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Τροπολογία 19
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες 
για πράξεις πληρωμών με τη χρήση 
καρτών

σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες 
για πράξεις πληρωμών με τη χρήση 
καρτών και ψηφιακών πορτοφολιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 20
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Μία από τις βασικές πρακτικές που 
εμποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στις συναλλαγές με κάρτες 
πληρωμών και στις πράξεις πληρωμών με 
κάρτες είναι η ευρεία εφαρμογή των 
διατραπεζικών προμηθειών, οι οποίες στα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν υπόκεινται σε 
καμία νομοθεσία. Πρόκειται για 
διατραπεζικές προμήθειες που 
εφαρμόζονται συνήθως μεταξύ των
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών 
απόκτησης κάρτας και των παρόχων
υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας που 
ανήκουν σε ένα ορισμένο σύστημα 
καρτών. Οι διατραπεζικές προμήθειες 

(10) Μία από τις βασικές πρακτικές που 
εμποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στις συναλλαγές με κάρτες 
πληρωμών και στις πράξεις πληρωμών με 
κάρτες είναι η ευρεία εφαρμογή των 
διατραπεζικών προμηθειών, οι οποίες στα 
περισσότερα κράτη μέλη δεν υπόκεινται σε 
καμία νομοθεσία. Πρόκειται για 
διατραπεζικές προμήθειες που 
μετακυλίονται συνήθως από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας 
σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
έκδοσης κάρτας που ανήκουν στο σχετικό
σύστημα. Οι διατραπεζικές προμήθειες 
αποτελούν το βασικό συστατικό των 
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αποτελούν το βασικό μέρος των τελών που 
επιβάλλονται στους εμπόρους από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
απόκτησης κάρτας για κάθε συναλλαγή με 
κάρτα. Οι έμποροι με τη σειρά τους 
ενσωματώνουν το εν λόγω κόστος στις 
γενικές τιμές των αγαθών και των 
υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
συστημάτων καρτών φαίνεται στην πράξη 
να αποσκοπεί σε μεγάλο βαθμό στο να 
πείσει όσον το δυνατόν περισσότερους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης 
κάρτας (πχ. τράπεζες) να εκδίδουν τις 
κάρτες τους, γεγονός το οποίο συνήθως 
οδηγεί σε υψηλότερες και όχι χαμηλότερες 
προμήθειες στην αγορά, σε αντίθεση με τη 
διορθωτική επίδραση του ανταγωνισμού 
της συνήθους τιμής σε μια οικονομία της 
αγοράς. Η ρύθμιση των διατραπεζικών 
προμηθειών θα μπορούσε να βελτιώσει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

τελών που επιβάλλονται στους εμπόρους 
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
απόκτησης κάρτας για κάθε συναλλαγή με
κάρτα. Οι έμποροι με τη σειρά τους 
ενσωματώνουν το εν λόγω κόστος στις 
γενικές τιμές των αγαθών και των 
υπηρεσιών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
συστημάτων καρτών φαίνεται στην πράξη 
να αποσκοπεί σε μεγάλο βαθμό στο να 
πείσει όσον το δυνατόν περισσότερους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης 
κάρτας (πχ. τράπεζες) να εκδίδουν τις 
κάρτες τους, γεγονός το οποίο συνήθως 
οδηγεί σε υψηλότερες και όχι χαμηλότερες 
προμήθειες στην αγορά, σε αντίθεση με τη 
διορθωτική επίδραση του ανταγωνισμού 
της συνήθους τιμής σε μια οικονομία της 
αγοράς. Η ρύθμιση των διατραπεζικών 
προμηθειών θα μπορούσε να βελτιώσει τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 21
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η υπάρχουσα μεγάλη ποικιλία των 
διατραπεζικών προμηθειών και του 
επιπέδου τους εμποδίζει την εμφάνιση 
«νέων» ενωσιακών παραγόντων με βάση 
επιχειρηματικά μοντέλα με χαμηλότερες 
διατραπεζικές προμήθειες, σε βάρος 
δυνητικών οικονομιών κλίμακας και 
φάσματος και την επακόλουθη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας τους. Αυτό έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στους εμπόρους 
λιανικής και στους καταναλωτές και 
εμποδίζει την καινοτομία. Καθώς οι 
ενωσιακοί παράγοντες θα πρέπει να 
προσφέρουν στις τράπεζες έκδοσης 

(11) Το υπάρχον υψηλό επίπεδο των 
διατραπεζικών προμηθειών ενδέχεται να
εμποδίζει την εμφάνιση «νέων» 
παραγόντων με βάση ποικίλα
επιχειρηματικά μοντέλα σε βάρος 
δυνητικών οικονομιών κλίμακας και 
φάσματος και την επακόλουθη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας τους. Αυτό έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στους εμπόρους 
λιανικής και στους καταναλωτές και 
εμποδίζει την καινοτομία. Καθώς οι 
ενωσιακοί παράγοντες θα πρέπει να 
προσφέρουν στις τράπεζες έκδοσης 
τουλάχιστον το υψηλότερο επίπεδο 
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τουλάχιστον το υψηλότερο επίπεδο 
διατραπεζικών προμηθειών που επικρατεί 
στην αγορά στην οποία επιθυμούν να 
εισέλθουν, αυτό έχει επίσης ως 
αποτέλεσμα το συνεχή κατακερματισμό 
της αγοράς. Τα υφιστάμενα εγχώρια 
συστήματα με χαμηλότερες ή μηδενικές 
διατραπεζικές προμήθειες μπορεί επίσης 
να αναγκαστούν να αποσυρθούν από την 
αγορά λόγω της πίεσης από τις τράπεζες να 
επιτύχουν υψηλότερα έσοδα από τις 
διατραπεζικές προμήθειες. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οι καταναλωτές και οι έμποροι 
να αντιμετωπίζουν περιορισμένες επιλογές, 
υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη 
ποιότητα υπηρεσιών πληρωμών, ενώ η 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν 
ενωσιακές λύσεις πληρωμών είναι 
περιορισμένη. Επιπλέον, οι έμποροι 
λιανικής δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 
διαφορές των προμηθειών κάνοντας χρήση 
των υπηρεσιών αποδοχής καρτών που 
προσφέρονται από τις τράπεζες σε άλλα 
κράτη μέλη. Ειδικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται από τα συστήματα 
πληρωμών απαιτούν την εφαρμογή της 
διατραπεζικής προμήθειας του «σημείου 
πώλησης» (χώρα του εμπόρου λιανικής) 
για κάθε πράξη πληρωμών. Αυτό εμποδίζει 
τις αποδέκτριες τράπεζες να προσφέρουν 
επιτυχώς τις υπηρεσίες τους σε 
διασυνοριακή βάση. Εμποδίζει επίσης τους 
εμπόρους λιανικής να μειώσουν το κόστος 
πληρωμών προς όφελος των καταναλωτών.

