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Τροπολογία 68
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

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 δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
αποτελούν αποτελεσματικό μέσο που 
μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές για να αξιολογούν τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
αφενός διαφόρων προσφορών για 
λογαριασμούς και αφετέρου των γενικών 
πολιτικών των τραπεζών σε σχέση με την 
κοινωνική ευθύνη 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.

Or. en

Τροπολογία 69
Cornelis de Jong

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 
θέση να έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς 

(19) Για να αποκτήσουν αμερόληπτες 
πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά τέλη 
καθώς και σχετικά με τις γενικές 
πολιτικές των τραπεζών σε σχέση με την 
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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.

κοινωνική ευθύνη, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να είναι σε 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.

Or. en

Τροπολογία 70
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
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υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας.
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη για τον λογαριασμό 
πληρωμών και για κάθε άλλη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά.
Αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για υπηρεσίες που συνδέονται 
φυσιολογικά με τη χρήση του λογαριασμού 
πληρωμών, όπως οι αναλήψεις, τα 
εμβάσματα ή οι κάρτες πληρωμών. Ως εκ 
τούτου, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
εν λόγω διάταξης.

υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας.
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα αγοράς μεμονωμένων 
στοιχείων του πακέτου και, εφόσον αυτό 
είναι δυνατόν, παρέχονται πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις για 
κάθε χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά.
Αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για υπηρεσίες που συνδέονται 
φυσιολογικά με τη χρήση του λογαριασμού 
πληρωμών, όπως οι αναλήψεις, τα 
εμβάσματα ή οι κάρτες πληρωμών. Ως εκ 
τούτου, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
εν λόγω διάταξης.

Or. en
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Τροπολογία 71
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας.
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη για τον λογαριασμό 
πληρωμών και για κάθε άλλη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά.
Αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας.
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων μαζί με άλλες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
παρέχονται στους καταναλωτές 
πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα τέλη 
για τον λογαριασμό πληρωμών και για 
κάθε άλλη χρηματοοικονομική υπηρεσία 
που περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά, 
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ισχύουν για υπηρεσίες που συνδέονται 
φυσιολογικά με τη χρήση του λογαριασμού 
πληρωμών, όπως οι αναλήψεις, τα 
εμβάσματα ή οι κάρτες πληρωμών. Ως εκ 
τούτου, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
εν λόγω διάταξης.

εφόσον ο λογαριασμός πληρωμών και οι 
άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι 
δυνατόν να αγοραστούν χωριστά. Αυτές 
οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να ισχύουν 
για υπηρεσίες που συνδέονται φυσιολογικά 
με τη χρήση του λογαριασμού πληρωμών, 
όπως οι αναλήψεις, τα εμβάσματα ή οι 
κάρτες πληρωμών. Ως εκ τούτου, οι 
υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω 
διάταξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ του λογαριασμού πληρωμών στο πλαίσιο πακέτων 
ο οποίος αποτελεί δέσμη υπηρεσιών πληρωμών και του λογαριασμού πληρωμών που 
προσφέρεται μαζί με άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, π.χ. με ασφάλιση. Οι καταναλωτές 
πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα στοιχεία του πακέτου που αγοράζουν, καθώς και με το 
κόστος του εν λόγω πακέτου, καθώς και για πρόσθετες δαπάνες για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες που μπορούν επίσης να αγοραστούν χωριστά.

Τροπολογία 72
Preslav Borissov

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 

(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.
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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.

Or. en

Τροπολογία 73
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24α) Σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπιστούν υπηρεσίες αυτόματου 
αναπροσανατολισμού σε περίπτωση 
αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει 
να διενεργήσει προκαταρκτική ανάλυση 
σχετικά με τη θέσπιση ενός συστήματος 
με στόχο την εξασφάλιση της 
δυνατότητας μεταφοράς του αριθμού του 
λογαριασμού πληρωμών σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 74
Cornelis de Jong
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Για να διευκολυνθεί η αλλαγή 
λογαριασμού πληρωμών σε 
μακροπρόθεσμη βάση, είναι απαραίτητη 
η ύπαρξη συστήματος που θα διασφαλίζει
τη δυνατότητας μεταφοράς του αριθμού 
λογαριασμού πληρωμών σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
διεξάγει ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος 
κόστους-ωφέλειας καθώς και μελέτη 
σκοπιμότητας για τη μεταφορά του 
αριθμού λογαριασμού πληρωμών σε 
ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό τη 
διαμόρφωση ενός τεχνικά εφικτού και 
αποτελεσματικού τρόπου για τη θέσπιση 
της εν λόγω πολιτικής μέσα στα επόμενα 
έτη. Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίες 
αυτόματου αναπροσανατολισμού πρέπει 
να θεσπιστούν σε όλα τα κράτη μέλη ως 
ενδιάμεση λύση.

