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι 
σε θέση να υπογράψουν ένα έντυπο 
εξουσιοδότησης, με το οποίο να δίνουν ή 
να αρνούνται να δώσουν τη συγκατάθεσή 
τους για την εκτέλεση των ως άνω 
ενεργειών. Προτού δώσει τη συγκατάθεσή 
του, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
ενημερωθεί για όλα τα στάδια της 
διαδικασίας που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση της αλλαγής λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων που 
ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν περαιτέρω ότι η 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται επίσης σε λογαριασμούς 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη 
δυνατή πρόσβαση σε τέτοιους 
λογαριασμούς, οι καταναλωτές θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα 
από την οικονομική τους κατάσταση, 
λόγου χάρη αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό 
προσωπική πτώχευση, και ανεξάρτητα από 
τον τόπο διαμονής τους.
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σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Το δικαίωμα πρόσβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της οδηγίας 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 τρομοκρατίας, ιδίως 
όσον αφορά τις διαδικασίες δέουσας
επιμέλειας ως προς τον πελάτη. Θα 
πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένας 
μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές χωρίς 
μόνιμη διεύθυνση να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ της 
οδηγίας 2005/60/ΕΚ, ενώ τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο εν λόγω 
μηχανισμός εφαρμόζεται με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο και δεν 
χρησιμοποιείται ως αδικαιολόγητο 
πρόσχημα για την απόρριψη λιγότερο 
εμπορικά ελκυστικών πελατών.

Or. en



PR\941438EL.doc 17/74 PE514.602v02-00

EL

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) Για τη σωστή εξυπηρέτηση των 
κατόχων λογαριασμών πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να επιβάλλουν στους παρόχους 
να εξασφαλίζουν ότι το αρμόδιο 
προσωπικό έχει την κατάλληλη 
κατάρτιση και ότι ενδεχόμενες 
συγκρούσεις συμφερόντων δεν θα έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στους πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
να παρέχει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν παράγοντες 
όπως η έδρα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών στην επικράτειά 
τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που παρέχουν λογαριασμούς
πληρωμών ως αναπόσπαστο μέρος των 
τακτικών επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων να προσφέρουν στους 
καταναλωτές λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά. Η πρόσβαση δεν 
θα πρέπει να είναι υπερβολικά δύσκολη 
ούτε να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος 
για τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου,
τυχόν εξαιρέσεις θα πρέπει να βασίζονται 
σε αντικειμενικά και περιοριστικά 
κριτήρια και δεν θα πρέπει να 
υπονομεύουν το δικαίωμα πρόσβασης 
των καταναλωτών. Για να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
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προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
πληρωμών στην ίδια επικράτεια. Όταν δεν 
είναι εφικτή η χρήση ηλεκτρονικών 
συστημάτων για να διαπιστωθεί κατά 
πόσον ο καταναλωτής διατηρεί, ή δεν 
διατηρεί, ήδη λογαριασμό πληρωμών, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει 
να δέχονται δήλωση των καταναλωτών ως 
αξιόπιστο μέσο εξακρίβωσης του ότι δεν 
διαθέτουν ήδη λογαριασμό πληρωμών.

(29) Προκειμένου να ασκήσουν το 
δικαίωμά τους για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να μην διαθέτουν ήδη λογαριασμό 
πληρωμών στην ίδια επικράτεια ή θα 
πρέπει να υποχρεούνται να κλείσουν έναν 
κανονικό λογαριασμό πληρωμών 
προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.
Όταν δεν είναι εφικτή η χρήση επαρκώς 
διαφανών, αξιόπιστων και ταχέων
ηλεκτρονικών συστημάτων ώστε να 
διαπιστωθεί κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, ήδη λογαριασμό 
πληρωμών, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών θα πρέπει να δέχονται δήλωση 
των καταναλωτών ως αξιόπιστο μέσο 
εξακρίβωσης του ότι δεν διαθέτουν ήδη 
λογαριασμό πληρωμών.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των καταναλωτών σε μια σειρά 
από βασικές υπηρεσίες πληρωμών, για τις 
οποίες θα πρέπει να καθορίζεται ένας 
ελάχιστος αριθμός εργασιών από τα κράτη 
μέλη κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη 
τις ανάγκες των καταναλωτών και τις 
εμπορικές πρακτικές στο οικείο κράτος 
μέλος. Πέρα από αυτόν τον κατάλογο 
ελάχιστων υπηρεσιών, οι τράπεζες 
δύνανται να επιβάλουν τις κανονικές 
χρεώσεις τους. Οι υπηρεσίες που 
συνδέονται με βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα κατάθεσης και ανάληψης 
χρημάτων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να πραγματοποιούν 
αναγκαίες πράξεις πληρωμών, όπως είναι η 
είσπραξη εισοδημάτων ή επιδομάτων, η 
πληρωμή λογαριασμών ή φόρων και η 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων με άμεση χρέωση, με μεταφορά 
πίστωσης και με τη χρήση κάρτας 
πληρωμών. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει 
να επιτρέπουν την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και να 
δίνουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να 
υποβάλλουν εντολές πληρωμής μέσω της 
διαδικτυακής τραπεζικής πλατφόρμας του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εάν 
υπάρχει. Ωστόσο, η χρήση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
θα πρέπει να γίνεται μόνον μέσω του 
διαδικτύου, διότι αυτό θα αποτελούσε 
εμπόδιο για τους καταναλωτές που δεν 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι 
καταναλωτές δεν θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε διευκόλυνση υπερανάληψης 
από τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν στους παρόχους 

(30) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των καταναλωτών σε μια σειρά 
από βασικές υπηρεσίες πληρωμών, για τις 
οποίες θα πρέπει να καθορίζεται ένας 
ελάχιστος αριθμός εργασιών από τα κράτη 
μέλη κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη 
τις ανάγκες των καταναλωτών και τις 
εμπορικές πρακτικές στο οικείο κράτος 
μέλος. Πέρα από αυτόν τον κατάλογο 
ελάχιστων υπηρεσιών, οι τράπεζες 
δύνανται να επιβάλουν τις κανονικές 
χρεώσεις τους. Οι υπηρεσίες που 
συνδέονται με βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα κατάθεσης και ανάληψης 
χρημάτων με τη χρήση των διαφόρων 
μέσων που είναι διαθέσιμα. Οι
καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
πραγματοποιούν αναγκαίες πράξεις 
πληρωμών, όπως είναι η είσπραξη 
εισοδημάτων ή επιδομάτων, η πληρωμή 
λογαριασμών ή φόρων και η αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με 
άμεση χρέωση, με μεταφορά πίστωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των πάγιων 
εντολών, και με τη χρήση κάρτας 
πληρωμών. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει 
να επιτρέπουν την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και να 
δίνουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να 
υποβάλλουν εντολές πληρωμής μέσω της 
διαδικτυακής τραπεζικής πλατφόρμας του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εάν 
υπάρχει. Ωστόσο, η χρήση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
θα πρέπει να γίνεται μόνον μέσω του 
Διαδικτύου, διότι αυτό θα αποτελούσε 
εμπόδιο για τους καταναλωτές που δεν 
έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι 
καταναλωτές δεν θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε διευκόλυνση υπερανάληψης 
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υπηρεσιών να παρέχουν διευκολύνσεις 
εφεδρειών για πολύ μικρά ποσά σε σχέση 
με τους λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

από τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν στους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν 
διευκολύνσεις εφεδρειών για πολύ μικρά 
ποσά σε σχέση με τους λογαριασμούς 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
εφόσον οι χρεώσεις για τα εν λόγω 
κεφάλαια δηλώνονται ξεχωριστά στον 
καταναλωτή και είναι τουλάχιστον το ίδιο 
ευνοϊκές με τις χρεώσεις υπερανάληψης 
του παρόχου.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα βασικών λογαριασμών 
πληρωμών στο ευρύτερο δυνατό φάσμα 
καταναλωτών, οι λογαριασμοί αυτοί θα 
πρέπει να προσφέρονται δωρεάν ή έναντι 
της καταβολής ευλόγου τέλους. 
Επιπρόσθετα, οποιεσδήποτε πρόσθετες 
χρεώσεις που επιβάλλονται στον 
καταναλωτή, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τους όρους που 
ορίζονται στη σύμβαση, θα πρέπει να είναι 
εύλογες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίζουν ποια είναι η εύλογη χρέωση
ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 
σε εθνικό επίπεδο. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεκτική και αποδοτική 
εφαρμογή της αρχής της εύλογης χρέωσης, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών η κατάρτιση 
κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τα 
γενικά κριτήρια που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα βασικών λογαριασμών 
πληρωμών στο ευρύτερο δυνατό φάσμα 
καταναλωτών, οι λογαριασμοί αυτοί θα 
πρέπει να προσφέρονται δωρεάν ή έναντι 
της καταβολής ευλόγου τέλους. 
Επιπρόσθετα, οποιεσδήποτε πρόσθετες 
χρεώσεις που επιβάλλονται στον 
καταναλωτή, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με τους όρους που 
ορίζονται στη σύμβαση, θα πρέπει να είναι 
εύλογες και σύμφωνες με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν ποιο
είναι το εύλογο ανώτατο όριο για τα 
συνολικά ετήσια τέλη ανάλογα με τις 
συνθήκες που επικρατούν σε εθνικό 
επίπεδο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτική και αποδοτική εφαρμογή της 
αρχής της εύλογης χρέωσης, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών 
όσον αφορά τα γενικά κριτήρια που 
προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία.
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Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Θα πρέπει να παρέχονται σαφείς και 
κατανοητές πληροφορίες όσον αφορά το 
δικαίωμα σε τραπεζικό λογαριασμό με 
βασικά χαρακτηριστικά από τα κράτη 
μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών στους καταναλωτές. Η 
πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να καλύπτει
τα βασικά χαρακτηριστικά και τους 
βασικούς όρους χρήσης του λογαριασμού, 
καθώς και τις ενέργειες στις οποίες θα 
πρέπει να προβούν οι καταναλωτές 
προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα 
ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να 
πληροφορούνται ότι δεν υποχρεούνται να 
αγοράσουν πρόσθετες υπηρεσίες 
προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε το κοινό να 
πληροφορείται για τη διαθεσιμότητα 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Τα μέτρα πληροφόρησης 
θα πρέπει να είναι άρτια στοχοθετημένα, 
να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 
ανάγκες και ανησυχίες ευπαθών και 
μετακινούμενων καταναλωτών που δεν 
χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες και 
θα πρέπει να καλύπτουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά και τους βασικούς όρους 
χρήσης του λογαριασμού, καθώς και τις 
ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να 
προβούν οι καταναλωτές προκειμένου να 
ασκήσουν το δικαίωμα ανοίγματος 
λογαριασμού πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι καταναλωτές θα πρέπει να 
πληροφορούνται ότι δεν υποχρεούνται να 
αγοράσουν πρόσθετες υπηρεσίες 
προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
τις αρμόδιες αρχές που εξουσιοδοτούνται 
να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία και 

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν 
τις αρμόδιες αρχές που εξουσιοδοτούνται 
να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία και 
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στις οποίες παραχωρούνται εξουσίες 
έρευνας και επιβολής. Οι εντεταλμένες 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν 
επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναθέτουν σε διαφορετικές αρμόδιες αρχές 
τον έλεγχο της εφαρμογής του ευρέος 
φάσματος των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

στις οποίες παραχωρούνται εξουσίες 
έρευνας και επιβολής. Οι εντεταλμένες 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι 
ανεξάρτητες από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών και να έχουν 
επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναθέτουν σε διαφορετικές αρμόδιες αρχές 
τον έλεγχο της εφαρμογής του ευρέος 
φάσματος των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικές και 
αποδοτικές διαδικασίες εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη διευθέτηση των 
διαφορών που προκύπτουν από τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Η εν 
λόγω πρόσβαση διασφαλίζεται ήδη από 
την οδηγία 2013/…/ΕΕ όσον αφορά τις 
σχετικές συμβατικές διαφορές. Ωστόσο, οι 
καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν 
πρόσβαση σε διαδικασίες εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών και σε περίπτωση προ-
συμβατικών διαφορών σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται από την παρούσα οδηγία, 
π.χ. όταν δεν έχουν πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία απαιτεί την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών. Η επεξεργασία αυτή 
διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του 

(35) Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αποτελεσματικές και 
αποδοτικές διαδικασίες εξωδικαστικής 
υποβολής καταγγελιών και επίλυσης 
διαφορών για τη διευθέτηση των διαφορών 
που προκύπτουν από τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία. Η πρόσβαση σε 
εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης 
διαφορών θα πρέπει να είναι εύκολη και 
οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να πληρούν 
μια σειρά κριτηρίων, όπως η ίση 
εκπροσώπηση παρόχων και χρηστών. Η 
εν λόγω πρόσβαση διασφαλίζεται ήδη από 
την οδηγία 2013/…/ΕΕ όσον αφορά τις 
σχετικές συμβατικές διαφορές. Ωστόσο, οι 
καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν 
πρόσβαση σε διαδικασίες εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών και σε περίπτωση προ-
συμβατικών διαφορών σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται από την παρούσα οδηγία, 
π.χ. όταν δεν έχουν πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών17. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει άρα 
να εφαρμόζεται τηρουμένων των κανόνων 
που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και 
την εθνική νομοθεσία εφαρμογής τους.

χαρακτηριστικά. Η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία απαιτεί την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων των 
καταναλωτών. Η επεξεργασία αυτή 
διέπεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει άρα 
να εφαρμόζεται τηρουμένων των κανόνων 
που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και 
την εθνική νομοθεσία εφαρμογής τους.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να θεσπίσουν ειδικούς κανόνες για 
την επιβολή αποτελεσματικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που 
καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
σχετικά με τους τύπους και τα επίπεδα 
των κυρώσεων. Όλες οι κυρώσεις ή τυχόν 
άλλα μέτρα που επιβάλλουν οι αρμόδιες 
αρχές σε περιπτώσεις παραβίασης των 
εθνικών διατάξεων μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να 
δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
σχετικά με τον προσδιορισμό της 
τυποποιημένης ορολογίας σε επίπεδο ΕΕ 
για τις υπηρεσίες πληρωμών που είναι 
κοινές σε αρκετά κράτη μέλη και των 
σχετικών ορισμών των εν λόγω όρων.

(36) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
σχετικά με τον προσδιορισμό της 
τυποποιημένης ορολογίας σε επίπεδο ΕΕ 
για τις υπηρεσίες πληρωμών που είναι 
κοινές σε αρκετά κράτη μέλη και των 
σχετικών ορισμών των εν λόγω όρων. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Εντός τριετίας από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και 
ανά διετία έκτοτε, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν αξιόπιστα 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη 
λειτουργία των μέτρων που θεσπίζονται με 

(38) Σε ετήσια βάση και για πρώτη φορά
εντός τριετίας από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με 
τη λειτουργία των μέτρων που θεσπίζονται 
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την παρούσα οδηγία. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε συναφείς 
πηγές πληροφοριών και να κοινοποιούν τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

με την παρούσα οδηγία. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε συναφείς 
πηγές πληροφοριών και να κοινοποιούν τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή. Η 
Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ετήσια 
έκθεση βάσει των πληροφοριών που 
λαμβάνει.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
επανεξετάζεται ανά πενταετία από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση 
νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού 
δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των 
κρατών μελών. Στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει να 
αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα 
μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των 
καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται 
με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη 
συγκρισιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών και την ευκολία αλλαγής 
λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζεται ο αριθμός των βασικών
λογαριασμών πληρωμών που ανοίχτηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
ανοίχτηκαν από καταναλωτές οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες 
στο παρελθόν. Θα πρέπει επίσης να 
εκτιμηθεί κατά πόσον η παράταση της 
προθεσμίας για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών που προβαίνουν σε αλλαγές 
λογαριασμού σε διασυνοριακό επίπεδο
πρέπει να διατηρείται για μεγαλύτερο 

(39) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
επανεξετάζεται ανά τετραετία από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της, 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά, όπως η εμφάνιση 
νέων τύπων λογαριασμών πληρωμών και 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και οι 
εξελίξεις σε άλλους τομείς του ενωσιακού 
δικαίου, καθώς και οι εμπειρίες των 
κρατών μελών. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει αξιολόγηση της ενοποίησης 
των λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών στο 
εσωτερικό της Ένωσης, καθώς και της 
παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε 
κατόχους λογαριασμών πληρωμών. Στο 
πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, θα πρέπει 
να αξιολογείται κατά πόσον τα ληφθέντα 
μέτρα έχουν βελτιώσει την κατανόηση των 
καταναλωτών για τα τέλη που συνδέονται 
με τους λογαριασμούς πληρωμών, τη 
συγκρισιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών και την ευκολία αλλαγής 
λογαριασμών. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζεται ο αριθμός των λογαριασμών 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά
που ανοίχτηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων που ανοίχτηκαν από 
καταναλωτές οι οποίοι δεν 
χρησιμοποιούσαν τραπεζικές υπηρεσίες 
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χρονικό διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να 
εκτιμηθεί κατά πόσον οι διατάξεις σχετικά 
με τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών όταν προσφέρουν πακέτα 
προϊόντων είναι επαρκείς ή αν απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από 
νομοθετικές προτάσεις.