διατραπεζικών προμηθειών που επικρατεί 
στην αγορά στην οποία επιθυμούν να 
εισέλθουν, αυτό έχει επίσης ως 
αποτέλεσμα το συνεχή κατακερματισμό 
της αγοράς. Τα υφιστάμενα εγχώρια 
συστήματα με χαμηλότερες ή μηδενικές 
διατραπεζικές προμήθειες μπορεί επίσης 
να αναγκαστούν να αποσυρθούν από την 
αγορά λόγω της πίεσης από τις τράπεζες να 
επιτύχουν υψηλότερα έσοδα από τις 
διατραπεζικές προμήθειες. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οι καταναλωτές και οι έμποροι 
να αντιμετωπίζουν περιορισμένες επιλογές, 
υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη 
ποιότητα υπηρεσιών πληρωμών, ενώ η 
δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν 
ενωσιακές λύσεις πληρωμών είναι 
περιορισμένη. Επιπλέον, οι έμποροι 
λιανικής δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 
διαφορές των προμηθειών κάνοντας χρήση 
των υπηρεσιών αποδοχής καρτών που 
προσφέρονται από τις τράπεζες σε άλλα 
κράτη μέλη. Ειδικοί κανόνες που 
εφαρμόζονται από τα συστήματα 
πληρωμών απαιτούν την εφαρμογή της 
διατραπεζικής προμήθειας του «σημείου 
πώλησης» (χώρα του εμπόρου λιανικής) 
για κάθε πράξη πληρωμών. Αυτό εμποδίζει 
τις αποδέκτριες τράπεζες να προσφέρουν 
επιτυχώς τις υπηρεσίες τους σε 
διασυνοριακή βάση. Εμποδίζει επίσης τους 
εμπόρους λιανικής να μειώσουν το κόστος 
πληρωμών προς όφελος των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 22
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για τις εγχώριες συναλλαγές, είναι (17) Για τις εγχώριες συναλλαγές, είναι 
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αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική 
περίοδος, ώστε να παρασχεθεί στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και στα 
συστήματα πληρωμών χρόνος για να 
προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Ως 
εκ τούτου, έπειτα από μια περίοδο δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και με στόχο την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για 
τις πληρωμές με κάρτα, τα ανώτατα όρια 
των διατραπεζικών προμηθειών για τις 
συναλλαγές με καταναλωτικές κάρτες 
πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν 
τόσο τις διασυνοριακές όσο και τις 
εγχώριες πληρωμές.

αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική 
περίοδος, ώστε να παρασχεθεί στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και στα 
συστήματα πληρωμών χρόνος για να 
προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Ως 
εκ τούτου, έπειτα από μια περίοδο δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού θα θεσπιστούν ανώτατα όρια
για τον σταθμισμένο μέσο όρο, 
προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα 
για τεχνολογικές καινοτομίες και να 
αντικατοπτρίζονται τα ποικίλα επίπεδα 
ανάπτυξης των αγορών πληρωμών με 
κάρτα στα διάφορα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 23
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, όλες οι 
(διασυνοριακές και εγχώριες) συναλλαγές 
με «καταναλωτικές» κάρτες άμεσης 
χρέωσης και πράξεις πληρωμών με κάρτες 
θα έχουν μέγιστη διατραπεζική προμήθεια 
0,20% και όλες οι (διασυνοριακές και 
εγχώριες) συναλλαγές με 
«καταναλωτικές» πιστωτικές κάρτες και 
πράξεις πληρωμών με κάρτες που 
βασίζονται στις εν λόγω συναλλαγές θα 
πρέπει να έχουν μέγιστη διατραπεζική 
προμήθεια 0,30%.

(18) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, όλες οι 
διασυνοριακές συναλλαγές με 
«καταναλωτικές» κάρτες άμεσης χρέωσης 
και πράξεις πληρωμών με κάρτες θα έχουν 
μέγιστη διατραπεζική προμήθεια 0,20% 
και όλες οι διασυνοριακές συναλλαγές με 
«καταναλωτικές» πιστωτικές κάρτες και 
πράξεις πληρωμών με κάρτες που 
βασίζονται στις εν λόγω συναλλαγές θα 
πρέπει να έχουν μέγιστη διατραπεζική 
προμήθεια 0,30%.

Or. en
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Τροπολογία 24
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, όλες οι 
(διασυνοριακές και εγχώριες) συναλλαγές 
με «καταναλωτικές» κάρτες άμεσης 
χρέωσης και πράξεις πληρωμών με 
κάρτες θα έχουν μέγιστη διατραπεζική 
προμήθεια 0,20% και όλες οι 
(διασυνοριακές και εγχώριες) συναλλαγές 
με «καταναλωτικές» πιστωτικές κάρτες
και πράξεις πληρωμών με κάρτες που 
βασίζονται στις εν λόγω συναλλαγές θα 
πρέπει να έχουν μέγιστη διατραπεζική 
προμήθεια 0,30%.

(18) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, όλες οι εγχώριες ή 
διασυνοριακές συναλλαγές με 
«καταναλωτικές» κάρτες και πράξεις 
πληρωμών με κάρτες που βασίζονται στις 
εν λόγω συναλλαγές θα πρέπει να έχουν 
μέγιστη διατραπεζική προμήθεια 0,30%.

Or. fr

Τροπολογία 25
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, όλες οι 
(διασυνοριακές και εγχώριες) συναλλαγές 
με «καταναλωτικές» κάρτες άμεσης 
χρέωσης και πράξεις πληρωμών με κάρτες 
θα έχουν μέγιστη διατραπεζική προμήθεια 
0,20% και όλες οι (διασυνοριακές και 
εγχώριες) συναλλαγές με «καταναλωτικές» 
πιστωτικές κάρτες και πράξεις πληρωμών 
με κάρτες που βασίζονται στις εν λόγω 
συναλλαγές θα πρέπει να έχουν μέγιστη
διατραπεζική προμήθεια 0,30%.

(18) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, όλες οι 
(διασυνοριακές και εγχώριες) συναλλαγές 
με «καταναλωτικές» κάρτες άμεσης 
χρέωσης και πράξεις πληρωμών με κάρτες 
θα έχουν μέγιστη προμήθεια τα 0,10 ευρώ 
ανά συναλλαγή και όλες οι (διασυνοριακές 
και εγχώριες) συναλλαγές με 
«καταναλωτικές» πιστωτικές κάρτες και 
πράξεις πληρωμών με κάρτες που 
βασίζονται στις εν λόγω συναλλαγές θα 
πρέπει να έχουν καθορισμένη
διατραπεζική προμήθεια, βάσει του 
πραγματικού κόστους της πληρωμής, με 
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ελάχιστο ποσό τα 0,10 ευρώ ανά 
συναλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 26
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 27
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Ο κανόνας υποχρεωτικής αποδοχής 
όλων των καρτών αποτελεί διπλή 
υποχρέωση που επιβάλλεται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης 
και από τα συστήματα καρτών πληρωμών 
σε δικαιούχους πληρωμής, ώστε, αφενός, 
να αποδεχτούν όλες τις κάρτες του ίδιου 
εμπορικού σήματος (στοιχείο «αποδοχή 
όλων των προϊόντων», ανεξαρτήτως του 
διαφορετικού κόστους αυτών των καρτών, 
και αφετέρου ανεξαρτήτως της 
μεμονωμένης εκδότριας τράπεζας η οποία 
έχει εκδώσει την κάρτα (στοιχείο 
«αποδοχή όλων των εκδοτών»). Είναι προς 
το συμφέρον του καταναλωτή από την ίδια 
κατηγορία καρτών με την ίδια προμήθεια
να μην υπάρχει διάκριση από την πλευρά 
του δικαιούχου όσον αφορά τους εκδότες ή 
τους κατόχους καρτών, και τα συστήματα 
πληρωμών και οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών μπορούν να τους επιβάλουν μια 
τέτοια υποχρέωση. Ως εκ τούτου, αν και το 
στοιχείο «αποδοχή όλων των εκδοτών» του 
κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών αποτελεί δικαιολογημένο κανόνα 
στο πλαίσιο ενός συστήματος καρτών 
πληρωμών, δεδομένου ότι εμποδίζει τους 
δικαιούχους πληρωμής να εισάγουν 
διακρίσεις μεταξύ μεμονωμένων τραπεζών 
οι οποίες έχουν εκδώσει μια κάρτα, το 
στοιχείο «αποδοχή όλων των προϊόντων» 
αποτελεί ουσιαστικά πρακτική δέσμευσης 
που έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή 
καρτών χαμηλών προμηθειών με την 
εξίσου αποδοχή καρτών υψηλών 
προμηθειών. Η αφαίρεση του στοιχείου 
«αποδοχή όλων των προϊόντων» από τον 
κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών θα επιτρέψει στους εμπόρους να 
περιορίσουν την επιλογή των καρτών 
πληρωμών που προσφέρουν σε κάρτες 
χαμηλού(-ότερου) κόστους μόνο, γεγονός 
το οποίο θα ωφελήσει επίσης τους 
καταναλωτές μέσω του μειωμένου κόστους 
για τους εμπόρους. Οι έμποροι που 
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δέχονται χρεωστικές κάρτες δεν θα είναι 
σε αυτήν την περίπτωση υποχρεωμένοι να 
δέχονται και πιστωτικές κάρτες και αυτοί 
που δέχονται πιστωτικές κάρτες δεν θα
είναι υποχρεωμένοι να δέχονται εμπορικές 
κάρτες. Ωστόσο, για την προστασία του 
καταναλωτή και της δυνατότητάς του να 
χρησιμοποιεί κάρτες πληρωμών όσο το 
δυνατόν πιο συχνά, οι έμποροι πρέπει να 
υποχρεωθούν να δέχονται όλες τις κάρτες 
που υπόκεινται στην ίδια ρυθμιζόμενη 
διατραπεζική προμήθεια. Ένας τέτοιος 
περιορισμός θα μπορούσε επίσης να 
οδηγήσει σε ένα πιο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον για κάρτες με διατραπεζικές 
προμήθειες που δεν ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό, καθώς οι έμποροι 
μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
διαπραγματευτική δύναμη όσον αφορά τις 
συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να 
δεχτούν τέτοιες κάρτες.