Or. en

Τροπολογία 75
Evelyne Gebhardt

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 

(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 
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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, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας16.

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, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας16.

__________________ __________________
16 EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15. 16 EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 76
Olle Schmidt

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 

(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 και 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
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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, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας16.

Σήμερα, είναι αναγκαίο να υπάρχει 
πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ώστε 
να είναι δυνατή η αποτελεσματική και 
πλήρης συμμετοχή στη 
χρηματοπιστωτική και κοινωνική 
κοινότητα. Οι καταναλωτές που δεν 
διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό 
αναγκάζονται να χρησιμοποιούν μετρητά 
με αποτέλεσμα όχι μόνο να περιορίζονται 
οι επιλογές τους ως προς τους τρόπους 
πληρωμής και να αποκλείονται από τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά να 
επιβαρύνονται και με περισσότερα έξοδα.
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, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας16.

__________________ __________________
16 EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15. 16 EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15.

Or. en

Τροπολογία 77
Cornelis de Jong

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 

(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 
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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, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας16.

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, όπως λόγου 
χάρη το επίπεδο και η κανονικότητα των 
εσόδων, η απασχόληση, το πιστωτικό 
ιστορικό ή το προσωπικό ιστορικό κ.λπ. 
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, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας16.

__________________ __________________
16 ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15. 16 ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.

Or. en

Τροπολογία 78
Birgit Collin-Langen

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 

(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, εφόσον δεν 
διατηρούν ήδη λογαριασμό πληρωμών σε 
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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, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας16.

άλλο 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, 
σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας16.

__________________ __________________
16 ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15. 16 ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.

Or. de

Τροπολογία 79
Preslav Borissov

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 

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι όλοι οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά στους καταναλωτές. Η 
πρόσβαση δεν θα πρέπει να είναι 
υπερβολικά δύσκολη ούτε να συνεπάγεται 
υπερβολικό κόστος για τους καταναλωτές.
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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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 
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.

βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
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 80
Olle Schmidt

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 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών 
παρέχουν 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 διασφαλίσουν ότι τυχόν 
εξαιρέσεις βασίζονται μόνο στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας16, ιδίως όσον αφορά 
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αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ως 
προς τον πελάτη. 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 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 81
Evelyne Gebhardt

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.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι παρέχεται στους 
καταναλωτές λογαριασμός πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών, 
που καλύπτουν τουλάχιστον τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1, ως αναπόσπαστο τμήμα 
των συνήθων επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων. Η πρόσβαση σε 
υπηρεσίες πληρωμών πρέπει να 
παρέχεται σε ολόκληρη την Ένωση για 
όλους τους καταναλωτές που διαμένουν 
νόμιμα στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, 
των εργαζομένων και των αστέγων χωρίς 
σταθερή διεύθυνση. Η πρόσβαση δεν θα 
πρέπει να είναι υπερβολικά δύσκολη και 
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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.

να συνεπάγεται μόνο ονομαστικό τέλος
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 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 82
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με τη διαφάνεια και τη 
συγκρισιμότητα των τελών που 
χρεώνονται στους καταναλωτές για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους οι οποίοι 
τηρούνται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και προσφέρονται από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται 
στην Ένωση, καθώς και κανόνες 
αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμών 
πληρωμών εντός ενός κράτους μέλους.

Or. en
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Τροπολογία 83
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) «νομίμως διαμένων»: κάθε πολίτης 
της ΕΕ ή πρόσωπο από τρίτη χώρα που 
διαμένει νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, 
των εργαζομένων και των αστέγων χωρίς 
σταθερή διεύθυνση·

Or. en

Τροπολογία 84
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) «υπηρεσίες που συνδέονται με τον 
λογαριασμό πληρωμών»: όλες οι 
υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 85
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος αποστέλλει την 
πληροφόρηση σχετικά με το σύνολο ή 
μέρος των επαναλαμβανόμενων 
πληρωμών·

ζ) «αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών από τον οποίο ο καταναλωτής 
αλλάζει τον λογαριασμό πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 86
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών προς τον οποίο αποστέλλεται η 
πληροφόρηση σχετικά με το σύνολο ή 
μέρος των επαναλαμβανόμενων 
πληρωμών·

η) «αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών προς τον οποίο ο καταναλωτής 
αλλάζει τον λογαριασμό πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 87
Edvard Kožušník

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, κατά περίπτωση, 
τις οποίες οφείλει ο καταναλωτής στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την 
παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή για 
συναλλαγές που διενεργούνται σε 
λογαριασμό πληρωμών· οι κυρώσεις και οι 
χρεώσεις για την παραβίαση των 
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συμβατικών υποχρεώσεων δεν 
θεωρούνται τέλη·