στο παρελθόν. Στην επανεξέταση θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται αναλυτικός 
χάρτης πορείας για την καθιέρωση της 
πλήρους φορητότητας αριθμών 
λογαριασμών πληρωμών σε ολόκληρη την 
Ένωση. Θα πρέπει επίσης να εκτιμηθεί 
κατά πόσον η παράταση της προθεσμίας 
για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
που προβαίνουν σε αλλαγές λογαριασμού 
από και προς λογαριασμούς εκτός του 
ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ 
(SEPA) πρέπει να διατηρείται για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, θα 
πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον οι 
διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών όταν προσφέρουν 
πακέτα προϊόντων είναι επαρκείς ή αν 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα. Η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο συνοδευόμενη, κατά 
περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «τέλη»: οι χρεώσεις, κατά περίπτωση,
τις οποίες οφείλει ο καταναλωτής στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την 
παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή για 
συναλλαγές που διενεργούνται σε 
λογαριασμό πληρωμών·

ια) «τέλη»: οι χρεώσεις και οι κυρώσεις
τις οποίες οφείλει ο καταναλωτής στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την 
παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή άλλων 
υπηρεσιών που συνδέονται με τη 
διαχείριση λογαριασμού πληρωμών·

Or. en
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «άμεση χρέωση»: υπηρεσία πληρωμών 
για τη χρέωση λογαριασμού πληρωμών 
του πληρωτή, όταν η πράξη πληρωμής 
εκκινείται από τον δικαιούχο με τη 
συγκατάθεση του πληρωτή·

ιδ) «άμεση χρέωση»: υπηρεσία πληρωμών 
για τη χρέωση λογαριασμού πληρωμών 
του πληρωτή, όταν η πράξη πληρωμής 
εκκινείται από τον δικαιούχο με τη 
συγκατάθεση του πληρωτή προς τον 
δικαιούχο, τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών του δικαιούχου ή τον πάροχο 
υπηρεσιών του ίδιου του πληρωτή·

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην 
καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο και 
τυποποιημένη ορολογία

Τυποποιημένη ορολογία που συνδέεται με 
τους λογαριασμούς πληρωμών 

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20 
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες πληρωμών 
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αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος
περιλαμβάνει όρους και ορισμούς για κάθε 
μία από τις προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος καλύπτει τις 
υψηλότερες από τις 25 υπηρεσίες 
πληρωμών ή τις υπηρεσίες που 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90% του 
όγκου των εν λόγω υπηρεσιών που 
υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει δε όρους 
και ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 για την παροχή συνδρομής στις 
αρμόδιες αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 για την παροχή συνδρομής στις 
αρμόδιες αρχές όσον αφορά την εφαρμογή 
των κριτηρίων που απαριθμούνται στο 
πρώτο εδάφιο και τη σχετική βαρύτητα 
των εν λόγω κριτηρίων για τους σκοπούς 
της παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, για τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
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παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών 
που είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ θα
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες.

παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών 
που είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ 
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε 
κράτος μέλος ενσωματώνει αμελλητί την 
τυποποιημένη ορολογία, που εγκρίνεται σε 
επίπεδο ΕΕ δυνάμει της παραγράφου 4, 
στον προσωρινό κατάλογο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και δημοσιεύει τον
κατάλογο αυτόν.

5. Μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4, κάθε 
κράτος μέλος ενσωματώνει αμελλητί, όπου 
αρμόζει, την τυποποιημένη ορολογία, που 
εγκρίνεται σε επίπεδο ΕΕ δυνάμει της 
παραγράφου 4, στον προσωρινό κατάλογο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
δημοσιεύει πλήρη κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που υπόκεινται στην 
καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
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πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.

πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία και τυχόν άλλα τέλη που 
συνδέονται με την παροχή του 
λογαριασμού πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν 
επιβάλλουν τέλη ή χρεώσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στο δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου υπηρεσιών πληρωμών, το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών δηλώνει το 
τέλος για το σύνολο του πακέτου, τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο 
πακέτο και τον αριθμό τους, καθώς και 
το τέλος για κάθε υπηρεσία που δεν 
περιλαμβάνεται στο πακέτο.
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παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
περιέχει τις συναφείς υπηρεσίες από τον 
πλήρη κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.
Θα πρέπει επίσης να αναφέρει εάν 
εφαρμόζεται σύστημα εγγύησης 
καταθέσεων στον λογαριασμό και εάν 
διενεργούνται τουλάχιστον δύο 
ανεξάρτητες αξιολογήσεις της 
πιστοληπτικής ικανότητας του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, εφόσον είναι 
διαθέσιμες.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές γλωσσάριο 
τουλάχιστον του καταλόγου των 
υπηρεσιών πληρωμών, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

διαγράφεται
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν υποχρέωση 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
διασφαλίζουν ότι το γλωσσάριο έχει 
συνταχθεί σε σαφή, και μη τεχνική 
γλώσσα, χωρίς αμφισημίες.

5. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν υποχρέωση 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να 
καταρτίζουν γλωσσάριο των όρων που 
χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις 
υπηρεσίες πληρωμών που προσφέρονται 
για τους λογαριασμούς πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το γλωσσάριο περιέχει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) τον πλήρη κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
με χρήση της τυποποιημένης ορολογίας 
της Ένωσης και των συναφών ορισμών·
β) επεξηγήσεις για κάθε πρόσθετη 
υπηρεσία πληρωμών η οποία 
προσφέρεται από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών σε σχέση με λογαριασμούς 
πληρωμών που δεν καλύπτονται από το 
στοιχείο α), λαμβανομένης υπόψη της 
λειτουργίας των λογαριασμών.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
γλωσσάριο που παρέχουν δυνάμει του 
πρώτου εδαφίου έχει συνταχθεί σε σαφή, 
και μη τεχνική γλώσσα, χωρίς 
αμφισημίες, και ότι δεν είναι 
παραπλανητικό.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται διαθέσιμα 
δωρεάν από τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών σε σταθερό υπόθεμα, σε όλους 
τους προσβάσιμους χώρους από τους 
καταναλωτές, καθώς και σε ηλεκτρονική 
μορφή, ανά πάσα στιγμή, στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό της μορφής του 
δελτίου πληροφοριών περί τελών, του 
κοινού συμβόλου του και της σειράς με 
την οποία παρουσιάζονται στο δελτίο 
πληροφοριών περί τελών οι υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5.

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό τυποποιημένης
μορφής παρουσίασης του δελτίου 
πληροφοριών περί τελών κατόπιν 
διενέργειας δοκιμών από τους 
καταναλωτές, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών είναι φιλικό 
προς τον καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δήλωση τελών Κατάσταση προσωπικού λογαριασμού

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως,
δήλωση όλων των τελών που 
καταβάλλουν για τους λογαριασμούς
πληρωμών τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν
δωρεάν στους καταναλωτές κατάσταση 
των λογαριασμών πληρωμών τους σε 
μηνιαία και ετήσια βάση.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) όπου απαιτείται, τα επιτόκια που 
ισχύουν για τον λογαριασμό·

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό ποσό των τελών που β) το συνολικό ποσό των τελών που 
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καταβλήθηκαν για κάθε υπηρεσία η οποία 
παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου·

καταβλήθηκαν για κάθε υπηρεσία 
πληρωμών ή για άλλες υπηρεσίες που 
συνδέονται με τη λειτουργία του 
λογαριασμού και παρασχέθηκαν κατά τη 
διάρκεια της σχετικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το μέσο υπόλοιπο και το συνολικό 
ποσό των τόκων που εισπράχθηκε κατά 
τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου· 

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τον αριθμό των ημερών κατά τη 
διάρκεια των οποίων έγινε χρήση του 
δικαιώματος υπερανάληψης από τον 
λογαριασμό και το συνολικό ποσό των 
καταβληθέντων τόκων ή των χρεώσεων 
που συνδέονται με την υπερανάληψη 
κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης 
περιόδου·

Or. en
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 
ειδοποιήσεις μεταβολής των τελών ή των 
επιτοκίων που ισχύουν για τον 
λογαριασμό·

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) όπου απαιτείται, προειδοποιήσεις για 
τέλη που πρόκειται να χρεωθούν την 
προσεχή περίοδο και για τέλη που θα 
χρεωθούν εάν ο καταναλωτής δεν προβεί 
στις απαραίτητες ενέργειες για να τα 
αποφύγει.