δέχονται χρεωστικές κάρτες δεν θα είναι 
σε αυτήν την περίπτωση υποχρεωμένοι να 
δέχονται και πιστωτικές κάρτες και αυτοί 
που δέχονται πιστωτικές κάρτες δεν θα 
είναι υποχρεωμένοι να δέχονται εμπορικές 
κάρτες. Ωστόσο, για την προστασία του 
καταναλωτή και της δυνατότητάς του να 
χρησιμοποιεί κάρτες πληρωμών όσο το 
δυνατόν πιο συχνά, οι έμποροι πρέπει να 
υποχρεωθούν να δέχονται όλες τις κάρτες 
που υπόκεινται στην ίδια προμήθεια. Ένας 
τέτοιος περιορισμός θα μπορούσε επίσης 
να οδηγήσει σε ένα πιο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον για κάρτες με διατραπεζικές 
προμήθειες που δεν ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό, καθώς οι έμποροι 
μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
διαπραγματευτική δύναμη όσον αφορά τις 
συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να 
δεχτούν τέτοιες κάρτες.

Or. en

Τροπολογία 28
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Για την αποτελεσματική λειτουργία 
των περιορισμών όσον αφορά τον κανόνα 
υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών, είναι απαραίτητες ορισμένες 
πληροφορίες. Πρώτον, οι δικαιούχοι 
πρέπει να έχουν τα μέσα να 
προσδιορίσουν τις διαφορετικές 
κατηγορίες καρτών. Ως εκ τούτου, οι 
διαφορετικές κατηγορίες θα πρέπει να 
είναι αναγνωρίσιμες με ευδιάκριτο και 
ηλεκτρονικό τρόπο στη συσκευή. 
Δεύτερον, ο πληρωτής θα πρέπει επίσης 
να είναι ενημερωμένος σχετικά με την 
αποδοχή του/των μέσου(-ων) πληρωμών 

διαγράφεται
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του σε ένα δεδομένο σημείο πώλησης. 
Είναι απαραίτητο κάθε περιορισμός της 
χρήσης ενός δεδομένου εμπορικού 
σήματος να ανακοινώνεται από τον 
δικαιούχο πληρωμής στον πληρωτή την 
ίδια στιγμή και υπό τις ίδιες συνθήκες με 
τις πληροφορίες ότι ένα συγκεκριμένο 
εμπορικό σήμα είναι αποδεκτό.

Or. en

Τροπολογία 29
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
είναι δυνατή η αποκατάσταση στις 
περιπτώσεις όπου ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόστηκε σωστά, ή στις περιπτώσεις 
όπου προκύπτουν διαφορές μεταξύ των 
χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών και 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, τα 
κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν 
κατάλληλες και αποτελεσματικές 
εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελιών 
και προσφυγών. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση 
παραβίασης του παρόντος κανονισμού και 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές, καθώς και 
ότι εφαρμόζονται.

(31) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
είναι δυνατή η αποκατάσταση στις 
περιπτώσεις όπου ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόστηκε σωστά, ή στις περιπτώσεις 
όπου προκύπτουν διαφορές μεταξύ των 
χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών και 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, τα 
κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν 
κατάλληλες και αποτελεσματικές 
εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελιών 
και προσφυγών. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές που 
καταρτίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών, πρέπει να θεσπίσουν κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος 
κανονισμού και πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι εν λόγω κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές, καθώς και ότι 
εφαρμόζονται.

Or. en
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Τροπολογία 30
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες 
τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις 
για τις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών 
που πραγματοποιούνται στην Ένωση, στις 
οποίες o πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών του δικαιούχου είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες 
τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις 
για τις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών 
και με ψηφιακά πορτοφόλια που 
πραγματοποιούνται στην Ένωση, στις 
οποίες o πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
του πληρωτή, ο πληρωτής, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και 
ο δικαιούχος είναι εγκατεστημένοι στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των καρτών και των λοιπών 
ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, έχει καίρια σημασία οι συναλλαγές με 
ψηφιακά πορτοφόλια να υπόκεινται και αυτές στον προτεινόμενο κανονισμό. Είναι σημαντικό 
να υπάρχει αναφορά στο γεγονός ότι ένας έμπορος που είναι εγκατεστημένος εκτός ΕΕ δεν θα 
πρέπει να επωφελείται από τον προτεινόμενο κανονισμό απλώς και μόνο λόγω του γεγονότος 
ότι στηρίζεται στις υπηρεσίες ενός αποδέκτη που είναι εγκατεστημένος εντός της Ένωσης.

Τροπολογία 31
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες 
τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις 
για τις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών 
που πραγματοποιούνται στην Ένωση, στις 
οποίες o πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών του δικαιούχου είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες 
τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις 
για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται 
στην Ένωση με κάρτες πληρωμών και 
ψηφιακά πορτοφόλια, στις οποίες o 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του 
πληρωτή, ο πληρωτής, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και 



PE526.051v01-00 14/49 AM\1013311EL.doc

EL

ο δικαιούχος, είναι εγκατεστημένοι στην 
Ένωση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού φαίνεται να είναι αναγκαία η επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του κανονισμού ώστε να περιλαμβάνει και τα ψηφιακά πορτοφόλια (π.χ. 
Paypal). Τα ψηφιακά πορτοφόλια είναι μια μέθοδος πληρωμής που ανταγωνίζεται άμεσα τις 
κάρτες και άλλες μεθόδους πληρωμής. Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για 
τις κάρτες και τα άλλα ανταγωνιστικά ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, είναι ζωτικής σημασίας να 
επεκταθεί ο προτεινόμενος κανονισμός ώστε να λαμβάνει υπόψη τη χρήση των ψηφιακών 
πορτοφολιών.