Or. cs

Τροπολογία 88
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «αλλαγή λογαριασμού»: κατόπιν 
αιτήματος του καταναλωτή, μεταφορά από 
έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε 
άλλον των πληροφοριών σχετικά με το 
σύνολο ή μέρος των πάγιων εντολών για 
μεταφορές πιστώσεων, 
επαναλαμβανόμενες άμεσες χρεώσεις και 
επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες 
μεταφορές πιστώσεων που διενεργούνται 
σε λογαριασμό πληρωμών, με ή χωρίς τη 
μεταφορά του θετικού υπολοίπου του 
λογαριασμού από τον έναν λογαριασμό 
πληρωμών στον άλλον ή το κλείσιμο του 
προηγούμενου λογαριασμού·

ιγ) «αλλαγή λογαριασμού»: κατόπιν 
αιτήματος του καταναλωτή, μεταφορά από 
έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε 
άλλον των πληροφοριών σχετικά με το 
σύνολο ή μέρος των πάγιων εντολών για 
μεταφορές πιστώσεων, 
επαναλαμβανόμενες άμεσες χρεώσεις και 
επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες 
μεταφορές πιστώσεων που διενεργούνται 
σε λογαριασμό πληρωμών, με ή χωρίς τη 
μεταφορά του θετικού υπολοίπου του 
λογαριασμού από τον έναν λογαριασμό 
πληρωμών στον άλλον ή το κλείσιμο του 
προηγούμενου λογαριασμού· μόνο ένας 
λογαριασμό με θετικό ή μηδενικό 
υπόλοιπο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει να καταβάλλουν τις χρεώσεις ή να 
αναλαμβάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο του καταναλωτή.

Τροπολογία 89
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη α) «εργάσιμη ημέρα»: η ημέρα κατά 
την οποία οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ασκούν 
επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως 
απαιτείται για την εκτέλεση των 
αντίστοιχων καθηκόντων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 90
Preslav Borissov

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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 91
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 92
Edvard Kožušník

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 
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.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 10
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 60% 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.

Or. cs

Τροπολογία 93
Preslav Borissov
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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 
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.

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 
παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες που 
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών 
και 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 παρέχοντας μόνο 
ένα όνομα για κάθε υπηρεσία.

Or. en

Τροπολογία 94
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – 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 
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.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
κατάλληλο χρόνο πριν από την υπογραφή 
σύμβασης για λογαριασμό πληρωμών με 
τον καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει και παρέχει στον 
καταναλωτή δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών που περιέχει τον κατάλογο όλων
των υπηρεσιών που συνδέονται με τον 
λογαριασμό πληρωμών, καθώς και τα 
αντίστοιχα τέλη για κάθε υπηρεσία. Σε 
περίπτωση μεταβολών, ο καταναλωτής 
ενημερώνεται λεπτομερώς.

Or. en



AM\1006208EL.doc 23/61 PE521.598v01-00

EL

Τροπολογία 95
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

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 
παράγραφο 1.

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες που
συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και
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 παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 96
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

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 
παράγραφο 1.

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 και εάν είναι 
δυνατόν τα μεμονωμένα στοιχεία να 
αγοραστούν χωριστά, το τέλος για το 
σύνολο του πακέτου και το τέλος για κάθε 
υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 97
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

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 
παράγραφο 1.

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 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 το τέλος για κάθε υπηρεσία που 
δεν καλύπτεται από το τέλος για το 
πακέτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι ο σαφής προσδιορισμός για το τι θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο δελτίο πληροφόρησης περί τελών.

Τροπολογία 98
António Fernando Correia de Campos

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.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν κοινό γλωσσάριο 
τουλάχιστον του καταλόγου των 
υπηρεσιών πληρωμών, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς, και το παρέχουν στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
το διαθέτουν στους καταναλωτές.
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Or. en

Τροπολογία 99
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
εκπληρώνουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
εντός δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση 
του τυποποιημένου καταλόγου σε επίπεδο 
ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 
5 και την έκδοση της εκτελεστικής 
πράξης σύμφωνα με την παράγραφο 7 
της παρούσας διάταξης.

Or. en

Τροπολογία 100
Preslav Borissov

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 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως 
και κατόπιν αιτήματος, δήλωση όλων των 
τελών που καταβάλλουν για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους. Η εν λόγω 
δήλωση κοινοποιείται στους 
καταναλωτές ηλεκτρονικά ή εγγράφως, 
όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των 
μερών.

