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Τροπολογία 38
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι σκόπιμο να οριστούν οι 
ημερομηνίες από τις οποίες οι πράξεις 
μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης θα 
πρέπει να πληρούν αυτές τις τεχνικές 
απαιτήσεις, ενώ παράλληλα θα αφήνεται η 
αγορά ανοικτή σε περαιτέρω ανάπτυξη και 
καινοτομίες.

(12) Είναι σκόπιμο να οριστεί ενιαία 
καταληκτική ημερομηνία από την οποία
οι πράξεις μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης 
χρέωσης θα πρέπει να πληρούν αυτές τις 
τεχνικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα θα 
αφήνεται η αγορά ανοικτή σε περαιτέρω 
ανάπτυξη και καινοτομίες.

Or. en

Τροπολογία 39
Simon Busuttil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι σκόπιμο να οριστούν οι 
ημερομηνίες από τις οποίες οι πράξεις 
μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης θα 
πρέπει να πληρούν αυτές τις τεχνικές 
απαιτήσεις, ενώ παράλληλα θα αφήνεται η 
αγορά ανοικτή σε περαιτέρω ανάπτυξη και 
καινοτομίες.

(12) Είναι σκόπιμο να οριστούν οι 
προθεσμίες από τις οποίες οι πράξεις 
μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης θα 
πρέπει να πληρούν αυτές τις τεχνικές 
απαιτήσεις, ενώ παράλληλα θα αφήνεται η 
αγορά ανοικτή σε περαιτέρω ανάπτυξη και 
καινοτομίες. Πρέπει να παρέχεται στους 
παρόχους και στους χρήστες υπηρεσιών 
πληρωμών επαρκές χρονικό διάστημα για 
να προσαρμοστούν στις τεχνικές 
απαιτήσεις, αλλά η χρονική αυτή 
περίοδος δεν θα πρέπει να καθυστερεί 
άσκοπα τα οφέλη για τους καταναλωτές ή 
να ποινικοποιεί τις προσπάθειες 
πρωτόβουλων φορέων που έχουν ήδη 
στραφεί σε συστήματα πληρωμών ΕΧΠΕ. 
Για εθνικές πράξεις πληρωμών οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να 
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παρέχουν στους πελάτες λιανικής τις 
απαιτούμενες υπηρεσίες προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ομαλή και ασφαλής 
μετατροπή των τεχνικών απαιτήσεων που 
προβλέπει ο παρών κανονισμός.

Or. en

Τροπολογία 40
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Πρέπει να οριστούν χωριστές 
ημερομηνίες μετάβασης προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των 
μεταφορών πίστωσης και των άμεσων 
χρεώσεων. Οι μεταφορές πίστωσης και οι 
άμεσες χρεώσεις ανά την Ένωση δεν 
διαθέτουν το ίδιο επίπεδο ωριμότητας, 
εφόσον μια άμεση χρέωση είναι ένα πιο 
πολύπλοκο μέσο από μια μεταφορά 
πίστωσης και, κατά συνέπεια, η 
μετάβαση σε άμεσες χρεώσεις ενωσιακής 
κλίμακας απαιτεί πολύ περισσότερους 
πόρους από ό,τι η μετάβαση σε 
μεταφορές πίστωσης ενωσιακής 
κλίμακας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Simon Busuttil

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Πρέπει να οριστούν χωριστές 
ημερομηνίες μετάβασης προκειμένου να 

(13) Πρέπει να οριστεί ενιαία ημερομηνία 
μετάβασης για μεταφορές πίστωσης και 
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ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των 
μεταφορών πίστωσης και των άμεσων 
χρεώσεων. Οι μεταφορές πίστωσης και οι
άμεσες χρεώσεις ανά την Ένωση δεν 
διαθέτουν το ίδιο επίπεδο ωριμότητας, 
εφόσον μια άμεση χρέωση είναι ένα πιο 
πολύπλοκο μέσο από μια μεταφορά 
πίστωσης και, κατά συνέπεια, η 
μετάβαση σε άμεσες χρεώσεις ενωσιακής
κλίμακας απαιτεί πολύ περισσότερους 
πόρους από ό,τι η μετάβαση σε 
μεταφορές πίστωσης ενωσιακής 
κλίμακας.