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο τίτλος «δήλωση τελών» εμφανίζεται 
ευδιάκριτα στην αρχή της πρώτης σελίδας 
της δήλωσης, δίπλα σε ένα κοινό σύμβολο, 
προκειμένου να διακρίνεται το 
συγκεκριμένο έγγραφο από άλλα έγγραφα.

3. Ο τίτλος «δήλωση προσωπικού 
λογαριασμού» εμφανίζεται ευδιάκριτα 
στην αρχή της πρώτης σελίδας της 
δήλωσης, δίπλα σε ένα κοινό σύμβολο, 
προκειμένου να διακρίνεται το 
συγκεκριμένο έγγραφο από άλλα έγγραφα.
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό της μορφής της 
δήλωσης τελών, του κοινού συμβόλου της 
και της σειράς με την οποία 
παρουσιάζονται στη δήλωση τελών οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις, δυνάμει του άρθρου 
26, για τον προσδιορισμό της μορφής της 
δήλωσης προσωπικού λογαριασμού, του 
κοινού συμβόλου της και της σειράς με την 
οποία παρουσιάζονται στη δήλωση 
προσωπικού λογαριασμού οι υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στον πλήρη 
κατάλογο και αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5. Δοκιμές της δήλωσης 
προσωπικού λογαριασμού και του 
γλωσσαρίου σε καταναλωτές διεξάγονται 
σε όλα τα κράτη μέλη πριν από την 
εφαρμογή τους προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι συγκεκριμένες 
υπηρεσίες είναι φιλικές προς τον 
καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβατική και εμπορική πληροφόρηση Χρήση τυποποιημένης ορολογίας στις 
ανακοινώσεις

Or. en
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά 
περίπτωση, τους όρους και τους ορισμούς
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε 
όλες τις ανακοινώσεις προς τους 
καταναλωτές, όπως μεταξύ άλλων στις 
συμβατικές και εμπορικές ανακοινώσεις, 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν, όπου απαιτείται, την 
τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης που 
περιλαμβάνεται στον πλήρη κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, κατά 
περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο στον 
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δεν χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών ούτε στη δήλωση τελών.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δύνανται να χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες για συγκεκριμένες υπηρεσίες 
πληρωμών ή λογαριασμούς πληρωμών 
στις συμβατικές και εμπορικές τους 
ανακοινώσεις προς τους πελάτες, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν με 
σαφήνεια, όπου απαιτείται, τον αντίστοιχο 
όρο της τυποποιημένης ορολογίας της 
Ένωσης όπως έχει συμπεριληφθεί στον 
πλήρη κατάλογο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 5. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να
χρησιμοποιούν τέτοιες εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών ή στη δήλωση τελών υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ονομασίες αυτές 
χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά της 
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τυποποιημένης ορολογίας και ως 
δευτερεύων χαρακτηρισμός των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή λογαριασμών.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικτυακοί τόποι σύγκρισης Δικτυακοί τόποι σύγκρισης σε εθνικό 
επίπεδο

Or. en

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α
Δικτυακή πύλη της Ένωσης για τους 

δικτυακούς τόπους σύγκρισης 
1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή και την ΕΑΤ για τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης που 
λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 και παράγραφος 2. 
2. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
ΕΑΤ, δημιουργεί μια δημόσια 
προσβάσιμη ενωσιακή πύλη για τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης σε εθνικό 
επίπεδο. Ως συμπληρωματική 
ενημέρωση, η δικτυακή πύλη της 
Ένωσης παρέχει στους καταναλωτές ένα 
γλωσσάριο που περιλαμβάνει την 
τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης, 
όπως έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 
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3 παράγραφος 4, καθώς επίσης και 
πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τη διασυνοριακή αλλαγή 
λογαριασμών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε σχέση 
με λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν ανεξάρτητο και 
δημόσια προσβάσιμο δικτυακό τόπο ο 
οποίος λειτουργεί με την ευθύνη ή για 
λογαριασμό μιας αρμόδιας αρχής ή 
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας δημόσιας 
αρχής η οποία συγκρίνει τα επιτόκια που 
καταβάλλονται ή χρεώνονται στο 
υπόλοιπο του λογαριασμού και τα τέλη
που χρεώνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για τις υπηρεσίες τις 
οποίες προσφέρουν σε σχέση με 
λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3. Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος 
σύγκρισης παρέχει στους καταναλωτές 
πληροφόρηση σχετικά με την 
τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης, την 
πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών, 
μεταξύ άλλων για τους λογαριασμούς 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
καθώς επίσης και για τις διαδικασίες 
αλλαγής που προσφέρονται σε επίπεδο 
Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο.

Or. en
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Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης για τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης των τελών 
που χρεώνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για τις υπηρεσίες τις 
οποίες προσφέρουν σε σχέση με 
λογαριασμούς πληρωμών, όταν η 
εκμετάλλευσή τους γίνεται από ιδιωτικούς 
φορείς. Προκειμένου να εξασφαλίσουν 
διαπίστευση, οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
τους οποίους εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί 
φορείς πρέπει:

2. Επιπλέον, τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
εθελοντικό σύστημα διαπίστευσης για τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης των τόκων 
που καταβάλλονται ή χρεώνονται στο 
υπόλοιπο των λογαριασμών και των 
τελών που χρεώνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για τις υπηρεσίες τις 
οποίες προσφέρουν σε σχέση με 
λογαριασμούς πληρωμών, όταν η 
εκμετάλλευσή τους γίνεται από ιδιωτικούς 
φορείς. Προκειμένου να εξασφαλίσουν 
διαπίστευση, οι δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
τους οποίους εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί 
φορείς πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να διαθέτουν συστήματα για την 
αποτροπή και τη διαχείριση συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του φορέα 
διαχείρισης του δικτυακού τόπου και των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η όποια 
άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία, ο όποιος 
έλεγχος ή η όποια εμπορική σχέση μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και 
των φορέων διαχείρισης του δικτυακού 
τόπου δεν εμποδίζουν τη συμμόρφωση με 
τα στοιχεία αβ), αγ), αδ) και δ)·

Or. en
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Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) να δημοσιοποιούν με σαφήνεια τους 
ιδιοκτήτες τους και τη χρηματοδότησή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) να ορίζουν με σαφήνεια τα 
χρησιμοποιούμενα κριτήρια που 
προσδιορίζουν έναν προτεινόμενο 
λογαριασμό πληρωμών για έναν χρήστη 
υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α δ) να είναι αμερόληπτοι στον βαθμό 
που, στην αρχική σελίδα ή στη σελίδα 
σύγκρισης των τιμών, δεν εμφανίζονται 
διαφημίσεις από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών, αντιπροσώπους τους, 
συνδεόμενες επιχειρήσεις ή εμπορικές 
ονομασίες·
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και, 
κατά περίπτωση, τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5·

β) να χρησιμοποιούν απλή και σαφή 
γλώσσα και, όπου απαιτείται, την 
τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρέχουν επικαιροποιημένη
πληροφόρηση·

γ) να παρέχουν ακριβή και ενημερωμένη 
πληροφόρηση και να αναφέρουν την ώρα 
της τελευταίας ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να παρέχουν επαρκώς ευρεία
επισκόπηση της αγοράς λογαριασμών 
πληρωμών·

δ) να παρέχουν στους χρήστες 
αντικειμενικά και πλήρη αποτελέσματα 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη όποια 
κριτήρια αναζήτησης επιλέγονται από 
τους χρήστες και, εάν οι προβαλλόμενες 
πληροφορίες δεν συνιστούν 
ολοκληρωμένη επισκόπηση της αγοράς, 
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μια σαφή δήλωση για το ζήτημα αυτό 
πριν την εμφάνιση των αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που δεν έχει 
διαπιστευθεί κανένας δικτυακός τόπος 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν τη δημιουργία 
δικτυακού τόπου τον οποίο θα 
διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 
20 ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια 
αρχή. Σε περίπτωση που έχει 
διαπιστευθεί κάποιος δικτυακός τόπος 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα κράτη 
μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη 
δημιουργία επιπρόσθετου δικτυακού 
τόπου, τον οποίο θα διαχειρίζεται η 
αρμόδια αρχή του άρθρου 20 ή 
οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια 
αρχή. Οι δικτυακοί τόποι τους οποίους 
διαχειρίζεται αρμόδια αρχή, δυνάμει της 
παραγράφου 1 συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 2 στοιχεία α) έως ε).