Or. en
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Τροπολογία 101
António Fernando Correia de Campos

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 
στους καταναλωτές δωρεάν δήλωση όλων 
των τελών που καταβάλλουν για τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους, κατά 
προτίμηση κάθε μήνα, αλλά τουλάχιστον 
σε τριμηνιαία βάση, μέσω ταχυδρομείου 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν 
ο κάτοχος του λογαριασμού διαθέτει το 
διαδικτυακό τραπεζικό σύστημα που 
συνδέεται με τον λογαριασμό.

Or. en

Τροπολογία 102
Edvard Kožušník

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 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
ηλεκτρονική δήλωση όλων των τελών που 
καταβάλλουν για τους λογαριασμούς 
πληρωμών τους.

Or. cs

Τροπολογία 103
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές ενημερώνονται πλήρως και 
έγκαιρα εκ των προτέρων, εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά, στην περίπτωση που 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
προτίθεται να αυξήσει οποιοδήποτε τέλος 
πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας 
δήλωσης.

Or. en

Τροπολογία 104
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το τέλος μονάδας που χρεώνεται για 
κάθε υπηρεσία, τον αριθμό των 
περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε 
η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σχετικής 
περιόδου και την ημερομηνία κατά την 
οποία χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία·

α) το τέλος μονάδας που χρεώνεται για 
κάθε υπηρεσία ή, σε περίπτωση πακέτου, 
το τέλος για όλο το πακέτο θεωρώντας το 
ως ενιαία παροχή, τον αριθμό των 
περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε 
η υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σχετικής 
περιόδου και την ημερομηνία κατά την 
οποία χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία·

Or. en

Τροπολογία 105
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό ποσό των τελών που 
καταβλήθηκαν για κάθε υπηρεσία η οποία 

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

πακέτα υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 106
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το συνολικό ποσό των τελών που 
καταβλήθηκαν για όλες τις υπηρεσίες οι 
οποίες παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια 
της σχετικής περιόδου·

γ) το συνολικό ποσό των τελών που 
καταβλήθηκαν για όλες τις υπηρεσίες ή 
πακέτα υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 107
Preslav Borissov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τον αριθμό των ημερών κατά τις 
οποίες ο λογαριασμός παρέμεινε με 
χρεωστικό υπόλοιπο, τα επιτόκια που 
εφαρμόστηκαν και το συνολικό ποσό των 
τόκων που καταβλήθηκε κατά τη 
διάρκεια της σχετικής περιόδου·

Or. en

Τροπολογία 108
Preslav Borissov
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές ειδοποιούνται εκ των 
προτέρων στην περίπτωση που πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών προτίθεται να 
αυξήσει οποιοδήποτε τέλος πριν από τη 
δημοσίευση της ετήσιας δήλωσης.

Or. en

Τροπολογία 109
Preslav Borissov

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 οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση τους όρους και 
τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται με τον 
λογαριασμό πληρωμών, που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 110
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
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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.

πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση, 
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο όλων των 
υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται με τον 
λογαριασμό πληρωμών, που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 111
Cornelis de Jong

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 τον χαρακτηρισμό των 
υπηρεσιών τους στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν, κατά 
περίπτωση, τον αντίστοιχο όρο στον 
κατάλογο όλων των υπηρεσιών που 
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών 
και που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών δεν χρησιμοποιούν εμπορικές 
ονομασίες στο δελτίο πληροφόρησης περί 
τελών ούτε στη δήλωση τελών.

Or. en

Τροπολογία 112
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

α) να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών· οι πληροφορίες σχετικά με τον 
ιδιοκτήτη και τον πάροχο του δικτυακού 
τόπου θα πρέπει να είναι εύκολα 
διαθέσιμες και ευδιάκριτες·

Or. en

Τροπολογία 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να είναι αμερόληπτοι και να ορίζουν 
με σαφήνεια τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ενός 
λογαριασμού πληρωμών που συνιστάται 
σε έναν χρήστη υπηρεσίας πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 114
Sergio Gaetano Cofferati

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) να μη δημοσιεύουν διαφημίσεις 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, των 
πρακτόρων τους, των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεών τους ή των σημάτων τους 
στην αρχική ιστοσελίδα τους ή στους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης·
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Or. en

Τροπολογία 115
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρέχουν επικαιροποιημένη 
πληροφόρηση·

γ) να παρέχουν επικαιροποιημένη, σαφή 
και φιλική προς τον χρήστη
πληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 116
Catherine Stihler

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 επαρκώς ευρεία 
επισκόπηση της αγοράς λογαριασμών 
πληρωμών και πληροφόρηση σχετικά με 
το μερίδιο της αγοράς που καλύπτεται 
από τον δικτυακό τους τόπο·

Or. en

Τροπολογία 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) να διαθέτουν συστήματα για την 
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αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία 
ή επιχειρηματικές σχέσεις δεν εμποδίζουν 
τη συμμόρφωση με τους όρους που 
απαριθμούνται στην παρούσα 
παράγραφο·

Or. en

Τροπολογία 118
Edvard Kožušník

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).