Τροπολογία 32
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε συναλλαγές με κάρτες πληρωμών που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
συστήματος πληρωμών με κάρτα σε 
σχέση με το οποίο ο συνολικός αριθμός 
των καρτών που εκδίδονται σε πελάτες 
στην Ένωση από το σχετικό σύστημα 
πληρωμών με κάρτα ή στο πλαίσιο αυτού 
αντιστοιχεί στο 1% ή λιγότερο του 
συνολικού αριθμού των καρτών 
πληρωμών που εκδίδονται από όλα τα 
συστήματα καρτών πληρωμών στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 33
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συναλλαγές με εμπορικές κάρτες, α) εμπορικές κάρτες,

Or. en

Τροπολογία 34
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συναλλαγές με κάρτες που έχουν 
εκδοθεί από τριμερή συστήματα καρτών 
πληρωμών.

γ) κάρτες που έχουν εκδοθεί από τριμερή 
συστήματα καρτών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 35
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συναλλαγές με κάρτες που έχουν 
εκδοθεί από τριμερή συστήματα καρτών 
πληρωμών.

γ) συναλλαγές με κάρτες που έχουν 
εκδοθεί στο πλαίσιο τριμερών 
συστημάτων καρτών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 36
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) ως «συναλλαγή με χρεωστική κάρτα» 
νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα 
συμπεριλαμβανομένων των 
προπληρωμένων καρτών που συνδέονται 
με τρεχούμενο ή καταθετικό λογαριασμό 
στον οποίο μια συναλλαγή χρεώνεται σε 
λιγότερο από δύο εργάσιμες ημέρες αφού 
ο εκδότης λάβει την εντολή πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 37
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) ως «συναλλαγή με χρεωστική κάρτα» 
νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα 
συμπεριλαμβανομένων των 
προπληρωμένων καρτών που συνδέονται 
με τρεχούμενο ή καταθετικό λογαριασμό 
στον οποίο μια συναλλαγή χρεώνεται 
αμέσως μόλις εγκριθεί/πραγματοποιηθεί η 
συναλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 38
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ως «συναλλαγή με πιστωτική κάρτα» 
νοείται μια συναλλαγή πληρωμής με κάρτα 

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

όπου η συναλλαγή χρεώνεται σε
περισσότερες από δύο εργάσιμες ημέρες 
αφού ο εκδότης λάβει την εντολή 
πληρωμής·

Or. en

Τροπολογία 39
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 40
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) ως «κάρτα πληρωμών» νοείται 
κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) που 
παρέχει το δικαίωμα ανάληψης μετρητών 
ή επιτρέπει την υποβολή εντολής 
πληρωμής μέσω του εμπόρου ή του 
αποδέκτη και την οποία ο έμπορος 
αποδέχεται προκειμένου να λάβει το 
οφειλόμενου σε αυτόν ποσό·

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός περιλαμβάνει αναφορές στην «κάρτα πληρωμών» αλλά δεν 
παρέχει ορισμό αυτού του όρου. Η εισαγωγή ενός τεχνολογικά ουδέτερου ορισμού της «κάρτας 
πληρωμών» καθιστά δυνατό τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω έννοιας.

Τροπολογία 41
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) ως «διατραπεζική προμήθεια» νοείται η 
προμήθεια που καταβάλλεται για κάθε 
πράξη άμεσης ή έμμεσης χρέωσης (δηλ. 
μέσω τρίτου μέρους) μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και 
του δικαιούχου που πραγματοποιούν 
συναλλαγή με κάρτα πληρωμών ή πράξη 
πληρωμών με κάρτα·

(9) ως «διατραπεζική προμήθεια» νοείται η 
προμήθεια που καταβάλλεται άμεσα ή
έμμεσα (δηλ. μέσω τρίτου μέρους) μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του 
πληρωτή και του δικαιούχου που 
πραγματοποιούν συναλλαγή με κάρτα 
πληρωμών ή πράξη πληρωμών με κάρτα. 
Οι διατραπεζικές προμήθειες μπορεί να 
είναι είτε σαφείς σε ένα τετραμερές 
σύστημα καρτών (η προμήθεια 
καταβάλλεται από μία νομική οντότητα 
σε μια άλλη νομική οντότητα) είτε 
σιωπηρές σε ένα τριμερές σύστημα 
καρτών (εσωτερική μεταφορά μεταξύ της 
αποδέκτριας επιχείρησης και της 
εκδότριας επιχείρησης της ίδιας νομικής 
οντότητας). Ο όρος αφορά επίσης 
προμήθεια που καταβάλλεται ή έκπτωση 
που προσφέρεται μεταξύ του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και 
ενός εταίρου ιδίου εμπορικού σήματος ή 
ενός πράκτορα·

Or. en

Τροπολογία 42
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) ως «διατραπεζική προμήθεια» νοείται η 
προμήθεια που καταβάλλεται για κάθε 
πράξη άμεσης ή έμμεσης χρέωσης (δηλ. 
μέσω τρίτου μέρους) μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και 
του δικαιούχου που πραγματοποιούν 
συναλλαγή με κάρτα πληρωμών ή πράξη 
πληρωμών με κάρτα·

(9) ως «διατραπεζική προμήθεια» νοείται η 
προμήθεια που καταβάλλεται για κάθε 
πράξη άμεσης ή έμμεσης χρέωσης (δηλ. 
μέσω τρίτου μέρους) μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και 
του δικαιούχου που πραγματοποιούν 
συναλλαγή με κάρτα πληρωμών ή πράξη 
πληρωμών με κάρτα. Οι διατραπεζικές 
προμήθειες μπορεί να είναι εμφανείς, 
στην περίπτωση του τετραμερούς 
συστήματος καρτών (η προμήθεια 
καταβάλλεται από μία νομική οντότητα
σε άλλη νομική οντότητα) ή σιωπηρές, 
στην περίπτωση του τριμερούς
συστήματος (εσωτερική μεταφορά 
μεταξύ του τμήματος αποδοχής και του 
τμήματος έκδοσης της ίδιας νομικής 
οντότητας). Ο όρος αφορά επίσης 
προμήθεια που καταβάλλεται ή η 
έκπτωση που προσφέρεται μεταξύ του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του 
πληρωτή και ενός εταίρου του ίδιου
εμπορικού σήματος ή ενός πράκτορα·

Or. pl

Τροπολογία 43
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) ως «τριμερές σύστημα καρτών 
πληρωμών» νοείται ένα σύστημα καρτών 
πληρωμών στο οποίο πραγματοποιούνται 
πληρωμές από ένα λογαριασμό πληρωμών 
που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους 
του κατόχου κάρτας σε λογαριασμό 
πληρωμών που διατηρείται από το 
σύστημα εκ μέρους του δικαιούχου 
πληρωμής, και οι πράξεις πληρωμών με 

(15) ως «τριμερές σύστημα καρτών 
πληρωμών» νοείται ένα σύστημα καρτών 
πληρωμών στο οποίο πραγματοποιούνται 
πληρωμές από ένα λογαριασμό πληρωμών 
που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους 
του πληρωτή σε λογαριασμό πληρωμών 
που διατηρείται από το σύστημα εκ μέρους 
του δικαιούχου πληρωμής, και οι πράξεις 
πληρωμών με κάρτα βάσει της ίδιας δομής. 
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κάρτα βάσει της ίδιας δομής. Όταν ένα 
τριμερές σύστημα καρτών πληρωμών 
αδειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για την έκδοση και/ή την 
απόκτηση καρτών πληρωμών, θεωρείται 
τετραμερές σύστημα καρτών πληρωμών·

