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Τροπολογία 1
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες πληρωμών 
πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει 
οι καταναλωτές να ωφελούνται πλήρως 
από την εσωτερική αγορά·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες 
πληρωμών πρέπει να παρέχεται δωρεάν 
στους καταναλωτές σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ότι πρέπει οι καταναλωτές να 
ωφελούνται πλήρως από την εσωτερική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 2
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
αυτό πρέπει να παρέχεται σε κάθε 
πρόσωπο που διαμένει νόμιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί το 
ύψιστο αγαθό, ιδίως για τους σπουδαστές, 
τους εργαζόμενους, τους αποσπασμένους 
υπάλληλους, το εποχιακό προσωπικό, 
όπως επίσης για όλους τους πολίτες που 
μετακινούνται διασυνοριακά λόγω της 
εργασίας τους, αλλά και για τα πρόσωπα 
που έχουν χαμηλό εισόδημα ή 
αντιμετωπίζουν προσωπική πτώχευση·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
αυτό πρέπει να παρέχεται σε κάθε 
πρόσωπο που διαμένει νόμιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί το 
ύψιστο αγαθό·

Or. en
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Τροπολογία 3
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
αυτό πρέπει να παρέχεται και στους 
πολίτες που επιθυμούν να ανοίξουν 
τραπεζικό λογαριασμό σε κράτος μέλος, 
χωρίς να αναγκάζονται να κλείσουν έναν 
λογαριασμό που ήδη έχουν σε άλλο κράτος 
μέλος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
αυτό πρέπει να παρέχεται και στους 
πολίτες που επιθυμούν να ανοίξουν 
τραπεζικό λογαριασμό σε κράτος μέλος
επειδή έχουν κάποια σχέση με το κράτος 
αυτό, χωρίς να αναγκάζονται να κλείσουν 
έναν λογαριασμό που ήδη έχουν σε άλλο 
κράτος μέλος·

Or. de

Τροπολογία 4
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
αυτό πρέπει να παρέχεται και στους 
πολίτες που επιθυμούν να ανοίξουν
τραπεζικό λογαριασμό σε κράτος μέλος, 
χωρίς να αναγκάζονται να κλείσουν έναν 
λογαριασμό που ήδη έχουν σε άλλο 
κράτος μέλος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
αυτό πρέπει να παρέχεται και στους 
πολίτες που χρειάζονται τραπεζικό 
λογαριασμό σε περισσότερα του ενός 
κράτη μέλη επειδή έχουν κάποια σχέση 
με καθένα από αυτά τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 5
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα 
αυτό για πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό 
πληρωμών δεν θα πρέπει να συνδέεται με 
τον όρο της αγοράς πρόσθετων 
τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων·

Or. el

Τροπολογία 6
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ισχύοντα 
περιοριστικά κριτήρια επιλογής, τα οποία 
επιβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών για το άνοιγμα τραπεζικών 
λογαριασμών πληρωμών, τα οποία 
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται από το νόμο, περιορίζουν το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ισχύοντα 
περιοριστικά κριτήρια επιλογής, τα οποία 
επιβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών για το άνοιγμα τραπεζικών 
λογαριασμών πληρωμών, τα οποία 
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται από το νόμο, περιορίζουν το 
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 7
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας της για το 
2011, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα 
δημιουργήσει ένα νομοθετικό μέσο 
σχετικά με την πρόσβαση σε ένα τραπεζικό 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας της για το 
2011, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα 
δημιουργήσει ένα νομοθετικό μέσο 
σχετικά με την πρόσβαση σε ένα τραπεζικό 
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λογαριασμό, αντ’ αυτού όμως, εξέδωσε 
στις 18 Ιουλίου 2011 απλή σύσταση 
σχετικά με την πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόνο ένα νομοθετικό μέσο 
μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη 
ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες·

λογαριασμό, αντ’ αυτού όμως, εξέδωσε 
στις 18 Ιουλίου 2011 απλή σύσταση 
σχετικά με την πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μέχρι σήμερα η εθελοντική 
δέσμευση των τραπεζών δεν μπόρεσε να 
διασφαλίσει αποτελεσματικά την 
καθολική πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόνο ένα νομοθετικό μέσο 
μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη 
ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες·

Or. de

Τροπολογία 8
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας της για το 
2011, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα 
δημιουργήσει ένα νομοθετικό μέσο 
σχετικά με την πρόσβαση σε ένα τραπεζικό 
λογαριασμό, αντ’ αυτού όμως, εξέδωσε 
στις 18 Ιουλίου 2011 απλή σύσταση 
σχετικά με την πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόνο ένα νομοθετικό μέσο 
μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη 
ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας της για το 
2011, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα 
δημιουργήσει ένα νομοθετικό μέσο 
σχετικά με την πρόσβαση σε ένα τραπεζικό 
λογαριασμό, αντ’ αυτού όμως, εξέδωσε 
στις 18 Ιουλίου 2011 απλή σύσταση 
σχετικά με την πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών· λαμβάνοντας 
υπόψη, ότι παρά τη σύσταση, 15 κράτη 
μέλη εξακολουθούν να μην έχουν θεσπίσει 
εθελοντικά υποχρέωση των τραπεζών να 
παρέχουν βασικές τραπεζικές υπηρεσίες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένα 
νομοθετικό μέσο μπορεί να εξασφαλίσει 
την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τους 
πολίτες·

Or. en
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Τροπολογία 9
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας της για το 
2011, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα 
δημιουργήσει ένα νομοθετικό μέσο 
σχετικά με την πρόσβαση σε ένα τραπεζικό 
λογαριασμό, αντ’ αυτού όμως, εξέδωσε 
στις 18 Ιουλίου 2011 απλή σύσταση 
σχετικά με την πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόνο ένα νομοθετικό μέσο
μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη 
ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας της για το 
2011, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα 
δημιουργήσει ένα νομοθετικό μέσο 
σχετικά με την πρόσβαση σε ένα τραπεζικό 
λογαριασμό, αντ’ αυτού όμως, εξέδωσε 
στις 18 Ιουλίου 2011 απλή σύσταση 
σχετικά με την πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ένα νομοθετικό μέσο μπορεί να 
εξασφαλίσει καλύτερα την απαραίτητη 
ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 10
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας της για το 
2011, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα 
δημιουργήσει ένα νομοθετικό μέσο 
σχετικά με την πρόσβαση σε ένα τραπεζικό 
λογαριασμό, αντ’ αυτού όμως, εξέδωσε 
στις 18 Ιουλίου 2011 απλή σύσταση 
σχετικά με την πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόνο ένα νομοθετικό μέσο 
μπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη 
ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργασίας της για το
2011, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα 
δημιουργήσει ένα νομοθετικό μέσο 
σχετικά με την πρόσβαση σε ένα τραπεζικό 
λογαριασμό, αντ’ αυτού όμως, εξέδωσε 
στις 18 Ιουλίου 2011 απλή σύσταση 
σχετικά με την πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει 
όλες τις επιλογές πολιτικής, στο πλαίσιο 
εμπεριστατωμένης εκτίμησης 
αντικτύπου, πριν υποβάλει οποιοδήποτε 
νομοθετικό μέσο, το οποίο μόνο εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, πρέπει να έχει τη μορφή 
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οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 11
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά 
πρέπει επίσης να προσαρμοστεί, 
αποδεχόμενη σε ευρεία βάση τις κάρτες 
των βασικών τραπεζικών λογαριασμών 
παράλληλα με τις πιστωτικές κάρτες, 
ώστε να προαχθεί η διάδοση των 
βασικών τραπεζικών λογαριασμών·

Or. de

Τροπολογία 12
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμών 
μπορεί να εμποδίζει τους καταναλωτές να 
συμμετέχουν στην αγορά κύριων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να 
έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες, δυσχεραίνοντας και 
παρεμποδίζοντας την κοινωνική και 
χρηματοοικονομική τους ένταξη, γεγονός 
που συχνά επιβαρύνει τα πλέον αδύναμα 
μέρη του πληθυσμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία 
πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμών 
μπορεί να εμποδίζει τους καταναλωτές να 
συμμετέχουν στην αγορά κύριων 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να 
έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες, δυσχεραίνοντας και 
παρεμποδίζοντας την κοινωνική και 
χρηματοοικονομική τους ένταξη·

Or. en
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Τροπολογία 13
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Η