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 119
Wim van de Camp
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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. 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 όλα τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες ανήκουν στο πακέτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις Κάτω Χώρες και σε ορισμένες άλλες χώρες όπως το Βέλγιο είναι κοινή πρακτική να 
καταβάλλει ο καταναλωτής ενιαίο τέλος για έναν τυπικό λογαριασμό πληρωμών. Ο 
διαχωρισμός των δαπανών ανά υπηρεσία θα τον καταστήσει πιο περίπλοκο και πιθανότατα πιο 
ακριβό για τους καταναλωτές, καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες είναι υπηρεσίες συναλλαγών, 
δηλαδή ισχύει η καταβολή ποσού ανά συναλλαγή. Σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη, οι Κάτω 
Χώρες διαθέτουν το φθηνότερο τέλος για το πακέτο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις βασικές 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 120
Othmar Karas

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 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη χρηματοπιστωτική 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, στην περίπτωση αυτή,
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πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

παρέχει χωριστή πληροφόρηση σχετικά με 
τις δαπάνες και τα τέλη που συνδέονται με 
κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο, 
εφόσον είναι δυνατόν να αγοραστούν 
χωριστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ του λογαριασμού πληρωμών στο πλαίσιο πακέτων 
ο οποίος αποτελεί δέσμη υπηρεσιών πληρωμών και του λογαριασμού πληρωμών που 
προσφέρεται μαζί με άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, π.χ. με ασφάλιση. Οι καταναλωτές 
πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα στοιχεία του πακέτου που αγοράζουν, καθώς και με το 
κόστος του εν λόγω πακέτου, καθώς και για πρόσθετες δαπάνες για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες που μπορούν επίσης να αγοραστούν χωριστά.

Τροπολογία 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αγορά μεριδίου συνεταιριστικής 
τράπεζας δεν συνιστά προϊόν ή υπηρεσία 
κατά την έννοια της παραγράφου 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλοί καταναλωτές οργανώνονται σε συνεταιριστικές τράπεζες για τη διευθέτηση των 
οικονομικών τους υποθέσεων. Δεδομένου ότι η ουσία των συνεταιριστικών εταιρειών είναι να 
αποτελούν οι χρήστες και μέλη αυτών, ορισμένες συνεταιριστικές τράπεζες θέτουν ως 
προϋπόθεση για το άνοιγμα λογαριασμού την ιδιότητα μέλους. Η ΕΕ προωθεί τη νομική μορφή 
των συνεταιριστικών εταιρειών π.χ. μέσω του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής 
εταιρείας και, ως εκ τούτου, η σύνδεση του ανοίγματος λογαριασμού με την ιδιότητα μέλους δεν 
θεωρείται παράνομη.

Τροπολογία 122
Preslav Borissov
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι διατάξεις που σχετίζονται με την 
αλλαγή που προβλέπεται στο κεφάλαιο III 
ισχύουν μόνο για την αλλαγή 
λογαριασμών πληρωμών εντός ενός 
κράτους μέλους. Κάθε κράτος μέλος 
διασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχουν υπηρεσία αλλαγής 
λογαριασμού, όπως αυτή περιγράφεται στο 
άρθρο 10, σε κάθε καταναλωτή που 
διατηρεί λογαριασμό σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτειά του.

Or. en

Τροπολογία 123
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως 
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 10, σε κάθε 
καταναλωτή που διατηρεί λογαριασμό σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εντός του 
ίδιου κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 124
Cornelis de Jong
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την αλλαγή λογαριασμού 
μεταξύ εγχώριων παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν διατάξεις που 
παρεκκλίνουν από εκείνες που 
περιγράφονται στο άρθρο 10, εάν αυτό 
περιλαμβάνει αποδόσεις που είναι σαφώς 
προς το συμφέρον του καταναλωτή. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τα υφιστάμενα 
συστήματα υπηρεσιών αλλαγής 
λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 125
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την 
παραλαβή της εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής 
ενέργειες:

3. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από 
την παραλαβή της εξουσιοδότησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο 
λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
ζητά από τον αποστέλλοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών να προβεί στις εξής 
ενέργειες:

Or. en

Τροπολογία 126
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος  3 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) να παρέχει μηχανισμό αυτόματου 
αναπροσανατολισμού των πάγιων 
εντολών και των άμεσων χρεώσεων στον 
λογαριασμό που διατηρεί ο καταναλωτής 
στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών κατά τη διάρκεια περιόδου 
τουλάχιστον ενός έτους·
(Η εν λόγω παράγραφος είναι η -α). Η 
παράγραφος αυτή πρέπει να τοποθετηθεί 
πριν από την παράγραφο a).)