Όταν ένα τριμερές σύστημα καρτών 
πληρωμών αδειοδοτεί άλλους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για την έκδοση 
και/ή την απόκτηση καρτών πληρωμών, ή 
εκδίδει κάρτες πληρωμών με εταίρο ιδίου 
εμπορικού σήματος ή μέσω πράκτορα, 
θεωρείται τετραμερές σύστημα καρτών 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 44
Matteo Salvini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) ως «ψηφιακό πορτοφόλι» νοείται 
μια υπηρεσία που επιτρέπει στον κάτοχο
του πορτοφολιού την πρόσβαση, τη 
διαχείριση και τη χρήση των μέσων
αναγνώρισης και πληρωμής με στόχο την 
πραγματοποίηση πληρωμών. Η εν λόγω 
υπηρεσία μπορεί να βρίσκεται σε μια 
συσκευή που ανήκει στον κάτοχο του 
πορτοφολιού, όπως ένα κινητό τηλέφωνο 
ή ένας προσωπικός υπολογιστής, ή
μπορεί να φιλοξενείται σε 
απομακρυσμένο εξυπηρετητή (οι 
παραπάνω λύσεις μπορούν να 
συνδυαστούν), αλλά σε κάθε περίπτωση 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κατόχου. Ο 
έμπορος που συνάπτει σύμβαση με το 
ψηφιακό πορτοφόλι αναφέρεται ως «υπο-
έμπορος»·

Or. en

Τροπολογία 45
Preslav Borissov
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) ως «σταθμισμένος μέσος όρος» 
νοείται, σε σχέση με τις διατραπεζικές 
προμήθειες, το συνολικό ποσό 
διατραπεζικών προμηθειών πιστωτικής ή 
χρεωστικής κάρτας που καταβάλλεται 
διαιρούμενο διά του συνολικού ποσού των 
σχετικών συναλλαγών κατά την ίδια 
περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 46
Małgorzata Handzlik

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) ως «ψηφιακό πορτοφόλι» νοείται 
μια υπηρεσία που επιτρέπει στον κάτοχο
του πορτοφολιού την πρόσβαση, τη 
διαχείριση και τη χρήση των μέσων
αναγνώρισης και πληρωμής με στόχο την 
πραγματοποίηση πληρωμών. Η εν λόγω 
υπηρεσία μπορεί να βρίσκεται σε μια 
συσκευή που ανήκει στον κάτοχο του 
πορτοφολιού, όπως ένα κινητό τηλέφωνο 
ή ένας προσωπικός υπολογιστής, ή
μπορεί να φιλοξενείται σε 
απομακρυσμένο εξυπηρετητή (οι 
παραπάνω λύσεις μπορούν να 
συνδυαστούν), αλλά σε κάθε περίπτωση 
βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κατόχου. Ο 
έμπορος που συνάπτει σύμβαση με το 
ψηφιακό πορτοφόλι αναφέρεται ως «υπο-
έμπορος»·

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Εάν πρόκειται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού να συμπεριληφθούν τα ψηφιακά 
πορτοφόλια, είναι απαραίτητη η εισαγωγή του σχετικού ορισμού στις διατάξεις του.

Τροπολογία 47
Matteo Salvini

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) ως «μέσος όρος» νοείται, σε σχέση 
με τις διατραπεζικές προμήθειες, το 
συνολικό ποσό διατραπεζικών 
προμηθειών πιστωτικής ή χρεωστικής 
κάρτας που καταβάλλεται διαιρούμενο 
διά του συνολικού ποσού των σχετικών 
συναλλαγών κατά την ίδια περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 48
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Διατραπεζικές προμήθειες για 
διασυνοριακές συναλλαγές με
καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές 
κάρτες

Διατραπεζικές προμήθειες για 
διασυνοριακές καταναλωτικές χρεωστικές 
και πιστωτικές κάρτες

Or. en

Τροπολογία 49
Matteo Salvini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 50
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διάκριση μεταξύ πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.
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Τροπολογία 51
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διάκριση μεταξύ πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Τροπολογία 52
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 53
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Απαγορεύονται τυχόν διατάξεις 
συμβάσεων ή άλλων μορφών συμφωνιών 
οι οποίες προβλέπουν εξαίρεση από την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή που 
περιλαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά 
διατραπεζικών προμηθειών από εκείνα 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 ή 
2. Σε περίπτωση σύμβασης ή άλλης 
μορφής συμφωνίας που αποκλείει την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή σε 
περίπτωση σύμβασης ή άλλης μορφής 
συμφωνίας που ορίζει υψηλότερα 
ποσοστά διατραπεζικής προμήθειας από 
εκείνα που ορίζονται στις παραγράφους 1 
ή 2, ισχύει το ανώτατο όριο του ποσοστού 
που προβλέπεται στις παραγράφους 1 ή 2.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματική λειτουργία των διατάξεων θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στις 
περιπτώσεις όπου ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται, ισχύει το ανώτατο ποσοστό διατραπεζικής 
προμήθειας. Κατά τον τρόπο αυτόν θα αποφευχθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των εθνικών 
νομοθεσιών.

Τροπολογία 54
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν χαμηλότερα 
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ανώτατα όρια μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανώτατο όριο των ΠΔΠ δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τα υπάρχοντα εγχώρια 
συστήματα ή τα νέα συστήματα με χαμηλότερες ΠΔΠ να αυξήσουν τις ΠΔΠ ώστε να φθάσουν 
στο επίπεδο του ανώτατου ορίου. Το προτεινόμενο ανώτατο όριο δεν πρέπει να βλάπτει την 
άρτια λειτουργία των εθνικών αγορών, γεγονός που θα είχε μόνον αρνητικές επιπτώσεις για 
τους καταναλωτές.

Τροπολογία 55
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 4 διαγράφεται
Διατραπεζικές προμήθειες για όλες τις 
συναλλαγές με καταναλωτικές 
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες
1. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν 
διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή 
ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με 
ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που 
υπερβαίνει το 0,2 % της αξίας της 
συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή 
με τη χρήση χρεωστικής κάρτας.
2. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν 
διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή 
ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με 
ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που 
υπερβαίνει το 0,3 % της αξίας της 
συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή 
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με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο διατραπεζικών προμηθειών, εκτός των (διασυνοριακών) διατραπεζικών 
προμηθειών εντός του ΕΟΧ που εξετάζονται στο άρθρο 3, δεν θα πρέπει να καθορίζεται από 
την ΕΕ, αλλά, αντίθετα, μπορεί να ορίζεται από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών, εάν και 
όταν κρίνεται σκόπιμο από τις εν λόγω εθνικές αρχές. Δεδομένων των τεράστιων διαφορών 
στην ανάπτυξη των πληρωμών με κάρτα στα διάφορα κράτη μέλη, ένα ενιαίο ποσοστό 
καθοριζόμενο σε επίπεδο ΕΕ δεν θα ήταν κατάλληλο για όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 56
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Διατραπεζικές προμήθειες για όλες τις 
συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές 
και πιστωτικές κάρτες

Διατραπεζικές προμήθειες για τις 
συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές 
και πιστωτικές κάρτες σε εθνικό επίπεδο

Or. en

Τροπολογία 57
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια της προτεινόμενης μεταβατικής περίοδου για την εφαρμογή των νέων υποχρεώσεων 
σχετικά με το ανώτατο όριο των διατραπεζικών προμηθειών για όλες τις συναλλαγές, φαίνεται 
να είναι υπερβολικά μεγάλη. Για τις διασυνοριακές συναλλαγές προβλέπονται μόνο δύο μήνες. 
Συνεπώς, οι έξι μήνες για όλες τις συναλλαγές φαίνεται να συνιστούν επαρκές χρονικό 
περιθώριο για την προσαρμογή των δραστηριοτήτων στους νέους κανονισμούς.