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
θεσπιστούν αρχές σχετικά με την 
πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό 
πληρωμών, οι οποίες να εφαρμοστούν με 
συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και της κοινωνικής συνοχής·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
θεσπιστούν αρχές σχετικά με την 
πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό 
πληρωμών, οι οποίες να εφαρμοστούν με 
συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ι

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σπουδαστές, 
οι εργαζόμενοι και οι πάροχοι υπηρεσιών 
που επιθυμούν να κάνουν χρήση της 
ευρωπαϊκής κινητικότητας συχνά 
αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι επιθυμούν 
να κάνουν χρήση της ευρωπαϊκής 
κινητικότητας συχνά αντιμετωπίζουν 
σημαντικά εμπόδια

Or. en

Τροπολογία 15
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των 
εγγενών δυσχερειών σε σχέση με τις 
τραπεζικές πρακτικές, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες
εξαιρετικά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 
όπως οι άστεγοι, οι αναλφάβητοι και τα 
άτομα με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, και 
οι ηλικιωμένοι πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 16
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη IA

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη 
στιγμή ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ
(SEPA) έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι 
ένας τραπεζικός λογαριασμός θα επαρκεί 
για τη διεκπεραίωση όλων των εθνικών και 
διεθνών συναλλαγών, ωστόσο η 
διαδικασία αυτή δεν έχει ακόμα 
ολοκληρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση αυτή επιβάλλει τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση του 
SEPA σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη 
στιγμή ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ
(SEPA) έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι 
ένας τραπεζικός λογαριασμός θα επαρκεί 
για τη διεκπεραίωση όλων των εθνικών και 
διεθνών συναλλαγών, ωστόσο η 
διαδικασία αυτή δεν έχει ακόμα 
ολοκληρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση αυτή επιβάλλει τη μέριμνα για 
διαφάνεια όσον αφορά τις υπηρεσίες και 
τα αντίστοιχα τέλη, καθώς και τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση του 
SEPA σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 17
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη IB
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταναλωτές που δεν έχουν τραπεζικό 
λογαριασμό αναγκάζονται να 
χρησιμοποιούν μετρητά, γεγονός που όχι 
μόνο συνεπάγεται περιορισμένη επιλογή 
τρόπων πληρωμής και αποκλεισμό από το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και 
μεγαλύτερο κόστος που ισοδυναμεί με 
«προσαύξηση λόγω φτώχιας»·
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αφορά 
κυρίως ορισμένες ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες, όπως τους άστεγους, τους 
ηλικιωμένους και τους μετανάστες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καταναλωτές που δεν έχουν τραπεζικό 
λογαριασμό αναγκάζονται να 
χρησιμοποιούν μετρητά, γεγονός που όχι 
μόνο συνεπάγεται περιορισμένη επιλογή 
τρόπων πληρωμής και αποκλεισμό από το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και 
μεγαλύτερο κόστος·

Or. en

Τροπολογία 18
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
τραπεζικού λογαριασμού στη χώρα 
διαμονής περιορίζει σημαντικά τις 
δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας, 
ενοικίασης κατοικίας, καταβολής φόρων 
και είσπραξης μισθού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η απόρριψη αίτησης για άνοιγμα 
τραπεζικού λογαριασμού ή η παροχή 
λιγότερο ευνοϊκών όρων για λόγους που 
σχετίζονται με τον τόπο κατοικίας
συνιστά διάκριση, η οποία συχνά είναι 
αδικαιολόγητη και αντίκειται στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και 
των εργαζομένων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
τραπεζικού λογαριασμού στη χώρα 
διαμονής περιορίζει σημαντικά τις 
δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας, 
ενοικίασης κατοικίας, καταβολής φόρων 
και είσπραξης μισθού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η απόρριψη αίτησης για άνοιγμα 
τραπεζικού λογαριασμού ή η παροχή 
λιγότερο ευνοϊκών όρων για λόγους που 
σχετίζονται με την κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση ενός προσώπου 
συνιστά διάκριση·

Or. en
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Τροπολογία 19
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν δοθεί η 
δυνατότητα πρόσβασης σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών σε όσους δεν 
διαθέτουν, οι οποίοι σύμφωνα με μελέτη 
που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ανέρχονται σε 30 εκατομμύρια, θα 
ωφεληθούν τόσο οι καταναλωτές όσο και 
οι επιχειρήσεις, θα ενισχυθεί η εσωτερική 
αγορά και θα προαχθούν τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν δοθεί η 
δυνατότητα πρόσβασης σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών σε όσους είναι άνω 
των 18 ετών και δεν διαθέτουν, οι οποίοι 
σύμφωνα με μελέτη που ανέθεσε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέρχονται σε 30 
εκατομμύρια, θα ωφεληθούν τόσο οι 
καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις, θα 
ενισχυθεί η εσωτερική αγορά και θα 
προαχθούν τα δικαιώματα των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 20
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 1 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/83/EΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, ο καταναλωτής αποτελεί 
φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για 
λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην 
εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή 
ελευθέρια επαγγελματική του 
δραστηριότητα. Κατά τη διατύπωση αυτού 
του ορισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασαφηνίσει, ότι και διακινούμενοι 
εργαζόμενοι καθώς και φοιτητές
αποτελούν καταναλωτές και ως εκ τούτου 
έχουν το δικαίωμα για πρόσβαση σε έναν 
βασικό λογαριασμό πληρωμών.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/83/EΕ 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, ο καταναλωτής αποτελεί 
φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για 
λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην 
εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή 
ελευθέρια επαγγελματική του 
δραστηριότητα. Κατά τη διατύπωση αυτού 
του ορισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασαφηνίσει, ότι όλοι οι διακινούμενοι 
κάτοικοι της Ένωσης αποτελούν 
καταναλωτές και ως εκ τούτου έχουν το 
δικαίωμα για πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών.

Or. en
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Τροπολογία 21
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 1 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ένας βασικός λογαριασμός πληρωμών 
είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός ο 
οποίος επιτρέπει στον καταναλωτή να 
πραγματοποιεί όλες τις τρέχουσες 
συναλλαγές στα πλαίσια που καλύπτει ο 
λογαριασμός του.

Ένας βασικός λογαριασμός πληρωμών 
είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός ο 
οποίος επιτρέπει στον καταναλωτή να 
πραγματοποιεί όλες τις τρέχουσες πράξεις 
με τον λογαριασμό του, εφόσον επαρκεί 
το υπόλοιπό του, όπως μεταξύ άλλων η 
κατάθεση ή η λήψη χρημάτων στον 
λογαριασμό καθώς επίσης η άμεση 
χρέωση του λογαριασμού, η εντολή 
πληρωμής, η ανάληψη μετρητών και η 
πραγματοποίηση πληρωμών με συνήθη 
τραπεζική κάρτα πληρωμών, και η 
παροχή αντιγράφου κίνησης 
λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 22
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 1 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ένας βασικός λογαριασμός πληρωμών 
είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός ο 
οποίος επιτρέπει στον καταναλωτή να 
πραγματοποιεί όλες τις τρέχουσες 
συναλλαγές στα πλαίσια που καλύπτει ο 
λογαριασμός του.

Ένας βασικός λογαριασμός πληρωμών 
είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός ο 
οποίος επιτρέπει στον καταναλωτή να 
πραγματοποιεί όλες τις συνήθεις
συναλλαγές στα πλαίσια που καλύπτει ο 
λογαριασμός του.

Or. en
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Τροπολογία 23
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 1 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
ισχύει για όλους τους καταναλωτές, 
εφόσον δεν υφίστανται σημαντικοί λόγοι 
που να αντιτίθενται σε αυτό. Πρόκειται 
για το δικαίωμα όσον αφορά την 
πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό 
πληρωμών και όχι για την υποχρέωση να 
διαθέτει ένα άτομο τραπεζικό 
λογαριασμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 1 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να ισχύει 
για όλους τους καταναλωτές, εφόσον δεν 
υφίστανται σημαντικοί λόγοι που να 
αντιτίθενται σε αυτό. Πρόκειται για το 
δικαίωμα όσον αφορά την πρόσβαση σε 
ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών και όχι 
για την υποχρέωση να διαθέτει ένα άτομο 
τραπεζικό λογαριασμό.

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να ισχύει 
για όλους τους καταναλωτές, εφόσον δεν 
υφίστανται τεκμηριωμένοι λόγοι που να 
αντιτίθενται σε αυτό. Πρόκειται για το 
δικαίωμα όσον αφορά την πρόσβαση σε 
ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών και όχι 
για την υποχρέωση να διαθέτει ένα άτομο 
τραπεζικό λογαριασμό.