Or. en

Τροπολογία 127
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κλείνει τον λογαριασμό πληρωμών· δ) κλείνει τον λογαριασμό πληρωμών 
δωρεάν·

Or. en

Τροπολογία 128
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στις 
παραγράφους 1 έως 7 εφαρμόζονται και 
όταν η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών εγκατεστημένο σε άλλο 

διαγράφεται
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κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 129
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στις 
παραγράφους 1 έως 7 εφαρμόζονται και 
όταν η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 
εκκινείται από πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη πανευρωπαϊκής υποδομής όσον αφορά την αλλαγή λογαριασμού θα είναι δαπανηρή 
και πολύ δύσκολη ως προς την επίτευξή της λόγω πρακτικών προκλήσεων, όπως: το πολύ 
υψηλό κόστος για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων διαδικασιών σε όλη την ΕΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των χωρών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ), οι γλωσσικοί 
φραγμοί (π.χ. στην περίπτωση της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, οι διαφορές που 
υπάρχουν στα αντίστοιχα αλφάβητα), οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι, η μετατροπή των 
λογαριασμών και οι εντολές λογαριασμών σε πολλαπλά νομίσματα (συμπεριλαμβανομένων των 
χωρών εκτός ζώνης του ευρώ), καθώς και η διασφάλιση ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών συμβάσεων. Η εν λόγω υποδομή δεν είναι απαραίτητη, όχι μόνο λόγω της 
έλλειψης τρέχουσας ζήτησης, αλλά και λόγω της απουσίας επαρκούς αιτιολόγησης για την 
υπηρεσία, καθώς η αλλαγή χώρας γενικά σημαίνει για τον πελάτη αλλαγή παρόχων υπηρεσιών 
και/ή πιστωτών. Όσον αφορά τη συνοχή με τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA), 
προτείνεται η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού να εφαρμόζεται μόνον εντός ενός κράτους 
μέλους.

Τροπολογία 130
Preslav Borissov
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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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 131
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών στον καταναλωτή για το 
κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών που 
τηρείται σε αυτόν καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 132
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 

διαγράφεται
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πληρωμών στον καταναλωτή για το 
κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών που 
τηρείται σε αυτόν καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 133
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών στον καταναλωτή για το 
κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών που 
τηρείται σε αυτόν καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
χρεώνονται τέλη που χρεώνει ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών στον καταναλωτή για το 
κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών που 
τηρείται σε αυτόν.

Or. en

Τροπολογία 134
Preslav Borissov

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 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
χρεώνονται τέλη που χρεώνει ο 
αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών στον καταναλωτή 
για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται 
δυνάμει του άρθρου 10.
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στο πραγματικό κόστος στο οποίο 
υποβάλλεται ο εν λόγω πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 135
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται το 
συντομότερο δυνατόν από τον εν λόγω 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 136
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται αμελλητί από 
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λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
Το βάρος της απόδειξης επωμίζεται ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος 
αποδεικνύει ότι τηρήθηκαν οι όροι που 
προβλέπονται στο άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 137
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνονται 
για τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 138
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή 
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή 
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επίσης, η διατήρηση βασικού 
λογαριασμού πληρωμών δεν θα πρέπει 
ουδόλως να εισάγει διακρίσεις. Δεν 
επιτρέπεται η οιαδήποτε εισαγωγή 
διακρίσεων, για παράδειγμα μέσω 
διαφορετικής όψης της κάρτας ή μέσω 
διαφορετικού αριθμού λογαριασμού ή 
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κάρτας.

Or. en

Τροπολογία 139
Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά
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.
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 
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πληρωμών επαληθεύουν κατά πόσον ο 
καταναλωτής διατηρεί, ή δεν διατηρεί, 
λογαριασμό πληρωμών στην επικράτεια 
της χώρας τους.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν 
δύνανται να απορρίψουν το αίτημα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, με εξαίρεση τις 
εξής περιπτώσεις:
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·
β) εάν δεν πληρούνται οι όροι του 
κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.
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.
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο β), ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει τα 
δέοντα μέτρα δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ 
της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.
6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά δεν εξαρτάται 
από την αγορά πρόσθετων υπηρεσιών.

Or. cs

Τροπολογία 140
Preslav Borissov



PE521.598v01-00 46/61 AM\1006208EL.doc

EL

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 όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν 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.

Or. en

Τροπολογία 141
Edvard Kožušník

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 την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει 
στους καταναλωτές λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην 
επικράτειά τους.

Or. cs
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Τροπολογία 142
Catherine Stihler

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 όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν 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.