3. Οι δικτυακοί τόποι που λειτουργούν με 
ευθύνη ή για λογαριασμό μιας αρμόδιας 
αρχής ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας 
αρχής δυνάμει της παραγράφου 1 
συμμορφώνονται με την παράγραφο 2 
στοιχεία α) έως ε).

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων με 
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και 
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εξειδίκευση των κριτηρίων που 
χρησιμοποιούνται για τη διαπίστευση των 
δικτυακών τόπων σύγκρισης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.
Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
κανονιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως τις [ ...].
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα στα 
οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο 
σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα
να αρνηθούν ή να ανακαλέσουν τη 
διαπίστευση των ιδιωτικών φορέων, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 2.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν ή 
να ανακαλέσουν τη διαπίστευση των 
ιδιωτικών φορέων, σε περίπτωση 
επανεμφανιζόμενης ή 
επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης 
προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές ενημερώνονται για τη 
διαθεσιμότητα των δικτυακών τόπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και για 
τους διαπιστευμένους δικτυακούς τόπους 



PE514.602v02-00 46/74 PR\941438EL.doc

EL

σύμφωνα με την παράγραφο 2. Οι 
αρμόδιες αρχές θέτουν στη διάθεση του 
κοινού επαρκείς πληροφορίες στις οποίες 
συμπεριλαμβάνεται, εφόσον απαιτείται, 
και η διατήρηση ενός διαθέσιμου για το 
κοινό μητρώου διαπιστευμένων 
δικτυακών τόπων σύγκρισης σε εθνικό 
επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, όταν ένας λογαριασμός 
πληρωμών προσφέρεται μαζί με άλλη 
υπηρεσία ή προϊόν στο πλαίσιο ενός 
πακέτου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ενημερώνει τον πελάτη αν υπάρχει η 
δυνατότητα να αγοράσει τον λογαριασμό 
πληρωμών χωριστά· και, ένα αυτό είναι 
δυνατό, παρέχει χωριστή πληροφόρηση 
σχετικά με τις δαπάνες και τα τέλη που 
συνδέονται με κάθε άλλο προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν 
προσφέρονται με τον λογαριασμό 
πληρωμών μόνον οι υπηρεσίες πληρωμών 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν 
προσφέρονται με τον λογαριασμό 
πληρωμών μόνον οι υπηρεσίες πληρωμών 
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που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2007/64/ΕΚ ή στο σημείο 1 
του παραρτήματος 1 της οδηγίας 
2013/36/ΕΕ [οδηγία για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών IV].

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πρόσθετες 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση της αλλαγής λογαριασμού από 
τον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 76

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εφόσον χρειάζεται, ενημερώνει τους 
καταναλωτές για τα δικαιώματά τους σε 
σχέση με τις άμεσες χρεώσεις του Ενιαίου 
Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ(ΕΧΠΕ) που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 
στοιχείο δ) του κανονισμού 260/2012/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν 
είναι υποχρεωμένος να κλείσει τον 
λογαριασμό πληρωμών σύμφωνα με το 
στοιχείο δ) της παραγράφου 6 εφόσον 
εκκρεμούν υποχρεώσεις του καταναλωτή 
έναντι του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών. Ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει αμέσως τον 
καταναλωτή σε περίπτωση που οι εν 
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λόγω εκκρεμείς υποχρεώσεις δεν 
επιτρέπουν το κλείσιμο του λογαριασμού 
πληρωμών του.

Or. en

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 8, οι προθεσμίες των 
παραγράφων 3, 4 και 6 διπλασιάζονται 
εκτός και αν πρόκειται για συναλλαγές 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
260/2012 [ΕΧΠΕ]. Η παρούσα διάταξη 
υπόκειται σε αναθεώρηση δυνάμει του 
άρθρου 27.

Or. en

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Αυτόματος αναπροσανατολισμός

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
καθιέρωση ενός μηχανισμού που παρέχει 
αυτόματο αναπροσανατολισμό των 
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πληρωμών από έναν λογαριασμό 
πληρωμών σε άλλον λογαριασμό 
πληρωμών σε συνδυασμό με αυτόματες 
ενημερώσεις των δικαιούχων ή 
πληρωτών σε περίπτωση 
αναπροσανατολισμού των μεταφορών 
τους.
2. Η ΕΑΤ παρέχει τεχνική βοήθεια στις 
αρμόδιες αρχές για την εγκατάσταση των 
συστημάτων αυτόματου 
αναπροσανατολισμού.

Or. en

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών στον καταναλωτή 
για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται 
δυνάμει του άρθρου 10, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3, 
είναι τα ενδεδειγμένα και αντιστοιχούν στο 
πραγματικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται 
ο εν λόγω πάροχος υπηρεσιών πληρωμών.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εν 
λόγω τέλη χρεώνονται από τον 
αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών μόνο εάν ο καταναλωτής 
διατηρεί τον λογαριασμό πληρωμών για 
διάστημα μικρότερο των 12 μηνών πριν 
από την παραλαβή του αιτήματος της 
υπηρεσίας αλλαγής του λογαριασμού 
δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 4.

Or. en
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Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
΄Ενωση έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν 
και να χρησιμοποιήσουν έναν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από 
τον τόπο διαμονής του καταναλωτή. 
Κριτήρια όπως το ύψος του εισοδήματος 
του καταναλωτή, η απασχόληση, το 
ιστορικό πίστωσης, το ύψους του χρέους 
ή το αναμενόμενο εισόδημα δεν 
λαμβάνονται υπόψη πριν ανοιχθεί ο
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

Or. en

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 
επικράτειά τους διατίθεται σύστημα το 
οποίο προσφέρει στους καταναλωτές 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
σύστημα που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) τουλάχιστον οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών που παρέχουν λογαριασμούς 
πληρωμών αλλά και όλες τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 16, είναι 
υποχρεωμένοι να προσφέρουν και να 
παρέχουν έναν λογαριασμό πληρωμών με 
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βασικά χαρακτηριστικά εκτός και αν 
συντρέχουν οι περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου·
β) οι λογαριασμοί πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά δεν προσφέρονται μόνο 
από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
παρέχουν τον λογαριασμό αποκλειστικά 
και μόνο μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών·
γ) διατίθεται μηχανισμός που επιτρέπει 
στους καταναλωτές χωρίς σταθερή 
κατοικία να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις 
του κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2005/60·
δ) διατίθεται μηχανισμός που διασφαλίζει 
ότι, τόσο οι καταναλωτές που δεν 
χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες, όσο 
και οι ευάλωτοι και οι κινητικοί 
καταναλωτές, ενημερώνονται για τη 
διαθεσιμότητα των λογαριασμών 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά·
ε) η άσκηση του δικαιώματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν είναι 
υπερβολικά δύσκολη ή επαχθής για τον 
καταναλωτή·
στ) διατίθεται μηχανισμός που επιτρέπει 
στους παρόχους πληρωμών να 
επαληθεύουν με διαφάνεια, αξιοπιστία 
και ταχύτητα εάν κάποιος καταναλωτής 
διατηρεί ήδη λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στο εν λόγω 
κράτος μέλος·
ζ) η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού που 
προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 ισχύει 
για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις 
οποίες ένας καταναλωτής επιθυμεί να 
αλλάξει λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά εντός του πεδίου 
εφαρμογής της υπηρεσίας αλλαγής 
λογαριασμού·
Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν 
και άλλους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών, πέραν εκείνων που 
απαριθμούνται στο στοιχείο β), από την 
υποχρέωση να παρέχουν λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
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εφόσον η εν λόγω απαλλαγή 
δικαιολογείται αντικειμενικά, λόγω του 
είδους του ιδρύματος πληρωμών ή του 
εύρους των υπηρεσιών πληρωμών που 
παρέχονται από τον εν λόγω πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών και εφόσον η 
απαλλαγή δεν υπονομεύει το δικαίωμα 
πρόσβασης των καταναλωτών. 

Or. en

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί λογαριασμό πληρωμών στην
επικράτεια της χώρας τους.