Or. en

Τροπολογία 25
Ashley Fox
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 1 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να ισχύει 
για όλους τους καταναλωτές, εφόσον δεν 
υφίστανται σημαντικοί λόγοι που να 
αντιτίθενται σε αυτό. Πρόκειται για το 
δικαίωμα όσον αφορά την πρόσβαση σε 
ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών και όχι 
για την υποχρέωση να διαθέτει ένα άτομο 
τραπεζικό λογαριασμό.

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να ισχύει 
για όλους τους καταναλωτές, εφόσον δεν 
υφίστανται σημαντικοί λόγοι που να 
αντιτίθενται σε αυτό, όπως είναι η απάτη, 
η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή η πτώχευση που δεν 
έχει αποκατασταθεί. Πρόκειται για το 
δικαίωμα όσον αφορά την πρόσβαση σε 
ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών και όχι 
για την υποχρέωση να διαθέτει ένα άτομο 
τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, το 
άνοιγμα ή η λειτουργία του λογαριασμού 
πρέπει να θεωρούνται δικαιολογημένα 
από το ίδρυμα που παρέχει τη 
δυνατότητα πρόσβασης, το οποίο και θα 
πρέπει να διατηρήσει τη δυνατότητα για 
απόρριψη του αιτήματος ή για κλείσιμο 
του λογαριασμού αν δεν πληρούνται οι 
προκαθορισμένες προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 26
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 1 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να ισχύει 
για όλους τους καταναλωτές, εφόσον δεν 
υφίστανται σημαντικοί λόγοι που να 
αντιτίθενται σε αυτό. Πρόκειται για το 
δικαίωμα όσον αφορά την πρόσβαση σε 
ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών και 
όχι για την υποχρέωση να διαθέτει ένα 
άτομο τραπεζικό λογαριασμό.

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να ισχύει 
για όλους τους καταναλωτές. Η πρόσβαση 
σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό 
πληρωμών δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της 
αγοράς άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
όπως π.χ. με τη σύναψη ασφάλισης ή το 
άνοιγμα πρόσθετου τραπεζικού 
λογαριασμού.



PE487.690v03-00 16/50 AM\899713EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 27
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε κάθε καταναλωτής ο οποίος διαμένει 
νόμιμα στην Ένωση να είναι σε θέση να 
ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος δραστηριοποιείται 
στην επικράτειά της ΕΕ. Στο πλαίσιο δεν 
έχει σημασία το αν ο καταναλωτής 
διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος 
λογαριασμό ο οποίος του επιτρέπει να 
κάνει χρήση των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στη σύσταση αριθ. 3 στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους. Το 
δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα 
από την οικονομική κατάσταση του 
καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε κάθε καταναλωτής ο οποίος διαμένει 
νόμιμα στην Ένωση να είναι σε θέση να 
ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος δραστηριοποιείται 
στην επικράτειά της ΕΕ. Στο πλαίσιο δεν 
έχει σημασία το αν ο καταναλωτής 
διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος 
λογαριασμό ο οποίος του επιτρέπει να 
κάνει χρήση των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στη σύσταση αριθ. 3 στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους. Το 
δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα 
από την οικονομική κατάσταση του 
καταναλωτή όπως για παράδειγμα το 
επίπεδο ή ο τακτικός χαρακτήρας του 
εισοδήματος, η απασχόληση, το 
πιστωτικό ιστορικό, το επίπεδο χρέωσης, 
η ατομική κατάσταση όσον αφορά τη 
χρεοκοπία ή τη μελλοντική κίνηση του 
λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 28
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
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ώστε κάθε καταναλωτής ο οποίος διαμένει 
νόμιμα στην Ένωση να είναι σε θέση να 
ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος δραστηριοποιείται 
στην επικράτειά της ΕΕ. Στο πλαίσιο δεν 
έχει σημασία το αν ο καταναλωτής 
διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος 
λογαριασμό ο οποίος του επιτρέπει να 
κάνει χρήση των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στη σύσταση αριθ. 3 στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους. Το 
δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα 
από την οικονομική κατάσταση του 
καταναλωτή.

ώστε κάθε καταναλωτής ο οποίος διαμένει 
νόμιμα στην Ένωση να είναι σε θέση να 
ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος δραστηριοποιείται 
στην επικράτειά της ΕΕ. Στο πλαίσιο δεν 
έχει σημασία το αν ο καταναλωτής 
διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος 
λογαριασμό ο οποίος του επιτρέπει να 
κάνει χρήση των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στη σύσταση αριθ. 3 στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους. Το 
δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα 
από την οικονομική κατάσταση του 
καταναλωτή, εκτός αν ο τελευταίος έχει 
καταδικαστεί για απάτη ή για 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, ή αν έχει πτωχεύσει 
χωρίς να αποκατασταθεί.

Or. en

Τροπολογία 29
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε κάθε καταναλωτής ο οποίος διαμένει 
νόμιμα στην Ένωση να είναι σε θέση να 
ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος δραστηριοποιείται 
στην επικράτειά της ΕΕ. Στο πλαίσιο δεν 
έχει σημασία το αν ο καταναλωτής 
διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος 
λογαριασμό ο οποίος του επιτρέπει να 
κάνει χρήση των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στη σύσταση αριθ. 3 στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους. Το 
δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα 
από την οικονομική κατάσταση του 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε κάθε καταναλωτής ο οποίος διαμένει 
νόμιμα στην Ένωση να είναι σε θέση να 
ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 
λογαριασμό σε οποιονδήποτε εμπορικό 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος 
δραστηριοποιείται στην επικράτειά της ΕΕ.
Στο πλαίσιο δεν έχει σημασία το αν ο 
καταναλωτής διατηρεί σε άλλο κράτος 
μέλος λογαριασμό ο οποίος του επιτρέπει 
να κάνει χρήση των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στη σύσταση αριθ. 3 στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους. Το 
δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα 
από την οικονομική κατάσταση του 
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καταναλωτή. καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 30
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε κάθε καταναλωτής ο οποίος διαμένει 
νόμιμα στην Ένωση να είναι σε θέση να 
ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος δραστηριοποιείται 
στην επικράτειά της ΕΕ. Στο πλαίσιο δεν 
έχει σημασία το αν ο καταναλωτής 
διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος 
λογαριασμό ο οποίος του επιτρέπει να 
κάνει χρήση των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στη σύσταση αριθ. 3 στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους. Το 
δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα 
από την οικονομική κατάσταση του
καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε κάθε καταναλωτής ο οποίος διαμένει 
νόμιμα στην Ένωση να είναι σε θέση να 
ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών ο οποίος δραστηριοποιείται 
στην επικράτειά της ΕΕ. Ωστόσο, ο 
καταναλωτής πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένη σχέση με το εκάστοτε 
κράτος στο οποίο επιθυμεί να ανοίξει 
έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Η 
σχέση αυτή μπορεί να είναι πχ ο 
(σχεδιαζόμενος) τόπος διαμονής, μία 
(μελλοντική) θέση εργασίας ή μία 
(μελλοντική) θέση φοίτησης. Για το 
άνοιγμα του λογαριασμού δεν έχει 
σημασία το αν ο καταναλωτής διατηρεί σε 
άλλο κράτος μέλος λογαριασμό ο οποίος 
του επιτρέπει να κάνει χρήση των 
υπηρεσιών που αναφέρονται στη σύσταση 
αριθ. 3 στην επικράτεια του εν λόγω 
κράτους. Το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από την οικονομική 
κατάσταση του καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία 31
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες με τραπεζικές 
υπηρεσίες λιανικής να είναι υποχρεωμένες 
να προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών, ώστε να αποφεύγονται 
διακρίσεις και αθέμιτος ανταγωνισμός 
μεταξύ των τραπεζών, στον βαθμό που δεν 
υφίστανται ειδικές διατάξεις σε ένα κράτος 
μέλος.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
τραπεζικών υπηρεσιών λιανικής να είναι 
υποχρεωμένες να προσφέρουν βασικούς 
λογαριασμούς πληρωμών, ώστε να 
αποφεύγονται διακρίσεις και αθέμιτος 
ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, στον 
βαθμό που δεν υφίστανται ειδικές 
διατάξεις σε ένα κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 32
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες με τραπεζικές 
υπηρεσίες λιανικής να είναι υποχρεωμένες 
να προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών, ώστε να αποφεύγονται 
διακρίσεις και αθέμιτος ανταγωνισμός 
μεταξύ των τραπεζών, στον βαθμό που δεν 
υφίστανται ειδικές διατάξεις σε ένα κράτος 
μέλος.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες με τραπεζικές 
υπηρεσίες λιανικής να είναι υποχρεωμένες 
να προσφέρουν, χωρίς πρόσθετη 
υποχρεωτική αγορά τραπεζικών 
υπηρεσιών και προϊόντων, βασικούς 
λογαριασμούς πληρωμών, ώστε να 
αποφεύγονται διακρίσεις και αθέμιτος 
ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, στον 
βαθμό που δεν υφίστανται ειδικές 
διατάξεις σε ένα κράτος μέλος.