Or. en

Τροπολογία 143
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όταν δεν επιτρέπεται σε καταναλωτή να 
διατηρεί λογαριασμό πληρωμών στην 
ελεύθερη αγορά, η απορριπτική επιστολή 
του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών 
περιέχει υποχρεωτική αναφορά στο 
έννομο δικαίωμά του να διατηρεί βασικό 
λογαριασμό πληρωμών και στον φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τα 
στοιχεία επικοινωνίας αυτού.

Or. en
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Τροπολογία 144
Preslav Borissov

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. 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. 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 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.

Or. en

Τροπολογία 145
Evelyne Gebhardt

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 

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 
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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.

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, ζητώντας από τον 
καταναλωτή να υπογράψει υπεύθυνη 
δήλωση, κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

Or. en

Τροπολογία 146
Othmar Karas

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. 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 ότι ο καταναλωτής δεν 
διατηρεί ήδη λογαριασμό πληρωμών στην 
επικράτεια της χώρας τους. Για τον σκοπό 
αυτόν, ο καταναλωτής μπορεί να παρέχει 
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
υπεύθυνη δήλωση ή δήλωση 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που να 
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επιβεβαιώνει ότι δεν έχει επιτραπεί στον 
καταναλωτή το άνοιγμα κανονικού 
λογαριασμού πληρωμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αμφίβολο κατά πόσον οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν ή θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα, για λόγους προστασίας δεδομένων, να εξακριβώνουν κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί λογαριασμό πληρωμών στην επικράτειά τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποδέχονται 
υπεύθυνη δήλωση του καταναλωτή ότι δεν είναι ήδη κάτοχος λογαριασμού πληρωμών ή 
δήλωση από τουλάχιστον ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ότι δεν επιτράπηκε στον καταναλωτή 
το άνοιγμα τέτοιου λογαριασμού πληρωμών.

Τροπολογία 147
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι 
άστεγοι, οι αναλφάβητοι και τα άτομα με 
χαμηλό επίπεδο μόρφωσης καθώς και οι 
ηλικιωμένοι, να υποστηρίζονται ενεργά 
στο άνοιγμα βασικού λογαριασμού 
πληρωμών, μεταξύ άλλων με την 
προώθηση μνημονίων συνεννόησης 
μεταξύ του τραπεζικού τομέα και των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που 
υποστηρίζουν τις ευπαθείς αυτές ομάδες.

Or. en

Τροπολογία 148
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) όταν εντοπίζονται ποινικά 
αδικήματα όπως η απάτη.

Or. en

Τροπολογία 149
Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά σε άλλο κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 150
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. εάν ο καταναλωτής παρήσχε 
εσφαλμένα στοιχεία προκειμένου να 
εξασφαλίσει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά ενώ, σε 
διαφορετική περίπτωση, η παροχή 
σωστών στοιχείων θα τον απέκλειε από 
το δικαίωμα διατήρησης του εν λόγω 
λογαριασμού·

Or. en

Τροπολογία 151
Preslav Borissov
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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, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του και για τον λόγο της απόρριψης 
αυτής, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 
εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

Or. en

Τροπολογία 152
Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Παράμετροι λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής 
υπηρεσίες πληρωμών:
α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τη 
διενέργεια όλων των πράξεων που 
απαιτούνται για το άνοιγμα, τη λειτουργία 
και το κλείσιμο λογαριασμού πληρωμών·
β) υπηρεσίες που επιτρέπουν την 
κατάθεση χρηματικών ποσών σε 
λογαριασμό πληρωμών·
γ) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις 
αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό 
πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης·
δ) την εκτέλεση των εξής πράξεων 
πληρωμής εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης:
1) άμεσων χρεώσεων·
2) πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·
3) μεταφορών πιστώσεων.
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, για όλες τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ελάχιστο αριθμό πράξεων 
που θα παρέχονται στον καταναλωτή με 
την καταβολή του τέλους, εάν ισχύει, που 
αναφέρεται στο άρθρο 17. Ο ελάχιστος 
αριθμός των πράξεων πρέπει να είναι 
εύλογος και σύμφωνος με τη συνήθη 
εμπορική πρακτική στο εκάστοτε κράτος 
μέλος.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής είναι σε θέση να 
διαχειρίζεται και να εκκινεί συναλλαγές 
πληρωμής από τον λογαριασμό
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
τον οποίο διατηρεί, μέσω της 
διαδικτυακής τραπεζικής πλατφόρμας 
του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εάν 
υπάρχει.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
προσφέρονται στον καταναλωτή 
οποιεσδήποτε δυνατότητες 
υπερανάληψης σε σχέση με τον 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

Or. cs

Τροπολογία 153
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
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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 τα βασικά χαρακτηριστικά 
του λογαριασμού πληρωμών του.