Or. en
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Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για 
πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά εντός δύο 
ημερολογιακών εβδομάδων από την 
παραλαβή μιας πλήρους αίτησης στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται και ένα 
αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του, γραπτώς και δωρεάν, και για τον λόγο 
της απόρριψης, εκτός εάν η ενημέρωση 
αντίκειται στους στόχους της εθνικής 
ασφάλειας και των διαθέσιμων 
εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
διαφορών.

Or. en



PR\941438EL.doc 57/74 PE514.602v02-00

EL

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 91

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) μεταφορών πιστώσεων. (3) μεταφορών πιστώσεων, 
περιλαμβανομένων των πάγιων εντολών.

Or. en

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
προσφέρονται στον καταναλωτή 
οποιεσδήποτε δυνατότητες υπερανάληψης 
σε σχέση με τον λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέψουν στους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών να χορηγήσουν 
πρόσβαση σε πολύ μικρή ποσότητα 
κεφαλαίων ώστε να παρέχουν μια 
προσωρινή εφεδρεία στους καταναλωτές 
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εφόσον οι χρεώσεις για τα εν λόγω 
κεφάλαια γνωστοποιούνται ξεχωριστά 
στον καταναλωτή και είναι τουλάχιστον 
το ίδιο ευνοϊκές με τις χρεώσεις του 
παρόχου για τις υπεραναλήψεις. 

Or. en

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 24 προκειμένου να 
επικαιροποιεί τον κατάλογο των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εξέλιξη 
των μέσων πληρωμών και της 
τεχνολογίας.

Or. en

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι της 
καταβολής ευλόγου τέλους. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι ο λογαριασμός 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
είναι πάντα ο λογαριασμός πληρωμών με 
το χαμηλότερο τέλος για την παροχή του 
ελάχιστου αριθμού υπηρεσιών πληρωμών 
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που προσδιορίζονται στο εσωτερικό του 
κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 16 
παράγραφος 1 και παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ότι οι 
αρμόδιες αρχές να καθορίζουν ένα 
ανώτατο όριο για το σύνολο των ετήσιων 
τελών βάσει ενός ή περισσότερων από τα 
εξής κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση μέτρων για την ενίσχυση της 
συνειδητοποίησης του κοινού σχετικά με 
τη διαθεσιμότητα λογαριασμών πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά, τους όρους 
τιμολόγησής τους, τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται για την άσκηση 
του δικαιώματος πρόσβασης σε 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και τις μεθόδους 
πρόσβασης σε σύστημα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
κοινό τηρείται ενήμερο σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα λογαριασμών πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, τους όρους 
τιμολόγησής τους, τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται για την άσκηση 
του δικαιώματος πρόσβασης σε 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και τις μεθόδους 
πρόσβασης σε σύστημα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι τα μέτρα ενημέρωσης 
είναι επαρκή και καλά στοχευμένα, 
καλύπτοντας τις επιμέρους ανάγκες και 
ανησυχίες τόσο των καταναλωτών που 
δεν χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες 
όσο και των ευάλωτων και των κινητικών 
καταναλωτών. 

Or. en

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε
αποτελεσματικές και αποδοτικές
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για τη διευθέτηση των διαφορών 
που αφορούν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν επαρκείς και 
αποτελεσματικές διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τη 
διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των 
καταναλωτών και των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. Για τους σκοπούς αυτούς, τα 
κράτη μέλη ορίζουν υφιστάμενους φορείς 
και, όπου κρίνεται σκόπιμο, συγκροτούν 
νέους.

Or. en

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υπάγονται 
σε έναν ή περισσότερους φορείς
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που 
εκπληρώνουν τα εξής κριτήρια:
α) η προθεσμία για την υποβολή της 
διαφοράς ενώπιον δικαστηρίου 
αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την εναλλακτική επίλυση 
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διαφορών·
β) η διαδικασία είναι δωρεάν ή έχει 
χαμηλό κόστος, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία·
γ) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στη διαδικασία·
δ) υπάρχει ίση εκπροσώπηση παρόχων, 
καταναλωτών και άλλων χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους φορείς 
που είναι αρμόδιοι για τις εν λόγω 
εξωδικαστικές διαδικασίες προσφυγής να 
συνεργάζονται ώστε να είναι δυνατή η 
επίλυση των διασυνοριακών διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή και την ΕΑΤ για τους φορείς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις 
[έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και ενημερώνουν την 
Επιτροπή αμελλητί για οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη αλλαγή αφορά τους εν 
λόγω φορείς.
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Or. en

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Διοικητικά μέτρα και διοικητικές 
κυρώσεις

Διοικητικά μέτρα και εφαρμογή 
κυρώσεων

Or. en

Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν καθορίζουν το είδος των 
διοικητικών μέτρων και το ύψος των 
διοικητικών προστίμων, οι αρμόδιες 
αρχές λαμβάνουν υπόψη:
α) τη σοβαρότητα και διάρκεια της 
παράβασης,
β) το μέγεθος των κερδών που 
αποκομίσθηκαν ή των ζημιών που 
αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που 
μπορούν να προσδιοριστούν·
γ) τις ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν 
από την παράβαση, στον βαθμό που 
μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν·
δ) την οικονομική ευρωστία του 
αρμόδιου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών·
ε) προηγούμενες παραβιάσεις των 
διατάξεων που εγκρίθηκαν κατά την 
εφαρμογή της οδηγίας από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών·
στ) τον βαθμό συνεργασίας του υπαίτιου 
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παρόχου υπηρεσιών πληρωμών με την 
αρμόδια αρχή.

Or. en

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραμμές που απευθύνονται στις αρμόδιες 
αρχές σύμφωνα με το άρθρο 16 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
σχετικά με τα είδη διοικητικών 
κυρώσεων και άλλα διοικητικά μέτρα και 
το ύψος των διοικητικών προστίμων.

Or. en

Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν χωρίς 
περιττές καθυστερήσεις όποια κύρωση ή 
άλλο μέτρο επιβάλλεται για παραβίαση 
των εθνικών διατάξεων που μεταφέρουν 
την παρούσα οδηγία, καθώς επίσης και 
πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη 
φύση της παραβίασης.

Or. en
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Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις διατάξεις σχετικά με τις 
κυρώσεις έως τις [18 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και 
για οποιαδήποτε μεταγενέστερη σχετική 
τροποποίηση.

Or. en

Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 2 μηνών 
από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία 
αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23, τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία 
αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en



PR\941438EL.doc 67/74 PE514.602v02-00

EL

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Σε ετήσια βάση και για πρώτη φορά έως
[τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη 
παρέχουν στην Επιτροπή πληροφόρηση 
σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

Or. en

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρέχει ετήσια έκθεση 
σχετικά με τη βάση των πληροφοριών 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον αριθμό των διαπιστευμένων 
δικτυακών τόπων σύγκρισης που 
δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 7·

β) τον αριθμό των διαπιστευμένων 
δικτυακών τόπων σύγκρισης που 
δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 7 και 
τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την 
ικανοποίηση των χρηστών από τους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης·

Or. en
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Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον αριθμό των λογαριασμών πληρωμών 
για τους οποίους έχει γίνει αλλαγή, το μέσο 
τέλος που χρεώνεται για την αλλαγή 
λογαριασμού και τον αριθμό των 
απορριφθέντων αιτημάτων αλλαγής·

γ) τον αριθμό των λογαριασμών πληρωμών 
για τους οποίους έχει γίνει αλλαγή, τον 
μέσο χρόνο που απαιτείται για τη 
διαδικασία αλλαγής λογαριασμού, το μέσο
συνολικό τέλος που χρεώνεται για την 
αλλαγή λογαριασμού, τον αριθμό των 
απορριφθέντων αιτημάτων αλλαγής και τα 
πιο συνηθισμένα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αλλαγής 
λογαριασμού·

Or. en

Τροπολογία 116

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
καταναλωτών που δεν χρησιμοποιούν 
τραπεζικές υπηρεσίες στο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 117

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, εντός πενταετίας από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 

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

σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, η οποία συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από πρόταση.