Τροπολογία 58
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση απόλυτου ανώτατου ορίου για τις διατραπεζικές προμήθειες, όπως προτείνεται από 
την Επιτροπή, δεν θα αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των αγορών καρτών 
πληρωμών στα διάφορα κράτη μέλη. Ένα σταθμισμένο μέσο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο θα 
παράσχει έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας και θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
νέες τεχνολογίες, σε χαρακτηριστικά ασφαλείας, ή στη βελτίωση των υποδομών για τις κάρτες 
πληρωμών σε χώρες στις οποίες δεν σημειώνεται ικανοποιητική ανάπτυξη.
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Τροπολογία 59
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια θα πρέπει να τεθούν νωρίτερα σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι 
σε αυτό το επίπεδο γίνεται περισσότερο αισθητή η επιβάρυνση που προκύπτει από τις ΠΔΠ.

Τροπολογία 60
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διάκριση μεταξύ πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Όσον 
αφορά τα ανώτατα όρια, θα πρέπει να καταστούν λιγότερο αυστηρά για τις εγχώριες 
συναλλαγές, προκειμένου να παρασχεθεί στις ρυθμιστικές αρχές επαρκής ευελιξία ώστε να 
προσαρμόσουν τα ποσά με βάση τη δομή της αγοράς και τις ισορροπίες μεταξύ των τραπεζών 
έκδοσης και των αποδεκτριών τραπεζών.

Τροπολογία 61
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να 
προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική 
προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη 
συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το ποσό των 0,10 ευρώ ανά συναλλαγή
για οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση 
χρεωστικής κάρτας, με ανάλογες 
προμήθειες για τις μικροπληρωμές.

Or. en

Τροπολογία 62
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν 
διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή 
ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή με 

διαγράφεται
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ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα που 
υπερβαίνει το 0,3 % της αξίας της 
συναλλαγής για οποιαδήποτε συναλλαγή 
με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διάκριση μεταξύ πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Τροπολογία 63
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 64
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να 

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

να προσφέρουν ή να ζητήσουν 
διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή 
άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το 0,3 % της αξίας της συναλλαγής για 
οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση 
χρεωστικής κάρτας.

Or. pl

Τροπολογία 65
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ανώτατα όρια θα πρέπει να τεθούν νωρίτερα σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου ότι 
σε αυτό το επίπεδο γίνεται περισσότερο αισθητή η επιβάρυνση που προκύπτει από τις ΠΔΠ.

Τροπολογία 66
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
προσφέρουν ή να ζητήσουν καθορισμένη
διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή 
άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα με βάση το 
πραγματικό κόστος της πληρωμής για 
οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση 
πιστωτικής κάρτας, με ελάχιστο ποσό τα 
0,10 ευρώ ανά συναλλαγή.

Or. en

Τροπολογία 67
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Απαγορεύονται τυχόν διατάξεις 
συμβάσεων ή άλλων μορφών συμφωνιών 
οι οποίες προβλέπουν εξαίρεση από την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή που 
περιλαμβάνουν υψηλότερα ποσοστά 
διατραπεζικών προμηθειών από εκείνα 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 ή 
2. Σε περίπτωση σύμβασης ή άλλης 
μορφής συμφωνίας που αποκλείει την 
εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, ή σε 
περίπτωση σύμβασης ή άλλης μορφής 
συμφωνίας που ορίζει υψηλότερα 
ποσοστά διατραπεζικής προμήθειας από 
εκείνα που ορίζονται στις παραγράφους 1 
ή 2, ισχύει το ανώτατο όριο του ποσοστού 
που προβλέπεται στις παραγράφους 1 ή 2.

Or. pl
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Τροπολογία 68
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν χαμηλότερα 
ανώτατα όρια μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ανώτατο όριο των ΠΔΠ δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τα υπάρχοντα εγχώρια 
συστήματα ή τα νέα συστήματα με χαμηλότερες ΠΔΠ να αυξήσουν τις ΠΔΠ ώστε να φθάσουν 
στο επίπεδο του ανώτατου ορίου. Το προτεινόμενο ανώτατο όριο δεν πρέπει να βλάπτει την 
άρτια λειτουργία των εθνικών αγορών, γεγονός που θα είχε μόνον αρνητικές επιπτώσεις για 
τους καταναλωτές.

Τροπολογία 69
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν χαμηλότερα 
ανώτατα όρια ή μέτρα με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα μέσω της 
εθνικής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια δεν πρέπει να βλάπτουν την άρτια λειτουργία των εθνικών 
αγορών στις οποίες οι διατραπεζικές προμήθειες είναι χαμηλότερες ή ανύπαρκτες, ιδιαίτερα σε 
χώρες με φθηνά και αποτελεσματικά εθνικά συστήματα χρεωστικών καρτών.
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Τροπολογία 70
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο κανονισμός προκειμένου να αποφευχθεί στο πλαίσιο των 
συστημάτων πληρωμών με κάρτα η αύξηση των χρεώσεων, όπως για αδειοδότηση, έγκριση 
κ.λπ., η οποία στη συνέχεια μετακυλίεται στους εμπόρους λιανικής και στους καταναλωτές.

Τροπολογία 71
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Σιωπηρές διατραπεζικές προμήθειες

1. Τα τριμερή συστήματα καρτών 
πληρωμής επιβάλλουν σιωπηρές
διατραπεζικές προμήθειες, οι οποίες θα 
πρέπει να υπόκεινται σε ανώτατο όριο
κατά τον ίδιο τρόπο που υπόκεινται οι
εμφανείς διατραπεζικές προμήθειες που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4.
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2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή, τα 
τριμερή συστήματα καρτών πληρωμών 
θα τηρούν χωριστά λογιστικά βιβλία για 
τις δραστηριότητες που συνδέονται με 
την αποδοχή καταναλωτικών καρτών και
για τις δραστηριότητες που σχετίζονται 
με την έκδοση των καταναλωτικών 
καρτών, όπως θα συνέβαινε εάν οι εν 
λόγω δραστηριότητες ασκούνταν από 
νομικά ανεξάρτητες οντότητες, 
διευκολύνοντας κατά τον τρόπο αυτόν 
τον προσδιορισμό όλων των στοιχείων 
που αφορούν τα έξοδα και τα έσοδα, 
καθώς και της βάσης υπολογισμού τους 
και της ανάλυσης των εφαρμοζόμενων 
μεθόδων, που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες έκδοσης και αποδοχής, 
συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς 
ανάλυσης των σταθερών και των 
διαρθρωτικών δαπανών. Τα τριμερή 
συστήματα καρτών πληρωμών 
υποχρεούνται επίσης να δημοσιοποιούν 
τις χρεώσεις εσωτερικής μεταφοράς, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια των 
σιωπηρών διατραπεζικών προμηθειών 
και να αποφευχθεί η διασταυρούμενη 
επιδότηση.
3. Για τον σκοπό της εφαρμογής των 
ανώτατων ορίων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, όλα τα 
καθαρά ποσά που λαμβάνει το τμήμα 
έκδοσης καταναλωτικών καρτών από το 
τμήμα που συνδέεται με το σύστημα των 
καρτών πληρωμής που αφορά πράξεις
πληρωμών ή συναφείς δραστηριότητες, 
αντιμετωπίζονται ως μέρος των 
σιωπηρών διατραπεζικών προμηθειών.
4. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2, 
τα τριμερή συστήματα καρτών 
υποχρεούνται να ορίσουν Διαχειριστή, ο 
οποίος θα υποβάλλει τις ετήσιες εκθέσεις
προς τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται
στο άρθρο 13 και εξής σχετικά με τη 
συμμόρφωση του τριμερούς συστήματος 
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προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 κατά το προηγούμενο έτος. Οι διατάξεις 
εφαρμογής που αφορούν τον Διαχειριστή 
ορίζονται στο παράρτημα X.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική σκέψη 22 αναφέρεται ότι τα τριμερή συστήματα πληρωμών επιβάλλουν 
σιωπηρές διατραπεζικές προμήθειες. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι, το επίπεδο 
των σιωπηρών διατραπεζικών προμηθειών θα πρέπει να ρυθμίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που 
ρυθμίζονται οι εμφανείς διατραπεζικές προμήθειες. Για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των 
διατάξεων, μια αναλογική λύση θα είναι η υποχρέωση διορισμού Διαχειριστή, ο οποίος, όπως 
ισχύει και επί του παρόντος, θα υποχρεούται να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη 
συμμόρφωση προς τον σταθμισμένο μέσο όρο που έχει συμφωνηθεί με την Επιτροπή.