Or. fr

Τροπολογία 154
Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Συναφή τέλη
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.
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.
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:
α) εθνικά επίπεδα εισοδήματος·
β) μέσος όρος χρέωσης που συνδέεται με
λογαριασμούς πληρωμών στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος·
γ) συνολικό κόστος που συνδέεται με την 
παροχή του λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά·
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δ) εθνικές τιμές καταναλωτή.
4. 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.

Or. cs

Τροπολογία 155
Preslav Borissov

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 ονομαστικού τέλους.

Or. en

Τροπολογία 156
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr
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Τροπολογία 157
Edvard Kožušník

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 έναντι της 
καταβολής ευλόγου τέλους.

Or. cs

Τροπολογία 158
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

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:

διαγράφεται

α) εθνικά επίπεδα εισοδήματος·
β) μέσος όρος χρέωσης που συνδέεται με 
λογαριασμούς πληρωμών στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος•
γ) συνολικό κόστος που συνδέεται με την 
παροχή του λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά·
δ) εθνικές τιμές καταναλωτή.

Or. fr

Τροπολογία 159
Edvard Kožušník
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Συμβάσεις-πλαίσια και καταγγελία
1. Οι συμβάσεις-πλαίσια για την παροχή 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά υπόκεινται στις 
διατάξεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στις 
παραγράφους 2 και 3.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση-πλαίσιο, εάν ισχύει τουλάχιστον 
μία από τις εξής προϋποθέσεις:
α) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε 
εσκεμμένα τον λογαριασμό για 
εγκληματικές δραστηριότητες·
β) εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία 
συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα 
μεγαλύτερο των 12 διαδοχικών μηνών·
γ) εάν ο καταναλωτής παρέσχε εν γνώσει 
του ανακριβή στοιχεία προκειμένου να 
εξασφαλίσει τον λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά, δεδομένου 
ότι τα ακριβή στοιχεία θα τον απέκλειαν 
από το δικαίωμα αυτό·
δ) εάν ο καταναλωτής δεν διαμένει πλέον 
νομίμως στην Ένωση ή έχει ακολούθως 
ανοίξει δεύτερο λογαριασμό πληρωμών 
στο κράτος μέλος όπου διατηρεί ήδη
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.
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.
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Or. cs

Τροπολογία 160
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε 
εσκεμμένα τον λογαριασμό για 
εγκληματικές δραστηριότητες·

α) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποίησε 
εσκεμμένα τον λογαριασμό για 
εγκληματικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας·

Or. fr

Τροπολογία 161
Preslav Borissov

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 162
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα 
μεγαλύτερο των 12 διαδοχικών μηνών,
παρά την πρότερη αποστολή 
ενημερωτικού σημειώματος κατά τον 10ο 
και τον 11ο μήνα συνεχούς αδράνειας·

Or. fr

Τροπολογία 163
Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19 διαγράφεται
Γενικές πληροφορίες για λογαριασμούς 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά
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.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διαθέτουν 
στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά 
με τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων λογαριασμών πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, τα σχετικά τέλη 
και τους όρους χρήσης τους. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν επίσης ώστε ο 
καταναλωτής να ενημερώνεται ότι η 
αγορά πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι 
υποχρεωτική για την πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

Or. cs
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Τροπολογία 164
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διαθέτουν 
στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά 
με τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων λογαριασμών πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, τα σχετικά τέλη 
και τους όρους χρήσης τους. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν επίσης ώστε ο 
καταναλωτής να ενημερώνεται ότι η αγορά 
πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι 
υποχρεωτική για την πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών διαθέτουν 
στους καταναλωτές προσβάσιμες 
πληροφορίες και κατάλληλη συνδρομή
σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
παρεχόμενων λογαριασμών πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά, τα σχετικά τέλη 
και τους όρους χρήσης τους. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν επίσης ώστε ο 
καταναλωτής να ενημερώνεται ότι η αγορά 
πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι 
υποχρεωτική για την πρόσβαση σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά.

Or. en

Τροπολογία 165
Preslav Borissov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
ανάληψη πρωτοβουλιών σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής 
εκπαίδευσης με σκοπό την καταπολέμηση 
της υπερχρέωσης και την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου χρηματοπιστωτικού 
αποκλεισμού για όλους τους 
καταναλωτές. Ενθαρρύνονται οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών που προσφέρουν 
στους καταναλωτές καθοδήγηση και 
συνδρομή όσον αφορά την υπεύθυνη 
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διαχείριση των οικονομικών τους.

Or. en

Τροπολογία 166
Catherine Stihler

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 
καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διαθέτουν όλες τις εξουσίες 
που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Οι εν λόγω αρχές 
ζητούν τακτικά τη γνώμη των 
ενδιαφερόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 
των καταναλωτών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται και να παρακολουθείται η 
αποτελεσματική συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία. 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 
καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

Or. en