Or. el

Τροπολογία 33
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες με τραπεζικές
υπηρεσίες λιανικής να είναι 
υποχρεωμένες να προσφέρουν βασικούς 
λογαριασμούς πληρωμών, ώστε να 
αποφεύγονται διακρίσεις και αθέμιτος 
ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, 
στον βαθμό που δεν υφίστανται ειδικές 
διατάξεις σε ένα κράτος μέλος.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει 
αν η πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 
υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχεται από 
ένα ή περισσότερα τραπεζικά ή μη 
τραπεζικά ιδρύματα (άλλους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών).

Or. en

Τροπολογία 34
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες με τραπεζικές 
υπηρεσίες λιανικής να είναι υποχρεωμένες 
να προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών, ώστε να αποφεύγονται 
διακρίσεις και αθέμιτος ανταγωνισμός 
μεταξύ των τραπεζών, στον βαθμό που δεν 
υφίστανται ειδικές διατάξεις σε ένα κράτος 
μέλος.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 9 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, 
για τις υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά1, να είναι υποχρεωμένες 
να προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών, ώστε να αποφεύγονται 
διακρίσεις και αθέμιτος ανταγωνισμός 
μεταξύ των τραπεζών, στον βαθμό που δεν 
υφίστανται ειδικές διατάξεις σε ένα κράτος 
μέλος.
____________________

1 ΕΕ L 319, 5.12.2007, σελ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 35
Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες με τραπεζικές 
υπηρεσίες λιανικής να είναι υποχρεωμένες 
να προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών, ώστε να αποφεύγονται 
διακρίσεις και αθέμιτος ανταγωνισμός 
μεταξύ των τραπεζών, στον βαθμό που δεν 
υφίστανται ειδικές διατάξεις σε ένα κράτος 
μέλος.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών με υπηρεσίες λιανικής να είναι 
υποχρεωμένοι να προσφέρουν βασικούς 
λογαριασμούς πληρωμών, ώστε να 
αποφεύγονται διακρίσεις και αθέμιτος 
ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, στον 
βαθμό που δεν υφίστανται ειδικές 
διατάξεις σε ένα κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 36
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες με τραπεζικές 
υπηρεσίες λιανικής να είναι υποχρεωμένες 
να προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών, ώστε να αποφεύγονται 
διακρίσεις και αθέμιτος ανταγωνισμός 
μεταξύ των τραπεζών, στον βαθμό που δεν 
υφίστανται ειδικές διατάξεις σε ένα κράτος 
μέλος.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες με τραπεζικές 
υπηρεσίες λιανικής να είναι υποχρεωμένες 
να προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών, ώστε να αποφεύγονται 
διακρίσεις και αθέμιτος ανταγωνισμός 
μεταξύ των τραπεζών, στον βαθμό που δεν 
υφίστανται ειδικές διατάξεις σε ένα κράτος 
μέλος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε οι ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, όπως οι άστεγοι, οι αναλφάβητοι 
και τα άτομα με χαμηλό επίπεδο 
μόρφωσης, και οι ηλικιωμένοι, να 
υποστηρίζονται ενεργά στο άνοιγμα 
βασικού λογαριασμού πληρωμών, μεταξύ 
άλλων με την προώθηση μνημονίων 
συνεννόησης μεταξύ του τραπεζικού 
τομέα και των μη κυβερνητικών 
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οργανώσεων που υποστηρίζουν τις 
ευπαθείς αυτές ομάδες.

Or. en

Τροπολογία 37
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες με τραπεζικές 
υπηρεσίες λιανικής να είναι υποχρεωμένες 
να προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών, ώστε να αποφεύγονται 
διακρίσεις και αθέμιτος ανταγωνισμός 
μεταξύ των τραπεζών, στον βαθμό που δεν 
υφίστανται ειδικές διατάξεις σε ένα κράτος 
μέλος.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν 
ώστε όλες οι τράπεζες που ασχολούνται με
γενικές τραπεζικές υπηρεσίες λιανικής να 
είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν 
βασικούς λογαριασμούς πληρωμών, ώστε 
να αποφεύγονται διακρίσεις και αθέμιτος 
ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, στον 
βαθμό που δεν υφίστανται ειδικές 
διατάξεις σε ένα κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 38
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι 
ακόλουθοι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών:
a. οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών κατά 
την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ) της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική αγορά1·
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β. οι οργανισμοί πληρωμών που έχουν 
άδεια να παρέχουν μόνο μία ή 
περισσότερες από τις υπηρεσίες που 
απαριθμούνται στα σημεία 4 έως 7 του 
παραρτήματος της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·
γ. οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που 
δεν ασχολούνται με γενικές τραπεζικές 
υπηρεσίες λιανικής.
____________________

1 ΕΕ L 319, 5.12.2007, σ. 1.

Or. de

Τροπολογία 39
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Πρέπει να θεσπιστούν αρχές σχετικά με 
την πρόσβαση σε έναν βασικό 
λογαριασμό, οι οποίες να εφαρμοστούν με 
συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και της κοινωνικής συνοχής· Η 
αμερόληπτη και δίκαιη αντιμετώπιση 
των καταναλωτών, η ιδιαίτερη μέριμνα 
για τις ανάγκες ευπαθών ομάδων, η 
ενημέρωση και η διαφάνεια όσον αφορά 
τις πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη, 
τους κινδύνους και τους όρους διάθεσης 
του προϊόντος και η ανάγκη καταβολής 
εντονότερων προσπαθειών για την 
προώθηση της οικονομικής παιδείας και 
της ευαισθητοποίησης μεταξύ των 
καταναλωτών είναι ορισμένες μόνον από 
αυτές τις αρχές. Παράλληλα, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές 
τραπεζικές πολιτικές στην ΕΕ.

Or. de
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Τροπολογία 40
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δεδομένου ότι οι λόγοι για τον περιορισμό 
και την άρνηση της πρόσβασης σε 
τραπεζικό λογαριασμό είναι πολύπλευροι, 
πρέπει να βρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια 
λύση σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, 
ώστε να διευκολυνθούν οι καταναλωτές 
όσον αφορά το παγκόσμιο δικαίωμα για 
πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, επομένως, 
να καταθέσει χωρίς καθυστέρηση σχέδιο 
νόμου, προκειμένου το δικαίωμα 
πρόσβασης σε ένα βασικό λογαριασμό 
πληρωμών να κατοχυρωθεί νομικά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. de

Τροπολογία 41
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ο τρόπος με τον οποίο αυτή η πρόσβαση 
σε βασικό λογαριασμό πληρωμών θα 
κατοχυρωθεί στα κράτη μέλη θα πρέπει, 
δεδομένου του πλήθους των δομών των 
παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, να παραμείνει υπόθεση των 
κρατών μελών.