Τροπολογία 72
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 73
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά τη σύναψη συμβατικής 
συμφωνίας με πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών, ο καταναλωτής πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να αποφασίζει κατά πόσον 
χρειάζεται δύο ή περισσότερα 
διαφορετικά εμπορικά σήματα μέσων 
πληρωμών στη συσκευή κάρτας, στην 
τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή 
πληροφορική συσκευή του. Πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον 
καταναλωτή σαφείς και αντικειμενικές 
πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα 
εμπορικά σήματα πληρωμών και σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά τους που 
συνδέονται με τη χρήση, τις λειτουργίες, 
το κόστος και την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά τη σύναψη συμβατικής 
συμφωνίας με πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών, παρέχονται στον καταναλωτή 
σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες 
καθώς και η δυνατότητα να αποφασίζει 
κατά πόσον χρειάζεται δύο ή 
περισσότερα διαφορετικά εμπορικά 
σήματα μέσων πληρωμών στη συσκευή 
κάρτας, στην τηλεπικοινωνιακή, την 
ψηφιακή ή την πληροφορική συσκευή 
του. 

Or. en
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Τροπολογία 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις όπου η συσκευή 
πληρωμών παρέχει την επιλογή μεταξύ 
διαφορετικών εμπορικών σημάτων μέσων 
πληρωμών, το εμπορικό σήμα που 
εφαρμόζεται στην εκάστοτε συναλλαγή 
πληρωμών θα καθορίζεται από τον 
πληρωτή στο σημείο πώλησης.

5. Στις περιπτώσεις όπου η συσκευή 
πληρωμών παρέχει την επιλογή μεταξύ 
διαφορετικών εμπορικών σημάτων μέσων 
πληρωμών, το εμπορικό σήμα που 
εφαρμόζεται στην εκάστοτε συναλλαγή 
πληρωμών θα καθορίζεται από τον 
πληρωτή στο σημείο πώλησης. Πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον 
καταναλωτή σαφείς και αντικειμενικές 
πληροφορίες σχετικά με όλα τα διαθέσιμα 
εμπορικά σήματα πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
τις διατραπεζικές προμήθειες και τα 
χαρακτηριστικά τους.

Or. en

Τροπολογία 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα συστήματα καρτών πληρωμής, οι 
εκδότες, οι αγοραστές και οι πάροχοι 
υποδομών χειρισμού καρτών πληρωμών 
δεν εισάγουν αυτόματους μηχανισμούς, 
λογισμικό ή συσκευές στο μέσο πληρωμών 
ή στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο 
σημείο πώλησης που περιορίζει την 
επιλογή της εφαρμογής από τον πληρωτή 
κατά τη χρήση ενός μέσου πληρωμής για 
τη χρήση καρτών πληρωμών με 
περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα.

6. Τα συστήματα καρτών πληρωμής, οι 
εκδότες, οι αγοραστές, οι έμποροι και οι 
πάροχοι υποδομών χειρισμού καρτών 
πληρωμών δεν εισάγουν αυτόματους 
μηχανισμούς, λογισμικό ή συσκευές στο 
μέσο πληρωμών ή στον εξοπλισμό που 
χρησιμοποιείται στο σημείο πώλησης που 
περιορίζει την επιλογή της εφαρμογής από 
τον πληρωτή κατά τη χρήση ενός μέσου 
πληρωμής για τη χρήση καρτών πληρωμών 
με περισσότερα του ενός εμπορικά 
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σήματα.

Or. en

Τροπολογία 77
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μη μίξη Χρεώσεις

Or. fr

Τροπολογία 78
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αποδέκτες πρέπει να προσφέρουν και 
να χρεώνουν τους δικαιούχους 
μεμονωμένα οριζόμενες χρεώσεις 
εμπορικών υπηρεσιών για τις διάφορες 
κατηγορίες και τα διαφορετικά εμπορικά 
σήματα των καρτών πληρωμής με 
διαφορετικά επίπεδα διατραπεζικών 
προμηθειών, εκτός εάν οι έμποροι 
ζητήσουν γραπτώς από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών να χρεώνουν μικτές 
χρεώσεις εμπορικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 79
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε μείωση του ύψους των 
διατραπεζικών προμηθειών που 
προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του 
παρόντος κανονισμού ή που 
αποφασίζονται από τις αρμόδιες αρχές 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 πρέπει να 
συνοδεύεται από τουλάχιστον ισοδύναμη 
μείωση των χρεώσεων εμπορικών 
υπηρεσιών που χρεώνουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών στους δικαιούχους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα εάν οι αποδέκτες δεν μεταφέρουν τη 
μείωση των διατραπεζικών προμηθειών και στις προμήθειες που χρεώνονται στους εμπόρους.