άμεσες χρεώσεις ανά την Ένωση 
προκειμένου να επιτραπεί συντονισμένη 
διαδικασία μετάβασης για λόγους 
σαφήνειας και απλούστευσης όσον αφορά 
τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 42
Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 a) Σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν 
ειδικές πράξεις άμεσης χρέωσης που 
είναι, κατά τα φαινόμενα, παρεμφερείς με 
τις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών 
δεδομένου ότι ο πληρωτής χρησιμοποιεί 
κάρτα στο σημείο πώλησης για να 
ξεκινήσει η πράξη πληρωμής. Ωστόσο, το 
υποκείμενο καθεστώς πληρωμών συνιστά 
άμεση χρέωση. Η κάρτα χρησιμοποιείται 
μόνο για την ανάγνωσή της με σκοπό να 
διευκολυνθεί η ηλεκτρονική δημιουργία 
της εντολής, η οποία χρειάζεται να 
υπογραφεί από τον πληρωτή στο σημείο 
πώλησης. Λόγω του σημαντικού όγκου 
συναλλαγών που αντιπροσωπεύουν, οι εν 
λόγω υπηρεσίες πληρωμών δεν μπορούν 
να καταταχθούν στα προϊόντα μικρής 
εξειδικευμένης αγοράς, αλλά, παρά το 
γεγονός αυτό, απαιτούνται έως ότου 
διατεθεί επαρκές υποκατάστατο ΕΧΠΕ. 
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι 
ενδιαφερόμενοι να δημιουργήσουν 
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επαρκές υποκατάστατο ΕΧΠΕ που θα 
εγκριθεί από την Επιτροπή, προτού 
καταργηθούν τα ισχύοντα εθνικά 
συστήματα άμεσης χρέωσης που 
επιτρέπουν αυτή τη μορφή συναλλαγών.

Or. en

Τροπολογία 43
Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να εξασφαλιστεί η παροχή της 
δυνατότητας προσφυγής σε περιπτώσεις 
εσφαλμένης εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κατάλληλες και 
αποτελεσματικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και 
προσφυγών για την επίλυση των διαφορών 
που προκύπτουν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

(20) Για να εξασφαλιστεί η παροχή της 
δυνατότητας προσφυγής σε περιπτώσεις 
εσφαλμένης εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κατάλληλες και 
αποτελεσματικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και 
προσφυγών για την επίλυση των διαφορών 
μεταξύ χρηστών και παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 44
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης όσον αφορά την επικαιροποίηση 
των τεχνικών απαιτήσεων για τις 
μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες 
χρεώσεις.

(22) Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης όσον αφορά την επικαιροποίηση 
των τεχνικών απαιτήσεων για τις 
μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες 
χρεώσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
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διξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλη και 
διαφανή διαβούλευση κατά τη διάρκεια 
του προπαρασκευαστικού της έργου, 
μεταξύ άλλων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμοσύνης. Κατά την 
επεξεργασία και κατάρτιση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την Συναίνεση σχετικά με τις Πρακτικές Ρυθμίσεις της Προσφυγής στις 
κατ'εξουσιοδότηση Πράξεις.

Τροπολογία 45
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Επειδή οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών από τα εκτός της ζώνης του 
ευρώ κράτη μέλη θα χρειαστεί να 
αναλάβουν περισσότερες 
προπαρασκευαστικές εργασίες, θα πρέπει 
να επιτραπεί στους εν λόγω παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών να αναβάλουν την 
εφαρμογή αυτών των τεχνικών απαιτήσεων 
για μια ορισμένη περίοδο.

(23) Επειδή οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών από τα εκτός της ζώνης του 
ευρώ κράτη μέλη θα χρειαστεί να 
αναλάβουν περισσότερες 
προπαρασκευαστικές εργασίες, θα πρέπει 
να επιτραπεί στους εν λόγω παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών να αναβάλουν την 
εφαρμογή αυτών των τεχνικών απαιτήσεων 
για μια ορισμένη περίοδο. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη 
ευρώ πρέπει να συμμορφώνονται τάχιστα 
με τις τεχνικές απαιτήσεις για τη 
δημιουργία ενός πραγματικού 
ευρωπαϊκού χώρου πληρωμών που θα 
ενισχύσει την εσωτερική αγορά.

Or. en
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Τροπολογία 46
Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 a) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Πληρωμών (ΕΣΠ) ασκεί τεράστια 
επιρροή στη διακυβέρνηση του ΕΧΠΕ. 
Προς το παρόν, ο τραπεζικός κλάδος 
κυριαρχεί στο ΕΣΠ, πράγμα που έχει 
συντελέσει στον αποκλεισμό των 
συμφερόντων των χρηστών στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων για τον 
ΕΧΠΕ. Κατά συνέπεια, απαιτείται 
αναμόρφωση της διακυβέρνησης του 
ΕΧΠΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
εν λόγω διαδικασία λήψεως αποφάσεων 
θα είναι δημοκρατικότερη και 
διαφανέστερη.