Or. de
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Τροπολογία 42
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εντούτοις, προκειμένου να αποφευχθούν 
άσκοπες επιβαρύνσεις των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
προσφέρουν υπηρεσίες μη συνδεόμενες με 
εκείνες που απαιτούνται για έναν βασικό 
τραπεζικό λογαριασμό, χρειάζεται να 
εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής 
τέτοιου λογαριασμού οι εξής:
α. πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχεία ε) και στ) της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τις 
υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική 
αγορά1·
β. οργανισμοί πληρωμών που έχουν άδεια 
μόνον για να παρέχουν μία ή 
περισσότερες από τις υπηρεσίες που 
απαριθμούνται στα σημεία 4 έως 7 του 
παραρτήματος της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.
____________________

1 ΕΕ L 319, 5.12.2007, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 43
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν 
ώστε, σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν 
ώστε οι λόγοι για την απόρριψη παρόχων 
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σε έναν βασικό λογαριασμό, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών να ενημερώνει 
άμεσα εγγράφως τον καταναλωτή, σε 
κατανοητή και σαφή γλώσσα, χωρίς 
χρέωση, για τους λόγους και την 
αιτιολογία της άρνησης πρόσβασης, 
υποδεικνύοντάς του μέσα έννομης 
προστασίας. Αυτό το δικαίωμα για 
ενημέρωση μπορεί να περιοριστεί με 
νομοθετικά μέτρα, εφόσον τα μέτρα αυτά 
είναι απαραίτητα και κατάλληλα ή αν 
επιβάλλονται για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

υπηρεσιών πληρωμών να περιορίζονται 
κατ’ αρχήν σε ιστορικό αδικημάτων 
χρηματοπιστωτικού ή οικονομικού 
χαρακτήρα, και σε περίπτωση άρνησης 
πρόσβασης σε έναν βασικό λογαριασμό, ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών να 
ενημερώνει άμεσα εγγράφως τον 
καταναλωτή, σε κατανοητή και σαφή 
γλώσσα, χωρίς χρέωση, για τους λόγους 
και την αιτιολογία της άρνησης 
πρόσβασης, υποδεικνύοντάς του μέσα 
έννομης προστασίας. Αυτό το δικαίωμα 
για ενημέρωση μπορεί να περιοριστεί με 
νομοθετικά μέτρα, εφόσον τα μέτρα αυτά 
είναι απαραίτητα και κατάλληλα ή αν 
επιβάλλονται για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Or. en

Τροπολογία 44
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν 
ώστε, σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης 
σε έναν βασικό λογαριασμό, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών να ενημερώνει 
άμεσα εγγράφως τον καταναλωτή, σε 
κατανοητή και σαφή γλώσσα, χωρίς 
χρέωση, για τους λόγους και την 
αιτιολογία της άρνησης πρόσβασης, 
υποδεικνύοντάς του μέσα έννομης 
προστασίας. Αυτό το δικαίωμα για 
ενημέρωση μπορεί να περιοριστεί με 
νομοθετικά μέτρα, εφόσον τα μέτρα αυτά 
είναι απαραίτητα και κατάλληλα ή αν 
επιβάλλονται για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν 
ώστε, σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης 
σε έναν βασικό λογαριασμό, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών να ενημερώνει 
άμεσα εγγράφως τον καταναλωτή, σε 
κατανοητή και σαφή γλώσσα, χωρίς 
χρέωση, για τους λόγους και την 
αιτιολογία της άρνησης πρόσβασης, 
υποδεικνύοντάς του μέσα έννομης 
προστασίας. Αυτό το δικαίωμα για 
ενημέρωση μπορεί να περιοριστεί με 
νομοθετικά μέτρα, εφόσον τα μέτρα αυτά 
είναι απαραίτητα και κατάλληλα ή αν 
επιβάλλονται για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι 
καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα 
υποβολής παραπόνων για απορριπτικές 
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αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 45
Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επιδιώξουν την περαιτέρω 
αποσαφήνιση της ερμηνείας της 
νομοθεσίας για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη 
δραστηριότητα και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή της με τρόπο 
ισόρροπο και αναλογικό στο πλαίσιο των 
βασικών τραπεζικών υπηρεσιών. Κανείς 
δεν πρέπει να αποκλείεται ή να 
απορρίπτεται όσον αφορά το άνοιγμα 
βασικού λογαριασμού πληρωμών στη 
βάση των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχουν 
καλά τεκμηριωμένοι και αντικειμενικοί 
λόγοι για τούτο. Η νομοθεσία αυτή δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ως 
πρόσχημα για την απόρριψη πελατών που 
παρουσιάζουν μικρότερο εμπορικό 
ενδιαφέρον.

Or. en

Τροπολογία 46
Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 – παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν 
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ώστε οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας 
ως προς τον πελάτη να μην οδηγούν σε 
πρακτικές διακρίσεων ή αδικαιολόγητα 
άκαμπτη αντιμετώπιση των 
καταναλωτών που έχουν σταθερή 
διεύθυνση ή επίσημο δελτίο ταυτότητας.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στη χρήση στοχευμένων μέτρων και 
διαδικασιών που θα επιτρέπουν στους 
καταναλωτές χωρίς σταθερή διεύθυνση ή 
επίσημο δελτίο ταυτότητας να πληρούν 
τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας. Αν 
χρειαστεί, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
ειδικά συστήματα στήριξης για τους 
συγκεκριμένους καταναλωτές, στο 
πλαίσιο των οποίων οι αρχές και οι 
κοινωνικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με 
τους παρόχους υπηρεσιών, θα 
δημιουργούν αποτελεσματικά και ασφαλή 
ιδιότυπα μέσα για την εύρεση πρακτικών 
λύσεων στα προβλήματα της διεύθυνσης 
και της πιστοποίησης της ταυτότητας.

Or. en

Τροπολογία 47
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Σύσταση 2α (Νομικοί κανόνες σχετικά με 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας)
Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό 
λογαριασμό πληρωμών στα κράτη μέλη 
θα πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος με 
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σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ιδίως 
όσον αφορά τις διαδικασίες δέουσας 
επιμέλειας ως προς τον πελάτη. Οι 
υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που απορρέουν από τις 
ισχύουσες νομικές διατάξεις της ΕΕ ή 
των κρατών μελών σχετικά με τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας δεν επηρεάζονται από 
την προτεινόμενη νομοθεσία.

Or. de

Τροπολογία 48
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση όσον 
αφορά όλες τις πράξεις που απαιτούνται 
για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το 
κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών, τις 
υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
χρημάτων και την ανάληψη μετρητών από 
λογαριασμό πληρωμών, την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής, τη μεταφορά 
χρηματικών ποσών και την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών που να μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση.

Θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση όσον 
αφορά όλες τις πράξεις που απαιτούνται 
για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το 
κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών, τις 
υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
χρημάτων και την ανάληψη μετρητών από 
λογαριασμό πληρωμών, την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής, τη μεταφορά 
χρηματικών ποσών και την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής επιτόπου ή από 
απόσταση μέσω κάρτας πληρωμών που να 
μπορεί να χρησιμοποιείται σε καθημερινή 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 49
Liem Hoang Ngoc
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση όσον 
αφορά όλες τις πράξεις που απαιτούνται 
για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το 
κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών, τις 
υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
χρημάτων και την ανάληψη μετρητών από 
λογαριασμό πληρωμών, την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής, τη μεταφορά 
χρηματικών ποσών και την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών που να μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση.

Θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση όσον 
αφορά όλες τις πράξεις που απαιτούνται 
για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το 
κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών, τις 
υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
χρημάτων και την ανάληψη μετρητών από 
λογαριασμό πληρωμών, την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής, τη μεταφορά 
χρηματικών ποσών και την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών που να μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Δεν 
θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στον 
αριθμό των πραγματοποιούμενων 
πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 50
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση όσον 
αφορά όλες τις πράξεις που απαιτούνται 
για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το 
κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών, τις 
υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
χρημάτων και την ανάληψη μετρητών από 
λογαριασμό πληρωμών, την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής, τη μεταφορά 
χρηματικών ποσών και την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών που να μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση.

Θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση χωρίς 
διακρίσεις όσον αφορά όλες τις πράξεις 
που απαιτούνται για το άνοιγμα, τη 
λειτουργία και το κλείσιμο ενός 
λογαριασμού πληρωμών, τη διάθεση 
δελτίων κίνησης λογαριασμού, τις 
υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
χρημάτων και την ανάληψη μετρητών από 
λογαριασμό πληρωμών, τις υπηρεσίες που 
επιτρέπουν την ανάληψη μετρητών από 
λογαριασμό πληρωμών, την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής, τη μεταφορά 
χρηματικών ποσών και την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών που να μπορεί να 
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χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση.

Or. de

Τροπολογία 51
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση όσον 
αφορά όλες τις πράξεις που απαιτούνται 
για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το 
κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών, τις 
υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
χρημάτων και την ανάληψη μετρητών από 
λογαριασμό πληρωμών, την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής, τη μεταφορά 
χρηματικών ποσών και την εκτέλεση 
πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών που να μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση.

Θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση όσον 
αφορά όλες τις πράξεις που απαιτούνται 
για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το 
κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών, τις 
υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση 
και τη λήψη χρημάτων σε λογαριασμό 
πληρωμών, την εκτέλεση πράξεων 
πληρωμής, τη μεταφορά χρηματικών 
ποσών και την εκτέλεση πράξεων 
πληρωμής μέσω κάρτας πληρωμών που να 
μπορεί να χρησιμοποιείται σε καθημερινή 
βάση.

Or. en

Τροπολογία 52
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Η πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό 
δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την αγορά 
επιπρόσθετων υπηρεσιών.

Η πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό 
δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την αγορά 
επιπρόσθετων υπηρεσιών, όπως είναι οι 
ασφάλειες, ούτε από μη χρηματικές 
παραμέτρους, όπως η προηγούμενη 
σύναψη μισθωτήριας σύμβασης.

Or. de
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Τροπολογία 53
Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε να παρέχεται ένας βασικός 
λογαριασμός, είτε δωρεάν είτε με λογική 
χρέωση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε να παρέχεται ένας βασικός 
λογαριασμός, είτε δωρεάν είτε με λογική 
χρέωση. Όταν χρεώνονται τέλη, αυτό θα 
πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε κανένας 
καταναλωτής να μη αποφεύγει  λόγω 
κόστους να ανοίξει και να χρησιμοποιεί 
βασικό λογαριασμό πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 54
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε να παρέχεται ένας βασικός 
λογαριασμός, είτε δωρεάν είτε με λογική 
χρέωση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε να παρέχεται ένας βασικός 
λογαριασμός, είτε δωρεάν είτε με λογική 
χρέωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν ειδική μέριμνα για τους 
καταναλωτές που έχουν χαμηλό εισόδημα 
ή αντιμετωπίζουν προσωπική πτώχευση 
ώστε οι υπηρεσίες σχετικά με την 
πρόσβαση αυτών σε βασικό λογαριασμό 
να παρέχονται δωρεάν.

Or. el
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Τροπολογία 55
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε να παρέχεται ένας βασικός 
λογαριασμός, είτε δωρεάν είτε με λογική 
χρέωση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε να παρέχεται ένας βασικός 
λογαριασμός, ει δυνατόν δωρεάν Τα τέλη 
δεν μπορεί να υπερβαίνουν το κόστος με 
το οποίο επιβαρύνεται ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών για την παροχή 
της υπηρεσίας, και σε κάθε περίπτωση 
δεν θα υπερβαίνουν τα δέκα ευρώ το 
έτος.

Or. en

Τροπολογία 56
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε να παρέχεται ένας βασικός 
λογαριασμός, είτε δωρεάν είτε με λογική 
χρέωση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν 
ώστε να παρέχεται δωρεάν ένας βασικός 
λογαριασμός.

Or. en

Τροπολογία 57
Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
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πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
εξασφαλίζουν ότι μεταξύ των προϊόντων 
που προσφέρουν ο βασικός λογαριασμός 
πληρωμών είναι πάντα –με οποιονδήποτε 
τρόπο σύγκρισης- ο πιο προσιτός από 
οικονομική άποψη για την 
πραγματοποίηση των βασικών 
συναλλαγών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 58
Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Για να εξασφαλίζεται ότι το κόστος των 
βασικών υπηρεσιών πληρωμών δεν θα 
φτάνει στην πραγματικότητα σε 
παράλογο ύψος, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στα κράτη μέλη να καθορίζουν ανώτερο 
όριο για το επιτρεπόμενο ύψος των 
συνολικών ετήσιων τελών σε σχέση με το 
άνοιγμα και τη χρήση βασικού 
λογαριασμού πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 59
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος επίσης θα πρέπει να 
καθορίσει τι αποτελεί λογική επιβάρυνση, 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως το 
εθνικό επίπεδο εισοδήματος και τη μέση 
επιβάρυνση για λογαριασμούς πληρωμών 
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ή το συνολικό κόστος της παροχής του 
βασικού λογαριασμού πληρωμών.

Or. el

Τροπολογία 60
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Στην περίπτωση όπου ένας πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών επιβάλλει στον 
καταναλωτή τέλη για το άνοιγμα, τη 
λειτουργία ή το κλείσιμο ενός βασικού 
λογαριασμού πληρωμών, καθώς και για 
τη χρήση μιας ή περισσότερων από τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στη Σύσταση 
αριθ. 3, τα τέλη πρέπει να είναι 
οικονομικά προσιτά και λογικά για τον 
καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία 61
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα 
προπληρωμένων καρτών πληρωμών ή 
άλλων δυνατοτήτων πληρωμών που
εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, οι οποίες 
υφίστανται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη, 
συμπληρωματικά προς έναν βασικό 
λογαριασμό, και οι εν λόγω δυνατότητες 
θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα 
προπληρωμένων καρτών πληρωμών ή 
άλλων δυνατοτήτων πληρωμών, που
παρέχονται από τραπεζικά ή μη 
τραπεζικά ιδρύματα, όπως είναι οι
πληρωμές με τη χρήση κινητού 
τηλεφώνου, και οι οποίες υφίστανται ήδη 
σε ορισμένα κράτη μέλη και παρέχουν τις 
ίδιες λειτουργίες με έναν βασικό 
λογαριασμό, ως πιθανές εναλλακτικές 
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λύσεις στον βασικό λογαριασμό 
πληρωμών, και οι εν λόγω δυνατότητες θα 
πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Or. en

Τροπολογία 62
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Σήμερα υπάρχουν πολλοί βασικοί 
λογαριασμοί που κινούνται αποκλειστικά 
μέσω του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι 
ιδανικοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
ταυτόχρονα όμως αποκλείουν ένα τμήμα 
του πληθυσμού, κυρίως πρόσωπα χωρίς 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή ηλικιωμένα 
άτομα. Λόγω των πιθανών 
μειονεκτημάτων για τους εν λόγω 
καταναλωτές, θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
ώστε ο σχεδιαζόμενος βασικός 
λογαριασμός να είναι εύχρηστος, απλός 
και ασφαλής.

Σήμερα υπάρχουν πολλοί βασικοί 
λογαριασμοί που κινούνται αποκλειστικά 
μέσω του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι 
ιδανικοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
ταυτόχρονα όμως αποκλείουν τα πρόσωπα 
χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ο στόχος 
θα πρέπει να είναι να καταστεί ο 
σχεδιαζόμενος βασικός λογαριασμός 
εύχρηστος, απλός και ασφαλής

Or. en

Τροπολογία 63
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Σήμερα υπάρχουν πολλοί βασικοί 
λογαριασμοί που κινούνται αποκλειστικά 
μέσω του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι 
ιδανικοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
ταυτόχρονα όμως αποκλείουν ένα τμήμα 
του πληθυσμού, κυρίως πρόσωπα χωρίς 

Σήμερα υπάρχουν πολλοί βασικοί 
λογαριασμοί που κινούνται αποκλειστικά 
μέσω του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι 
ιδανικοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
ταυτόχρονα όμως αποκλείουν ένα τμήμα 
του πληθυσμού, κυρίως πρόσωπα χωρίς
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πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή ηλικιωμένα 
άτομα. Λόγω των πιθανών 
μειονεκτημάτων για τους εν λόγω 
καταναλωτές, θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
ώστε ο σχεδιαζόμενος βασικός 
λογαριασμός να είναι εύχρηστος, απλός 
και ασφαλής.

πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή ηλικιωμένα 
άτομα. Λόγω των πιθανών 
μειονεκτημάτων για τους εν λόγω 
καταναλωτές, θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
ώστε ο σχεδιαζόμενος βασικός 
λογαριασμός να είναι εύχρηστος, απλός 
και ασφαλής. Επιπλέον, η διαχείριση του 
εν λόγω λογαριασμού θα πρέπει να μπορεί 
να γίνεται τόσο μέσω του Διαδικτύου, του 
κινητού τηλεφώνου ή άλλων υφιστάμενων 
διαδικασιών επικοινωνίας όσο και μέσω 
των υποκαταστημάτων των τραπεζών.

Or. el

Τροπολογία 64
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Σήμερα υπάρχουν πολλοί βασικοί 
λογαριασμοί που κινούνται αποκλειστικά
μέσω του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι 
ιδανικοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
ταυτόχρονα όμως αποκλείουν ένα τμήμα 
του πληθυσμού, κυρίως πρόσωπα χωρίς 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή ηλικιωμένα 
άτομα. Λόγω των πιθανών 
μειονεκτημάτων για τους εν λόγω 
καταναλωτές, θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
ώστε ο σχεδιαζόμενος βασικός 
λογαριασμός να είναι εύχρηστος, απλός 
και ασφαλής.