Η έκθεση περιλαμβάνει:
α) κατάλογο με όλες τις διαδικασίες επί 
παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή για 
εσφαλμένη ή ελλιπή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας·
β) αξιολόγηση του αντικτύπου της 
παρούσας οδηγίας σε σχέση με την 
εναρμόνιση και την ολοκλήρωση των 
λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών στο 
εσωτερικό της Ένωσης και σε σχέση με 
τον ανταγωνισμό και το μέσο ύψος των 
τελών στα κράτη μέλη·
γ) στρατηγικές με στόχο να αυξηθεί η 
ποιότητα, η διαφάνεια και η 
συγκρισιμότητα της παροχής υπηρεσιών 
πληρωμών σε επίπεδο Ένωσης, όπως 
μεταξύ άλλων η διαφάνεια των 
επιχειρηματικών μοντέλων, των 
επενδυτικών στρατηγικών και της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
δ) εκτίμηση σχετικά με το κόστος και τα 
οφέλη της εφαρμογής της πλήρους 
φορητότητας των αριθμών λογαριασμών 
πληρωμών σε επίπεδο Ένωσης, η οποία 
συνοδεύεται από έναν χάρτη πορείας με 
τις συγκεκριμένες ενέργειες που είναι 
απαραίτητες για την εν λόγω εφαρμογή·
ε) αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των 
καταναλωτών που άνοιξαν λογαριασμούς 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
μετά τη μεταφορά της οδηγίας·
στ) παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών 
στα κράτη μέλη για τον περιορισμό του 
αποκλεισμού των καταναλωτών από την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες πληρωμών·
ζ) αξιολόγηση των χρεώσεων που ισχύουν 
για βασικούς λογαριασμούς πληρωμών, 
με βάση τα κριτήρια που απαριθμούνται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 3·
η) αξιολόγηση των επιλογών για τη 
θέσπιση σε επίπεδο Ένωσης ενός 
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ανώτατου ορίου για τα συνολικά ετήσια 
τέλη που συνδέονται με το άνοιγμα και τη 
χρήση ενός λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης 
και τους τρόπους προσαρμογής του εν 
λόγω ορίου στις εθνικές ιδιαιτερότητες·
θ) αξιολόγηση του αντικτύπου της 
παροχής λογαριασμών πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την 
αγορά και τους άλλους λογαριασμούς 
πληρωμών που προσφέρουν παρόμοιες 
υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν, δημοσιεύουν και εφαρμόζουν 
τους νόμους, κανονισμούς και τις 
διοικητικές διατάξεις που είναι 
απαραίτητες προκειμένου να 
συμμορφωθούν με:
α) τα άρθρα 4 έως 8 έως τις [15 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας]·
β) το άρθρο 11α σε σχέση με τις 
συναλλαγές που εκτελούνται στο 
εσωτερικό των κρατών μελών μέχρι την 
1η Ιανουαρίου 2016 και σε σχέση με τις 
συναλλαγές που εκτελούνται στο 
εσωτερικό της Ένωσης μέχρι την 1η 
Ιανουαρίου 2020.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εσωτερική αγορά της ΕΕ βρίσκεται σε διαδικασία αυξανόμενης διασύνδεσης και 
εκσυγχρονισμού. Η εσωτερική μετανάστευση εργαζομένων, φοιτητών και εκπαιδευομένων 
θα συνεχίσει να αυξάνεται στο πλαίσιο της κρίσης και της εισδοχής νέων κρατών μελών. 
Ταυτόχρονα περιορίζεται ολοένα περισσότερο ο ρόλος των μετρητών ως αγαθού το οποίο 
διατίθεται στους χρήστες από τις κεντρικές τράπεζες δημόσια και δωρεάν. Σήμερα, σε πολλά 
κράτη μέλη οι καταναλωτές διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις αγορές μεγαλύτερης κλίμακας. 
Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη περιόρισαν το ύψος των πληρωμών μετρητοίς με σκοπό την 
καταπολέμηση της σκιώδους οικονομίας και της φορολογικής απάτης. 

Επομένως, είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας να 
εξασφαλιστεί για όλους τους πολίτες πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες πληρωμών, που θα 
πληρούν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές και θα είναι ανταγωνιστικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ενόψει και των εμπειριών από την κρίση, πρέπει να θέσει ως προτεραιότητά της την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό 
κλάδο. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται για τους πελάτες των τραπεζών βελτίωση της 
διαφάνειας όσον αφορά τα τέλη που συνδέονται με λογαριασμούς. Επίσης, οι τρέχουσες 
συνθήκες επιτάσσουν αξιόπιστες κοινωνικές εγγυήσεις προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι 
κοινωνίες που επλήγησαν από την κρίση.

Η βελτίωση των δυνατοτήτων αλλαγής λογαριασμού μπορεί να επιτρέψει στους πελάτες των 
τραπεζών να ανοίξουν άκαμπτες αγορές με περιορισμένο ανταγωνισμό και να τους δώσουν 
αναπτυξιακή ώθηση σύμφωνα με τις ανάγκες των καταναλωτών. Εν προκειμένω απαιτούνται 
νομικά ασφαλείς διαδικασίες διασυνοριακής μεταφοράς λογαριασμών, προκειμένου να 
διασφαλιστούν σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά τα δικαιώματα των μετακινούμενων 
πολιτών της Ένωσης. Επιπλέον, η αύξηση της διασυνοριακής μεταφοράς λογαριασμών θα 
συμβάλει στην επικράτηση ποιοτικών και οικονομικά ελκυστικών προσφορών στον τομέα 
των υπηρεσιών πληρωμών σε όλα τα κράτη μέλη. 

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής επικροτείται ως δείγμα καλής δημοκρατικής συνεργασίας 
μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε το 2012, 
κατά την έγκριση της έκθεσης πρωτοβουλίας για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες 
πληρωμών, να υποβληθεί ταχέως νομοθετική πρωτοβουλία για την εφαρμογή του 
δικαιώματος πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες πληρωμών. 

1. Συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών

Η Επιτροπή θέλει να αποκτήσουν οι πελάτες των τραπεζών σαφέστερη εικόνα για τις 
προσφορές που αφορούν λογαριασμούς πληρωμών. Γι’ αυτό, οι πάροχοι πρέπει να 
χρησιμοποιούν τις ίδιες έννοιες για τις ίδιες υπηρεσίες. Οι εθνικές εποπτικές αρχές και η 
Επιτροπή θα προσφέρουν στους παράγοντες της αγοράς τυποποιημένες έννοιες και ορισμούς 
για τις σημαντικότερες υπηρεσίες πληρωμών. Οι πελάτες θα γνωρίζουν πριν από τη σύναψη 
σύμβασης ποιες δαπάνες θα κληθούν να καλύψουν όταν επιλέγουν έναν λογαριασμό 
πληρωμών. Αυτή είναι η νομική πρακτική που εφαρμόζεται σε άλλες αγορές, όπου η 
υποχρεωτική αναγραφή τιμών είναι παγία πρακτική. Για τον σκοπό αυτόν, οι πάροχοι πρέπει 
να εκδίδουν τυποποιημένα δελτία πληροφόρησης περί τελών και γλωσσάρια με ορισμούς των 
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συνήθων υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και να ενημερώνουν τακτικά και αναλυτικά τους 
πελάτες για τις δαπάνες που προέκυψαν από τις υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν. 
Προκειμένου να διατηρηθεί η συγκρισιμότητα παρά τον αυξημένο όγκο πληροφοριών, τα 
έγγραφα με πληροφορίες για τα τέλη καθώς και τα αποσπάσματα προσωπικού λογαριασμού 
πρέπει να υπάγονται τακτικά σε δοκιμασίες ελέγχου από τους καταναλωτές. 

Σε ορισμένα κράτη μέλη όπου υπάρχουν πολλά πρόσωπα χωρίς λογαριασμό, δημοσκοπήσεις 
δείχνουν ότι υπάρχει βασικό έλλειμμα εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τις τράπεζες. 
Δεδομένου ότι οι πελάτες εμπιστεύονται σημαντικό μέρος της περιουσίας τους σε μια 
τράπεζα η οποία μπορεί να παρακρατεί άμεσα τέλη, τόκους και πρόστιμα, η πλήρης 
διαφάνεια είναι κατά τη γνώμη του εισηγητή απολύτως απαραίτητη. Η διαφάνεια των τελών 
είναι ως εκ τούτου ένα σημαντικό μέσο για να ξεπεραστεί ο μικρός αριθμός λογαριασμών, 
για να εκσυγχρονιστούν οι ευρωπαϊκές εθνικές οικονομίες, αλλά και για να περιοριστεί η 
σκιώδης οικονομία. 

Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο όπου θα 
συγκρίνεται η διάρθρωση των δαπανών στις προσφορές των παρόχων λογαριασμών 
πληρωμών. Η αξιοπιστία αυτών των δικτυακών τόπων είναι κεφαλαιώδους σημασίας. 
Επομένως είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση η πρόταση της Επιτροπής για 
διαπίστευση από τις εποπτικές αρχές δικτυακών τόπων οι οποίοι τηρούν ελάχιστες 
προδιαγραφές όσον αφορά την ανεξαρτησία και την πληρότητα της προσφερόμενης 
υπηρεσίας. Το σχέδιο έκθεσης συμπληρώνει τα κριτήρια για τη διαπίστευση. Επιπλέον, οι 
εποπτικές αρχές όλων των κρατών μελών πρέπει να εκπονούν τη δική τους προσφορά για να 
γίνεται η σύγκριση των προσφορών λογαριασμών πληρωμών στο κράτος μέλος τους. Επίσης, 
μια δικτυακή πύλη της ΕΕ θα ενημερώνει για τους δικτυακούς τόπους σύγκρισης που 
υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των μετακινούμενων 
καταναλωτών. 

Με τον τρόπο αυτόν θα παρέχονται στον πελάτη της τράπεζας πληροφορίες υψηλής και 
σταθερής ποιότητας, προκειμένου να μπορεί να συγκρίνει εύκολα τη σχέση τιμής-απόδοσης 
των λογαριασμών πληρωμών διαφόρων παρόχων.

2. Αλλαγή λογαριασμού πληρωμών  

Η αγορά λογαριασμών πληρωμών χαρακτηρίζεται στα περισσότερα κράτη μέλη από χαμηλή 
κινητικότητα των καταναλωτών. Σε μελέτη του Ευρωβαρόμετρου το 2012, μόνο το 16% των 
ερωτηθέντων κατόχων λογαριασμού δήλωσε ότι άνοιξε νέο λογαριασμό πληρωμών μέσα 
στην προηγούμενη πενταετία. Εξαιτίας του περιορισμένου ανταγωνισμού σημειώθηκε 
τελευταία σημαντική αύξηση των τελών λογαριασμού σε μερικές χώρες. Εικάζεται ότι με την 
παροχή διευκολύνσεων και νομικών εγγυήσεων στον καταναλωτή κατά την αλλαγή 
λογαριασμού, η προσφορά προσαρμόζεται περισσότερο στις ανάγκες του καταναλωτή και ότι 
οι καινοτομίες θα ενισχύσουν μεσοπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. 

Στόχος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής είναι ο καθορισμός σαφών ευθυνών αναφορικά με 
την αλλαγή λογαριασμών πληρωμών. Η διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή λαμβάνει ως 
γνώμονα για την αλλαγή λογαριασμού τα ισχύοντα πρότυπα της Επιτροπής Ευρωπαϊκού 
Τραπεζικού Κλάδου (EBIC). Όμως η προαιρετική αυτή αυτοδέσμευση χωλαίνει διότι δεν 
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είναι ευρέως γνωστή και δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα από τους παρόχους λογαριασμών 
πληρωμών. Εκτός αυτού, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης την απλούστευση της 
διασυνοριακής μεταφοράς λογαριασμού. 

Στο σημείο αυτό, επίσης, η προσέγγιση της Επιτροπής αξίζει καταρχήν να τύχει υποστήριξης 
και είναι αναγκαία για την αντιστάθμιση ανεπαρκειών της αγοράς. Καθώς ο λογαριασμός 
πληρωμής είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ειδικό προϊόν, είναι ορθό να προσφερθούν στους 
καταναλωτές συγκεκριμένες υπηρεσίες υποστήριξης και εγγυήσεις για την περίπτωση που 
θέλουν να αλλάξουν λογαριασμό. Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής στηρίζει τη διαδικασία 
που προτείνει η Επιτροπή, καθώς και την αξιοποίησή της για τη διασυνοριακή μεταφορά 
λογαριασμού εντός της ΕΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να προσφέρουν επιπλέον 
αυτόματα συστήματα μεταβίβασης πληρωμών, σαν εκείνα που χρησιμοποιούνται ήδη με 
μεγάλη επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη. Η εμπειρία δείχνει ότι τα προβλήματα και οι 
καθυστερήσεις που αφορούν τις μεταφορές λογαριασμών οφείλονται κατά κανόνα σε 
παραλείψεις τρίτων που δεν προσαρμόζουν εγκαίρως τις πληρωμές τους. Έτσι δεν αίρεται η 
ανασφάλεια και απαιτείται χρόνος για την πλήρη ολοκλήρωση της αλλαγής λογαριασμού, 
πράγματα που κάνουν την αλλαγή παρόχου λιγότερο ελκυστική. Η Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλα μοντέλα. Σε 
βάθος χρόνου πρέπει να επιδιωχθεί η καθιέρωση αριθμών λογαριασμού με φορητότητα σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

3. Πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά («βασικός 
λογαριασμός»)

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το ζήτημα του έννομου δικαιώματος σε λογαριασμό 
πληρωμών έχει μια διάσταση που δεν είχε εκτιμηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. Η πρωτοβουλία 
της Επιτροπής έχει δύο ομάδες στόχους. Μια μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι 56 εκατομμύρια πολιτών που διαμένουν στην ΕΕ δεν μπορούν μέχρι 
τώρα να χρησιμοποιήσουν βασικό λογαριασμό. Όμως περίπου οι μισοί από αυτούς θέλουν να 
έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών. Μολονότι το πρόβλημα της 
ανυπαρξίας λογαριασμού είναι εξαιρετικά οξύ σε ορισμένα κράτη μέλη, σχεδόν σε όλα τα 
κράτη μέλη υπάρχουν σήμερα καταναλωτές που λόγω της οικονομικής τους κατάστασης 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα όσον αφορά το άνοιγμα λογαριασμού, για το οποίο δεν έχουν τα 
οικονομικά μέσα. Παράλληλα όμως με αυτήν την ομάδα, από το έννομο δικαίωμα σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών σε επίπεδο ΕΕ θα επωφεληθούν και πολίτες που διαμένουν σε άλλη 
χώρα από τη χώρα καταγωγής τους. 15,8 εκατομμύρια πολίτες της Ένωσης κάνουν επί του 
παρόντος χρήση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας. Επιπλέον, υπάρχουν 
20,2 εκατομμύρια μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων η ενσωμάτωση 
δυσχεραίνεται εάν δεν έχουν έννομο δικαίωμα σε λογαριασμό πληρωμών. 

Ο λογαριασμός πληρωμών είναι θεμελιώδες αγαθό. Η σημασία των λογαριασμών πληρωμών 
μεγαλώνει καθώς οι πληρωμές μετρητοίς αντικαθίστανται προοδευτικά από μορφές 
πληρωμών χωρίς χρήση μετρητών, συμπεριλαμβανομένων μορφών ηλεκτρονικής πληρωμής. 
Η πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει το δικαίωμα σε βασικό λογαριασμό πληρωμών σε 
ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί σημαντική συμβολή σε μια εσωτερική αγορά στην υπηρεσία του 
πολίτη. Για να μπορούν όμως οι πολίτες να ασκήσουν πραγματικά το δικαίωμά τους σε 
λογαριασμό, πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν ορισμένα σημεία του σχεδίου της Επιτροπής. 
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Σύμφωνα με το πνεύμα των ίσων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, αλλά και 
προκειμένου να μην υπονομευτεί το δικαίωμα πρόσβασης των καταναλωτών που βρίσκονται 
σε απομακρυσμένες περιφέρειες, πρέπει κατά το δυνατόν να υποχρεωθούν όλοι οι πάροχοι 
λογαριασμών πληρωμών να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους βασικούς λογαριασμούς 
σύμφωνα με το πνεύμα της οδηγίας. Εξαιρέσεις από αυτόν τον κανόνα πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο περιοριστικά και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Επίσης, η πρόσβαση σε 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να περιοριστεί σε 
καταναλωτές χωρίς λογαριασμό στο εκάστοτε κράτος μέλος. Οι πελάτες πρέπει να μπορούν 
να αλλάξουν τον συνήθη λογαριασμό πληρωμών τους σε λογαριασμό με βασικά 
χαρακτηριστικά, εάν ο πρώτος δεν καλύπτει τις απαιτήσεις τους. 

Ένα άλλο κεντρικό σημείο αφορά τις δαπάνες που μπορεί να χρεωθούν στους πελάτες των 
τραπεζών για τη χρήση βασικού λογαριασμού. Οι λογαριασμοί αυτοί πρέπει να προσφέρονται 
δωρεάν ή με λογικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ορίζουν ένα 
δεσμευτικό ανώτατο όριο κόστους. Οι βασικοί λογαριασμοί πρέπει να αποτελούν κατά 
κανόνα τον ευνοϊκότερο οικονομικά λογαριασμό που θα προσφέρεται από τους παρόχους 
λογαριασμών πληρωμών.