Or. en

Τροπολογία 47
Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιβαρύνσεις
Σε περίπτωση που ο χρήστης της 
υπηρεσίας πληρωμών είναι καταναλωτής, 
ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμής δεν 
επιβάλλει υψηλότερες και 
προσαρμοσμένες στα ποσοστά 
πληθωρισμού επιβαρύνσεις για 
μεταφορές πίστωσης και άμεσες 
χρεώσεις για περίοδο [10] ετών από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 από 
εκείνες που έχει επιβάλει στον εν λόγω 
χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών για 
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αντίστοιχες ή συγκρίσιμες από πλευράς 
όρων και τεχνικών απαιτήσεων 
μεταφορές πίστωσης και άμεσες 
χρεώσεις της ίδιας αξίας σύμφωνα με 
εθνικά συστήματα πληρωμών την 1η 
Δεκεμβρίου 2010.

Or. en

Τροπολογία 48
Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε 
περίπτωση άμεσης χρέωσης, να έχει  ο 
πληρωτής το δικαίωμα επιστροφής, εκ 
μέρους του οικείου παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών, των χρημάτων που 
αντιστοιχούν σε εγκεκριμένη πράξη 
πληρωμής η οποία κινήθηκε από 
δικαιούχο ή μέσω δικαιούχου και η οποία 
έχει ήδη εκτελεσθεί. Η επιστροφή αφορά 
ολόκληρο το ποσό της εκτελεσθείσας 
πράξης πληρωμής. Εντός τριάντα 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
της αίτησης επιστροφής, ο πάροχος των 
υπηρεσιών πληρωμών επιστρέφει 
ολόκληρο το ποσό της πράξης πληρωμής  
έως την ημερομηνία αξίας - έναρξης 
τοκοφορίας της αντισταθμισθείσας 
πράξης πληρωμής.

Or. en

Τροπολογία 49
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο την [προστίθεται ακριβής 
ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι 
μεταφορές πίστωσης πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις των 
σημείων 1 και 2 του παραρτήματος.

1. το αργότερο την [προστίθεται ακριβής 
ημερομηνία 24 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι 
μεταφορές πίστωσης πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις των 
σημείων 1 και 2 του παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση άμεσης χρέωσης, ο πληρωτής 
δικαιούται την δωρεάν και αυτόματη 
μετατροπή των εντολών άμεσης χρέωσης 
που δίδει ο πληρωτής πριν από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 2, σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις, σε εντολές άμεσης χρέωσης 
του ΕΧΠΕ την ημερομηνία αυτή από 
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών,
εκτός εάν ο πληρωτής προβάλει, εντός 
τεσσάρων εβδομάδων, αντίρρηση για τη 
μετατροπή.

Or. de

Τροπολογία 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση άμεσης χρέωσης, ο πληρωτής 
δικαιούται την δωρεάν και αυτόματη 
μετατροπή των πάγιων εντολών που δίδει 
ο πληρωτής πριν από την ημερομηνία που 
αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, σε 
εντολές άμεσης χρέωσης του ΕΧΠΕ την 
ημερομηνία αυτή από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών σε πάγιες εντολές 
του ΕΧΠΕ εκτός εάν ο πληρωτής 
προβάλει, εντός τεσσάρων εβδομάδων, 
αντίρρηση για τη μετατροπή.

Or. de

Τροπολογία 52
Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
του πληρωτή και του αποδέκτη της 
πληρωμής δεν επιβάλλουν επιβαρύνσεις ή 
άλλα τέλη στη διαδικασία ανάγνωσης που 
προβλέπει τα δεδομένα για τις πράξεις 
πληρωμής που κινούνται μέσω ή με τη 
χρησιμοποίηση κάρτας πληρωμής στο 
σημείο πώλησης, που καταλήγει σε άμεση 
χρέωση.

Or. en

Τροπολογία 53
Pascal Canfin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η συμφωνία στοχεύει στον 
αποτελεσματικό καταλογισμό του 
κόστους στο μέρος που προκάλεσε τη 
συναλλαγή τύπου R, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την ύπαρξη εξόδων 
συναλλαγής και τον στόχο της προστασίας 
των καταναλωτών·

α) η συμφωνία προβλέπει ότι οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών εισπράττουν τα
προκύπτοντα τέλη αποκλειστικά και
μόνον από τους δικαιούχους που έχουν
κινήσει τη διαδικασία πληρωμής. Τούτο
ισχύει με την επιφύλαξη της υποχρέωσης
του πληρωτή να επιστρέψει τα τέλη αυτά
στο δικαιούχο εάν κατηγορείται ότι
προκάλεσε τη συναλλαγή τύπου R χωρίς 
βάσιμο λόγο που να αντικατοπτρίζει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση καταβολής της πληρωμής 
καθώς και τον στόχο της προστασίας των 
καταναλωτών