Σήμερα υπάρχουν πολλοί βασικοί 
λογαριασμοί που κινούνται αποκλειστικά 
μέσω του Διαδικτύου, οι οποίοι είναι 
ιδανικοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
ταυτόχρονα όμως αποκλείουν ένα τμήμα 
του πληθυσμού, κυρίως πρόσωπα χωρίς 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή ηλικιωμένα 
άτομα. Λόγω των πιθανών 
μειονεκτημάτων για τους εν λόγω 
καταναλωτές, θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
ώστε ο σχεδιαζόμενος βασικός 
λογαριασμός να είναι εύχρηστος, απλός 
και ασφαλής, και να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί τόσο μέσω του 
Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου ή 
άλλων διαθέσιμων δυνατοτήτων 
επικοινωνίας, όσο και από τα 
υποκαταστήματα των τραπεζών.

Or. de
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Τροπολογία 65
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Πρέπει με κάθε δυνατό τρόπο να 
αποτραπούν οι διακρίσεις μέσω της 
χρήσης ενός βασικού λογαριασμού 
πληρωμών.

Or. de

Τροπολογία 66
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Σε περίπτωση αλλαγής από μία τράπεζα 
σε μια άλλη ή κατά το κλείσιμο ενός 
τραπεζικού λογαριασμού, δεν θα πρέπει να 
προκύπτουν υπερβολικά υψηλές
διοικητικές δαπάνες ή εμπόδια για τον 
καταναλωτή.

Κατά το κλείσιμο ενός τραπεζικού 
λογαριασμού, δεν θα πρέπει να 
προκύπτουν διοικητικές δαπάνες ή εμπόδια 
για τον καταναλωτή

Or. en

Τροπολογία 67
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να 
καταβάλει οιαδήποτε τέλη ή ποινές για το 
γεγονός ότι, λόγω διάφορων 
περιστατικών ανεξάρτητων από τη 

Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται με σαφήνεια σχετικά με 
τα τέλη ή τις οικονομικές ποινές που 
ενδέχεται να συνεπάγεται η υπερανάληψη 
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θέλησή του, όπως ανεπαρκής κάλυψη 
ενός λογαριασμού λόγω καθυστερημένων 
πληρωμών ή πρώιμων καταβολών (π.χ. 
περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων 
πράξεων πληρωμών, οι οποίες 
χρεώνονται πάντα την ίδια ημέρα), 
προβαίνει σε υπερανάληψη του 
λογαριασμού του. Τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να επιτρέπουν 
μικρές πιστώσεις υπερανάληψης, οι 
οποίες θα δημιουργηθούν ειδικά για αυτές 
τις περιπτώσεις.

από τον λογαριασμό.

Or. en

Τροπολογία 68
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να 
καταβάλει οιαδήποτε τέλη ή ποινές για το 
γεγονός ότι, λόγω διάφορων 
περιστατικών ανεξάρτητων από τη 
θέλησή του, όπως ανεπαρκής κάλυψη 
ενός λογαριασμού λόγω καθυστερημένων 
πληρωμών ή πρώιμων καταβολών (π.χ. 
περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων 
πράξεων πληρωμών, οι οποίες 
χρεώνονται πάντα την ίδια ημέρα), 
προβαίνει σε υπερανάληψη του 
λογαριασμού του. Τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να επιτρέπουν 
μικρές πιστώσεις υπερανάληψης, οι οποίες 
θα δημιουργηθούν ειδικά για αυτές τις 
περιπτώσεις.

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να επιτρέπουν μικρές 
πιστώσεις υπερανάληψης για την 
προσωρινή κάλυψη αρνητικών 
υπολοίπων. Οι εκάστοτε επιβαρύνσεις για 
τέτοιου είδους μικρές πιστώσεις 
υπερανάληψης πρέπει να είναι εύλογες 
και τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη 
συνήθη τιμολογιακή πολιτική του 
παρόχου. 

Or. en

Τροπολογία 69
Hans-Peter Mayer



PE487.690v03-00 40/50 AM\899713EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να 
καταβάλει οιαδήποτε τέλη ή ποινές για το 
γεγονός ότι, λόγω διάφορων 
περιστατικών ανεξάρτητων από τη 
θέλησή του, όπως ανεπαρκής κάλυψη 
ενός λογαριασμού λόγω καθυστερημένων 
πληρωμών ή πρώιμων καταβολών (π.χ. 
περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων 
πράξεων πληρωμών, οι οποίες 
χρεώνονται πάντα την ίδια ημέρα), 
προβαίνει σε υπερανάληψη του 
λογαριασμού του. Τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να επιτρέπουν 
μικρές πιστώσεις υπερανάληψης, οι οποίες 
θα δημιουργηθούν ειδικά για αυτές τις 
περιπτώσεις.

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να επιτρέπουν μικρές 
πιστώσεις υπερανάληψης. Οι τόκοι 
υπερανάληψης πρέπει να είναι προσιτοί 
για τον πελάτη και τουλάχιστον εξίσου 
ευνοϊκοί με εκείνους που προκύπτουν με 
τη συνήθη τιμολογιακή πολιτική του 
παρόχου.

Or. de

Τροπολογία 70
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Στα κράτη μέλη εναπόκειται περαιτέρω 
να προβλέψουν τη δυνατότητα για 
πιστώσεις υπερανάληψης σε εύλογα 
πλαίσια.

διαγράφεται 

Or. en

Τροπολογία 71
Anna Hedh

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Σύσταση 3 – παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Οι καταναλωτές στους οποίους 
απευθύνεται η καθιέρωση βασικών 
λογαριασμών πληρωμών συνιστούν 
ομάδα πελατών με συγκεκριμένα 
ενδιαφέροντα και ανάγκες. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι η ομάδα αυτή θα 
μπορεί να εξυπηρετείται προσεκτικά και 
κατάλληλα, οι εργαζόμενοι των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών που προσφέρουν 
τους συγκεκριμένους λογαριασμούς θα 
πρέπει να λαμβάνουν επαρκή σχετική 
κατάρτιση, να διαθέτουν επαρκή χρονικά 
περιθώρια και να εργάζονται με εύλογα 
προσαρμοσμένους στόχους πωλήσεων.

Or. en

Τροπολογία 72
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με την 
ύπαρξη βασικών λογαριασμών, 
προκειμένου να καταστεί σαφέστερο το 
δικαίωμα πρόσβασης σε βασικούς 
λογαριασμούς, και τις σχετικές 
ακολουθητέες διαδικασίες καθώς, και να 
προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο 
μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικές 
διαδικασίες προσφυγής και επίλυσης 
διαφορών. Η προώθηση της οικονομικής 
παιδείας για τους καταναλωτές έχει 
ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, διότι τους 
ενισχύει και εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή
τους στην εσωτερική αγορά.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες μέσω των 
κρατικών υπηρεσιών και σε συνεργασία 
με οργανώσεις καταναλωτών ή κοινωνικά 
συμβουλευτικά όργανα, σχετικά με την 
ύπαρξη βασικών λογαριασμών, 
προκειμένου να καταστεί σαφέστερο το 
δικαίωμα πρόσβασης σε βασικούς 
λογαριασμούς, και τις σχετικές 
ακολουθητέες διαδικασίες καθώς, και να 
προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο 
μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικές 
διαδικασίες προσφυγής και επίλυσης 
διαφορών. Η προώθηση της οικονομικής 
παιδείας για τους καταναλωτές έχει 
ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, διότι τους 
ενισχύει και εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή 
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τους στην εσωτερική αγορά.