Τροπολογία 80
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 10 διαγράφεται
Κανόνες υποχρεωτικής αποδοχής όλων 
των καρτών
1. Τα συστήματα πληρωμών και οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να εφαρμόσουν κανέναν κανόνα ο οποίος 
θα υποχρεώνει τους πληρωτές να 
αποδέχονται κάρτες και άλλα μέσα 
πληρωμών που εκδίδονται από έναν 
εκδότη πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
στο πλαίσιο ενός συστήματος μέσων 
πληρωμών, να αποδέχονται επίσης άλλα 
μέσα πληρωμών του ίδιου εμπορικού 
σήματος και/ή κατηγορίας που 
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εκδίδονται από άλλους εκδότες παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο του 
ίδιου συστήματος, με εξαίρεση την 
περίπτωση που υπόκεινται στην ίδια 
ρυθμισμένη διατραπεζική προμήθεια.
2. Ο περιορισμός του κανόνα 
υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 δεν θίγει τη δυνατότητα για τα 
συστήματα πληρωμών και τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών να προβλέπουν ότι 
ορισμένες κάρτες δεν μπορούν να 
απορριφθούν βάσει της ταυτότητας του 
εκδότη παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή 
του κατόχου της κάρτας.
3. Οι έμποροι που αποφασίζουν να μην 
αποδεχτούν όλες τις κάρτες ή άλλα μέσα 
πληρωμών ενός συστήματος καρτών 
πληρωμών ενημερώνουν τους 
καταναλωτές με σαφή και 
κατηγορηματικό τρόπο την ίδια στιγμή 
που ενημερώνουν τον καταναλωτή 
σχετικά με την αποδοχή άλλων καρτών 
και μέσων πληρωμών του συστήματος. 
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του 
καταστήματος, στο ταμείο ή στον 
δικτυακό τόπο η άλλο ισχύον ηλεκτρονικό 
ή κινητό μέσο και θα παρέχονται στον 
πληρωτή σε εύθετο χρόνο πριν 
προχωρήσει σε συμφωνία αγοράς με τον 
δικαιούχο πληρωμής.
4. Οι εκδότες πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών διασφαλίζουν ότι τα μέσα 
πληρωμών τους είναι αναγνωρίσιμα εκ 
πρώτης όψεως και ότι μπορούν να 
ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά, 
επιτρέποντας στους δικαιούχους 
πληρωμής να προσδιορίσουν με 
βεβαιότητα ποια εμπορικά σήματα και 
κατηγορίες προπληρωμένων, 
χρεωστικών, πιστωτικών ή εμπορικών 
καρτών και ποιες πράξεις πληρωμών με 
κάρτες επιλέγονται από τον πληρωτή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός του κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών θα οδηγήσει σε μείωση 
της χρήσης των καρτών, καθώς οι καταναλωτές δεν θα είναι πλέον βέβαιοι για το κατά πόσον η 
κάρτα τους γίνεται αποδεκτή από έναν έμπορο ή όχι.

Τροπολογία 81
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 82
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα πληρωμών και οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να εφαρμόσουν κανέναν κανόνα ο οποίος 

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

θα υποχρεώνει τους πληρωτές να 
αποδέχονται κάρτες και άλλα μέσα 
πληρωμών που εκδίδονται από έναν 
εκδότη πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός συστήματος μέσων 
πληρωμών, να αποδέχονται επίσης άλλα 
μέσα πληρωμών του ίδιου εμπορικού 
σήματος και/ή κατηγορίας που εκδίδονται 
από άλλους εκδότες παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών στο πλαίσιο του ίδιου 
συστήματος, με εξαίρεση την περίπτωση 
που υπόκεινται στην ίδια προμήθεια.

Or. en

Τροπολογία 83
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 84
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 85
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι έμποροι που αποφασίζουν να μην 
αποδεχτούν όλες τις κάρτες ή άλλα μέσα 
πληρωμών ενός συστήματος καρτών 
πληρωμών ενημερώνουν τους 
καταναλωτές με σαφή και 
κατηγορηματικό τρόπο την ίδια στιγμή 
που ενημερώνουν τον καταναλωτή 
σχετικά με την αποδοχή άλλων καρτών 
και μέσων πληρωμών του συστήματος. 
Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του
καταστήματος, στο ταμείο ή στον 
δικτυακό τόπο η άλλο ισχύον ηλεκτρονικό 
ή κινητό μέσο και θα παρέχονται στον 
πληρωτή σε εύθετο χρόνο πριν 
προχωρήσει σε συμφωνία αγοράς με τον 
δικαιούχο πληρωμής.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 86
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι εκδότες πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών διασφαλίζουν ότι τα μέσα 
πληρωμών τους των οποίων οι 
διατραπεζικές προμήθειες δεν 
ρυθμίζονται, είναι αναγνωρίσιμα εκ 
πρώτης όψεως και μπορούν να 
ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι προπληρωμένες, οι χρεωστικές και οι (καταναλωτικές) πιστωτικές κάρτες 
υπόκεινται σε ρυθμιζόμενα επίπεδα διατραπεζικών προμηθειών, δεν αποφέρει κανένα όφελος 
το να είναι σε θέση ο έμπορος να ταυτοποιεί εκ πρώτης όψεως και ηλεκτρονικά τις εν λόγω 
κάρτες. Προτείνεται η τροποποίηση της παρούσας παραγράφου, ώστε να απαιτείται η 
ταυτοποίηση μη ρυθμιζόμενων καρτών, προκειμένου ο έμπορος να έχει τη δυνατότητα είτε να 
αρνηθεί τις (μη ρυθμιζόμενες) εμπορικές κάρτες ή να επιβάλει πρόσθετη χρέωση σε αυτές τις 
κάρτες σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία υπηρεσιών πληρωμών 2.

Τροπολογία 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι συμβάσεις μεταξύ των αποδεκτών 
και των δικαιούχων πληρωμής μπορεί να
περιλαμβάνουν πρόβλεψη ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 παρέχονται ή 

2. Οι συμβάσεις μεταξύ των αποδεκτών 
και των δικαιούχων πληρωμής 
περιλαμβάνουν πρόβλεψη ότι οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 1 παρέχονται ή 
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καθίστανται διαθέσιμες σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα, και με τρόπο που έχει συμφωνηθεί 
και επιτρέπει στους δικαιούχους 
πληρωμών να αποθηκεύουν και να 
αναπαράγουν αυτούσιες τις πληροφορίες.

καθίστανται διαθέσιμες σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα, και με τρόπο που έχει συμφωνηθεί 
και επιτρέπει στους δικαιούχους 
πληρωμών να αποθηκεύουν και να 
αναπαράγουν αυτούσιες τις πληροφορίες.

Κατά τη σύναψη συμβατικής συμφωνίας 
με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, 
παρέχονται επίσης στον καταναλωτή 
σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες σε 
τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά πληρωμής και τις 
προμήθειες πληρωμής που ισχύουν στις 
πράξεις πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 88
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι 
αρμόδια για την έκδοση κατευθυντήριων 
γραμμών για την επιβολή 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών κυρώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να προχωρούν προς την ίδια κατεύθυνση κατά τη θέσπιση 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος 
κανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού.

Τροπολογία 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες 
και αποτελεσματικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και 
προσφυγών για την επίλυση των διαφορών 
που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού μεταξύ των δικαιούχων 
πληρωμών και των οικείων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών. Για τους σκοπούς 
αυτούς, τα κράτη μέλη ορίζουν 
υφιστάμενους φορείς, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, ή συνιστούν νέους.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ανεξάρτητες,
κατάλληλες και αποτελεσματικές 
εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής 
ενστάσεων και προσφυγών για την επίλυση 
των διαφορών που προκύπτουν στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού μεταξύ 
των δικαιούχων πληρωμών και των 
οικείων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. 
Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη μέλη 
ορίζουν υφιστάμενους φορείς, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, ή συνιστούν νέους.

Or. en

Τροπολογία 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
τηρούν τις αποφάσεις ενός ή 
περισσοτέρων φορέων επίλυσης 
διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 91
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον 
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αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς των προμηθειών που χρεώνονται 
στο πλαίσιο των τριμερών συστημάτων 
πληρωμών επί των διασυνοριακών 
συναλλαγών και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, καταθέτει νομοθετική πρόταση 
με σκοπό τον περιορισμό των αρνητικών 
επιπτώσεών τους. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι προμήθειες που συνδέονται με τα τριμερή συστήματα πληρωμών μπορούν να είναι 
σημαντικές, και μάλιστα πολύ υψηλότερες από αυτές που συνδέονται με τα τετραμερή 
συστήματα καρτών. Κρίνεται ως εκ τούτου σκόπιμο να εξεταστεί ο αντίκτυπός τους στις 
συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς και η σκοπιμότητα έγκρισης σχετικής νομοθεσίας.