Or. en

Τροπολογία 54
Simon Busuttil

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) δεν θα επιβαρύνονται οι
καταναλωτές με την καταβολή ποσών 
που σχετίζονται με συναλλαγές τύπου R-
εκτός από τις δαπάνες για τις οποίες 
ευθύνονται άμεσα 

Or. en

Τροπολογία 55
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Εξαίρεση

1. Έως την [προστίθεται ακριβής 
ημερομηνία 36 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις 
αρμόδιες αρχές τους να εξαιρούν από το 
σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων που 
καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 
2 και 3 τις πράξεις μεταφοράς πίστωσης 
ή άμεσης χρέωσης με σωρευτικό μερίδιο 
αγοράς, με βάση τις επίσημες στατιστικές 
πληρωμών που δημοσιεύονται ετησίως 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
λιγότερο από το 10% του συνολικού 
αριθμού των πράξεων μεταφοράς 
πίστωσης ή άμεσης χρέωσης, 
αντιστοίχως, στο εκάστοτε κράτος μέλος.
2. Έως την [προστίθεται ακριβής 
ημερομηνία 60 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις 
αρμόδιες αρχές τους να εξαιρούν από το 
σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων που 
καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 
2 και 3 τις πληρωμές που εκκινούν μέσω 
κάρτας πληρωμών στο σημείο πώλησης 
και συνεπάγονται άμεση χρέωση προς ή 
από λογαριασμό πληρωμών που 
αναγνωρίζεται με κωδικό BBAN ή IBAN.
3. Όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει στις 
αρμόδιες αρχές του να εφαρμόσουν την 
εξαίρεση που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2, ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή έως την 
[προστίθεται ακριβής ημερομηνία 6 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού]. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για 
κάθε μεταγενέστερη μεταβολή.

Or. en
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Τροπολογία 56
Simon Busuttil

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Απαιτήσεις πληροφόρησης 

1. Τα κράτη μέλη ζητούν από τις 
τράπεζες να παρέχουν σαφείς 
πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά 
με τα πλεονεκτήματα του συστήματος και 
στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουν τις 
τράπεζες να μεταπηδήσουν έγκαιρα από 
το BBAN στο IBAN.
2. Οι τράπεζες παρέχουν σαφείς και 
κατανοητές πληροφορίες σε καταναλωτές 
σχετικά με τέλη συναλλαγών τύπου R-για 
λόγους διαφάνειας και προστασίας των 
καταναλωτών 

Or. en

Τροπολογία 57
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ως αρμόδιες 
αρχές που είναι υπεύθυνες για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό είτε δημόσιες αρχές 
είτε φορείς αναγνωρισμένους από το 
εθνικό δίκαιο ή από δημόσιες αρχές που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο από 
το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων 
των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 

1. τα κράτη μέλη ορίζουν ως αρμόδιες 
αρχές που είναι υπεύθυνες για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό είτε δημόσιες αρχές 
είτε φορείς αναγνωρισμένους από το 
εθνικό δίκαιο ή από δημόσιες αρχές που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο από 
το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων 
των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
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υφιστάμενους φορείς ως αρμόδιες αρχές. υφιστάμενους φορείς ως αρμόδιες αρχές.
Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αρμόδιους 
φορείς, που ενεργούν για λογαριασμό 
όλων των ενδιαφερομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των τελικών 
χρηστών, προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους 
τους παρόχους πράξεων μεταφοράς 
πίστωσης και άμεσης χρέωσης, 
συμπεριλαμβανομένων νέων παρόχων·

Or. en

Τροπολογία 58
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι
τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπει ο
παρών κανονισμός είναι αποδεκτές από
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της
Ένωσης, οι εν λόγω δημόσιες αρχές 
προβαίνουν στη διεξαγωγή ενημερωτικών 
εκστρατειών με στόχο την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ενημερώνοντας το κοινό, δεδομένου ότι 
εκτελεί το 50 τοις εκατό όλων των πράξεων μεταφοράς πιστώσεων σε πολλά κράτη μέλη.

Τροπολογία 59
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η απόφαση ανάκλησης παύει την 
ανάθεση των αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ αμέσως ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα 
των κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη. Η απόφαση δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

3. η απόφαση ανάκλησης παύει την 
ανάθεση των αρμοδιοτήτων που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτή. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Η απόφαση 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει νομική σαφήνεια είναι απαραίτητο να καθορίζεται η ακριβής 
ημερομηνία. Η διατύπωση συνίσταται σε τυποποιημένη ρήτρα στο Παράρτημα της Συναίνεσης 
σχετικά με τις Πρακτικές Λεπτομέρειες της Προσφυγής σε κατ' Εξουσιοδότηση Πράξεις.