Or. de

Τροπολογία 73
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με την 
ύπαρξη βασικών λογαριασμών, 
προκειμένου να καταστεί σαφέστερο το 
δικαίωμα πρόσβασης σε βασικούς 
λογαριασμούς, και τις σχετικές 
ακολουθητέες διαδικασίες καθώς, και να 
προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο 
μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικές 
διαδικασίες προσφυγής και επίλυσης 
διαφορών. Η προώθηση της οικονομικής 
παιδείας για τους καταναλωτές έχει 
ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, διότι τους 
ενισχύει και εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή 
τους στην εσωτερική αγορά.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει 
να αρχίσουν ενημερωτικές εκστρατείες 
σχετικά με την ύπαρξη βασικών 
λογαριασμών, προκειμένου να καταστεί 
σαφέστερο το δικαίωμα πρόσβασης σε 
βασικούς λογαριασμούς, και τις σχετικές 
ακολουθητέες διαδικασίες καθώς, και να 
προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο 
μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικές 
διαδικασίες προσφυγής και επίλυσης 
διαφορών. Η προώθηση της οικονομικής 
παιδείας για τους καταναλωτές έχει 
ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, διότι τους 
ενισχύει και εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή 
τους στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 74
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με την 
ύπαρξη βασικών λογαριασμών, 
προκειμένου να καταστεί σαφέστερο το 
δικαίωμα πρόσβασης σε βασικούς 
λογαριασμούς, και τις σχετικές 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με την 
ύπαρξη βασικών λογαριασμών, 
προκειμένου να καταστεί σαφέστερο το 
δικαίωμα πρόσβασης σε βασικούς 
λογαριασμούς, και τις σχετικές 
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ακολουθητέες διαδικασίες καθώς, και να 
προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο 
μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικές 
διαδικασίες προσφυγής και επίλυσης 
διαφορών. Η προώθηση της οικονομικής 
παιδείας για τους καταναλωτές έχει 
ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, διότι τους 
ενισχύει και εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή 
τους στην εσωτερική αγορά.  

ακολουθητέες διαδικασίες καθώς, και να 
προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο 
μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικές 
διαδικασίες προσφυγής και επίλυσης 
διαφορών. Η ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων από τη χρήση βασικού 
λογαριασμού πληρωμών καθώς και η 
προώθηση οικονομικής παιδείας για τους 
καταναλωτές έχουν ιδιαίτερα μεγάλη 
σημασία, διότι τους ενισχύει και 
εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή τους στην 
εσωτερική αγορά.  

Or. el

Τροπολογία 75
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 76
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
διαβιβάζουν εγγράφως στους καταναλωτές 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τον 
προσφερόμενο βασικό λογαριασμό.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
διαβιβάζουν εγγράφως στους καταναλωτές 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τον 
προσφερόμενο βασικό λογαριασμό.
Πρέπει να υποχρεούνται να διαφημίζουν 
τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς 
δίνοντας σαφείς και ολοκληρωμένες 
πληροφορίες μέσω των διάφορων 
διαθέσιμων διαύλων και ειδικότερα μέσω 
των ιστοθέσεων και των 
υποκαταστημάτων των παρόχων, όπου 
θα πρέπει να υπάρχει υλικό τυποποιημένο 
και ορατό από τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 77
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
διαβιβάζουν εγγράφως στους καταναλωτές 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τον 
προσφερόμενο βασικό λογαριασμό.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
διαβιβάζουν εγγράφως στους καταναλωτές 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τον 
προσφερόμενο βασικό λογαριασμό, και να 
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παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τα 
ενδεχόμενα σχετικά τέλη και τους όρους 
χρήσης του. Ο καταναλωτής πρέπει, 
επιπλέον, να ενημερώνεται ότι η χρήση 
πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι 
υποχρεωτική για να αποκτήσει πρόσβαση 
σε έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών.
Τα τέλη για τις υπηρεσίες πρέπει να 
γνωστοποιούνται με σαφή και συγκρίσιμο 
τρόπο, χωρίς ψιλά γράμματα ή 
συγκαλυμμένες χρεώσεις.

Or. de

Τροπολογία 78
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
διαβιβάζουν εγγράφως στους 
καταναλωτές τις απαραίτητες
πληροφορίες για τον προσφερόμενο 
βασικό λογαριασμό.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές 
επαρκείς πληροφορίες για τον 
προσφερόμενο βασικό λογαριασμό.

Or. en

Τροπολογία 79
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 3 – παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Η ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ θα 
πρέπει ει δυνατόν να είναι δωρεάν, 
ανεξάρτητα από την τράπεζα στην οποία 
ανήκει το ΑΤΜ.
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Or. de

Τροπολογία 80
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 81
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 82
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 4 – παράγραφος 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Πρέπει να τεθούν στη διάθεση των 
καταναλωτών προσπελάσιμοι, οικονομικά 
προσιτοί, ανεξάρτητοι, δίκαιοι, διαφανείς, 
εύχρηστοι και αποδοτικοί μηχανισμοί 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και 
προσφυγής.

Or. de

Τροπολογία 83
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 4 – παράγραφος 1β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Η διαφάνεια, οι απαιτήσεις παροχής 
πληροφοριών και οι ενημερωτικές 
εκστρατείες δεν πρέπει να περιορίζονται 
στους όρους του προϊόντος και στις 
δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών και προσφυγής. Ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης για 
την προστασία των καταναλωτών στο 
πεδίο των χρηματοπιστωτικών και 
τραπεζικών υπηρεσιών λιανικής πρέπει 
να περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο των 
προϊόντων και ένα σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης για τυχόν επιζήμια 
προϊόντα. Οι εποπτικές αρχές πρέπει να 
συμβάλλουν ενεργά στη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης πρόσβασης των 
καταναλωτών σε ενημερωμένες και 
πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους 
λογαριασμούς που έχουν ανοίξει ή θα 
μπορούσαν να ανοίξουν.

Or. de

Τροπολογία 84
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Οι υπηρεσίες των κρατών μελών οι 
οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της 
τήρησης των κανονιστικών διατάξεων 
στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει επίσης 
να επεξεργάζονται διαδικασίες 
«βέλτιστης πρακτικής» των τραπεζικών 
ιδρυμάτων και να τις προωθούν σε όλη 
την επικράτειά τους. Παράλληλα, η 
Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται
σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα αυτό.
Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως 
είναι τα κέντρα Europe Direct ή το δίκτυο 
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SOLVIT, καθώς και οι εθνικές 
οργανώσεις, όπως οι χρηματοπιστωτικοί 
διαμεσολαβητές και οι οργανώσεις 
καταναλωτών, που δέχονται καταγγελίες 
από τους πολίτες σχετικά με την 
πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, 
πρέπει να ενημερώνουν και την Επιτροπή 
σχετικά με τα ευρήματα και τα 
συμπεράσματά τους, δεδομένου ότι αυτά 
αντικατοπτρίζουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν συνήθως οι πολίτες και 
οι καταναλωτές. 

Or. de

Τροπολογία 85
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 4 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να 
μελετούν τις «βέλτιστες πρακτικές» και 
να λαμβάνουν μέτρα κατά οποιασδήποτε 
ενέργειας των τραπεζικών ιδρυμάτων, 
που θίγει το δικαίωμα των καταναλωτών 
για έναν τραπεζικό λογαριασμό με 
βασικές υπηρεσίες πληρωμών.

Or. de

Τροπολογία 86
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 5 – παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το 
αργότερο μετά από δύο έτη μετά την 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το 
αργότερο μετά από τρία έτη μετά την 
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έναρξη ισχύος της νομοθεσίας, πλήρη 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την 
υλοποίησή της. Η εν λόγω έκθεση θα 
εξετάζει επιπλέον αν απαιτούνται 
περαιτέρω μέτρα, και θα περιλαμβάνει 
ενδεχομένως προτάσεις για την 
προσαρμογή ή αναθεώρηση της 
νομοθεσίας.

έναρξη ισχύος της νομοθεσίας, πλήρη 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την 
υλοποίησή της. Η εν λόγω έκθεση θα 
εξετάζει επιπλέον αν απαιτούνται 
περαιτέρω μέτρα, και θα περιλαμβάνει 
ενδεχομένως προτάσεις για την 
προσαρμογή ή αναθεώρηση της 
νομοθεσίας.

Or. de

Τροπολογία 87
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σύσταση 5 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται ότι 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
διαβιβάζουν τακτικά στις εθνικές αρχές 
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον 
αριθμό των βασικών λογαριασμών που 
έχουν ανοιχτεί, τον αριθμό των αιτήσεων 
για άνοιγμα λογαριασμού που έχουν 
απορριφθεί, τους λόγους για τις απορρίψεις 
αυτές, το κλείσιμο τέτοιων λογαριασμών, 
καθώς και τις δαπάνες που είναι 
συνδεμένες με τους εν λόγω 
λογαριασμούς.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται ότι 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 
διαβιβάζουν τακτικά στις εθνικές αρχές 
αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον 
αριθμό των βασικών λογαριασμών που 
έχουν ανοιχτεί, τον αριθμό των αιτήσεων 
για άνοιγμα λογαριασμού που έχουν 
απορριφθεί, τους λόγους για τις απορρίψεις 
αυτές, και το κλείσιμο τέτοιων 
λογαριασμών.

Or. en