Τροπολογία 60
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα 
μήνα.

1. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
εντός προθεσμίας δύο μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η 
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο
μήνες·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τη Συναίνεση σχετικά με τις Πρακτικές Λεπτομέρειες της Προσφυγής σε 
κατ' Εξουσιοδότηση Πράξεις.

Τροπολογία 61
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης. 
Στην περίπτωση αυτή, η πράξη παύει να 
ισχύει. Το θεσμικό όργανο που εκφράζει 
αντιρρήσεις αναφέρει τους λόγους για τους 
οποίους αντιτίθεται στην κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη.

2. Είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν 
αντιρρήσεις για κατ'εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει 
το άρθρο 14 παράγραφος 1. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ανακαλεί 
χωρίς καθυστέρηση την πράξη, αμέσως 
μετά την κοινοποίηση της απόφασης 
προβολής ενστάσεων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Το θεσμικό 
όργανο που εκφράζει αντιρρήσεις 
αναφέρει τους λόγους για τους οποίους 
αντιτίθεται στην κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τη Συναίνεση σχετικά με τις Πρακτικές Λεπτομέρειες της Προσφυγής σε 
κατ' Εξουσιοδότηση Πράξεις.

Τροπολογία 62
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
βρίσκονται σε κράτος μέλος το οποίο δεν 

1. οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
βρίσκονται σε κράτος μέλος το οποίο δεν 
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χρησιμοποιεί ως νόμισμά του το ευρώ 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 το 
αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2014. Εάν, 
ωστόσο, καθιερωθεί το ευρώ ως το 
νόμισμα οποιουδήποτε από τα εν λόγω 
κράτη μέλη πριν από την 1η Νοεμβρίου
2013, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
που βρίσκονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
εντός ενός έτους από την ημερομηνία 
προσχώρησης του εν λόγω κράτους 
μέλους στη ζώνη του ευρώ.

χρησιμοποιεί ως νόμισμά του το ευρώ 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 by 
[προστίθεται ακριβής ημερομηνία 36
μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού]. Εάν, ωστόσο, 
καθιερωθεί το ευρώ ως το νόμισμα 
οποιουδήποτε από τα εν λόγω κράτη μέλη , 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
βρίσκονται στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
εντός της ίδιας προθεσμίας που ισχύει για 
το κράτος μέλος που είναι ήδη στη ζώνη 
του ευρώ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τον
κανονισμό το ταχύτερο δυνατόν. 

Τροπολογία 63
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
βρίσκονται σε κράτος μέλος το οποίο δεν 
χρησιμοποιεί ως νόμισμά του το ευρώ 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4 και του παραρτήματος, σημεία 1 
και 2, για τις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ 
και με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 και του 
παραρτήματος, σημεία 1 και 3, για τις 
πράξεις άμεσης χρέωσης σε ευρώ, το 
αργότερο την [προστίθεται ακριβής 
ημερομηνία 4 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού]. Εάν, ωστόσο, 
καθιερωθεί το ευρώ ως το νόμισμα 
οποιουδήποτε από τα εν λόγω κράτη μέλη 
πριν από την [προστίθεται ακριβής 
ημερομηνία 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού], οι πάροχοι 

2. οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
βρίσκονται σε κράτος μέλος το οποίο δεν 
χρησιμοποιεί ως νόμισμά του το ευρώ 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4 και του παραρτήματος, σημεία 1 
και 2, για τις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ 
και με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 και του 
παραρτήματος, σημεία 1 και 3, για τις 
πράξεις άμεσης χρέωσης σε ευρώ, το 
αργότερο την [προστίθεται ακριβής 
ημερομηνία 36 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Εάν, 
ωστόσο, καθιερωθεί το ευρώ ως το 
νόμισμα οποιουδήποτε από τα εν λόγω 
κράτη μέλη, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών που βρίσκονται στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος



AM\869674EL.doc 19/19 PE465.071v01-00

EL

υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος πληρούν τις 
απαιτήσεις αυτές εντός ενός έτους από 
την ημερομηνία προσχώρησης του εν 
λόγω κράτους μέλους στη ζώνη του ευρώ.

συμμορφώνονται με το άρθρο 4 εντός της 
ίδιας προθεσμίας που ισχύει για το 
κράτος μέλος που είναι ήδη στη ζώνη του 
ευρώ·

Or. en


