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Τροπολογία 1
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι, ενώ οι ηλεκτρονικές 
πληρωμές διαδραματίζουν ολοένα 
σημαντικότερο ρόλο στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως, εξακολουθούν να υφίστανται 
σοβαρά εμπόδια για μια πλήρως και 
ουσιαστικά ολοκληρωμένη, 
ανταγωνιστική, ασφαλή, διαφανή και 
φιλική προς τον καταναλωτή ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά σε σχέση με αυτούς τους 
τρόπους πληρωμών·

1. επισημαίνει ότι, ενώ οι ηλεκτρονικές 
πληρωμές διαδραματίζουν ολοένα 
σημαντικότερο ρόλο στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως, εξακολουθούν να υφίστανται 
σοβαρά εμπόδια για μια πλήρως και 
ουσιαστικά ολοκληρωμένη, 
ανταγωνιστική, καινοτόμο, ασφαλή, 
διαφανή και φιλική προς τον καταναλωτή 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά σε σχέση με 
αυτούς τους τρόπους πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 2
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι, ενώ οι ηλεκτρονικές 
πληρωμές διαδραματίζουν ολοένα 
σημαντικότερο ρόλο στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως, εξακολουθούν να υφίστανται 
σοβαρά εμπόδια για μια πλήρως και 
ουσιαστικά ολοκληρωμένη, 
ανταγωνιστική, ασφαλή, διαφανή και 
φιλική προς τον καταναλωτή ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά σε σχέση με αυτούς τους 
τρόπους πληρωμών·

1. επισημαίνει ότι, ενώ οι ηλεκτρονικές 
πληρωμές διαδραματίζουν ολοένα 
σημαντικότερο ρόλο στην Ευρώπη και 
παγκοσμίως, εξακολουθούν να υφίστανται 
σοβαρά εμπόδια για μια πλήρως και 
ουσιαστικά ολοκληρωμένη, 
ανταγωνιστική, ασφαλή, διαφανή και 
φιλική προς τον καταναλωτή ενιαία 
ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά σε σχέση με 
αυτούς τους τρόπους πληρωμών·

Or. en
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Τροπολογία 3
Pablo Arias Echeverría

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι, στη σημερινή περίοδο 
κρίσης, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν 
πρωτοβουλίες που θα ευνοούν την 
οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την ανάκαμψη της 
κατανάλωσης. Η ψηφιακή αγορά είναι 
μεγάλη ευκαιρία για την επίτευξη αυτών 
των στόχων, αλλά η ΕΕ πρέπει για τον 
σκοπό αυτόν να δημιουργήσει μία 
ολοκληρωμένη εσωτερική ψηφιακή 
αγορά. Είναι απαραίτητο αφενός να 
αρθούν οι υφιστάμενοι φραγμοί, αφετέρου 
να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών· υπό την έννοια αυτή, η 
ύπαρξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς για 
τις πληρωμές με κάρτα, μέσω του 
Διαδικτύου και μέσω κινητών 
τηλεφώνων, που θα επιτρέπει τον 
ελεύθερο ανταγωνισμό και την 
καινοτομία και που θα είναι ουδέτερη και 
ασφαλής, είναι ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη μιας πραγματικά ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς, ενώ μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών·

Or. es

Τροπολογία 4
Pablo Arias Echeverría

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη 
συστημάτων διαφανών, ασφαλών και 
αποδοτικών πληρωμών στην ευρωπαϊκή 
ψηφιακή αγορά αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την ύπαρξη πραγματικής 
ψηφιακής οικονομίας και για τη 
διευκόλυνση του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου·

Or. es

Τροπολογία 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές 
στο πλαίσιο της καταπολέμησης της 
παραοικονομίας και, ειδικότερα, της 
φοροδιαφυγής·

2. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι ηλεκτρονικές και οι 
κινητές πληρωμές στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης της παραοικονομίας και, 
ειδικότερα, της φοροδιαφυγής· καλεί τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (Comité européen de 
normalisation, CEN) ή το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 
Προτύπων (ETSI), να διαδραματίσουν, 
σε συνεργασία με την Επιτροπή, 
περισσότερο ενεργό ρόλο κατά την 
τυποποίηση των πληρωμών με κάρτα·

Or. en

Τροπολογία 6
Pablo Arias Echeverría
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει ότι ο 
Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ 
(ΕΧΠΕ) είναι βασικός πυλώνας για τη 
δημιουργία ενοποιημένης ευρωπαϊκής 
αγοράς για τις πληρωμές, ενώ πρέπει να 
αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία η 
αγορά θα αναπτυχθεί και θα καταστεί 
περισσότερο καινοτόμα και 
ανταγωνιστική· 

Or. es

Τροπολογία 7
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να 
τεθούν σε εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αποφασιστικές δράσεις για την 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για
ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές, 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι 
καταναλωτές και να υπερκεραστούν οι 
αβάσιμες ανησυχίες σχετικά με αυτούς 
τους τρόπους πληρωμών·

3. επισημαίνει ότι ένα ασφαλές, αξιόπιστο 
και διαφανές ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές πληρωμές είναι σημαντικό 
για τη δρομολόγηση μιας ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς, τονίζει δε τη σημασία 
των εκστρατειών ενημέρωσης για την 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
σχετικά με τις επιλογές που είναι 
διαθέσιμες στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 8
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να 
τεθούν σε εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αποφασιστικές δράσεις για την 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές, 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι 
καταναλωτές και να υπερκεραστούν οι 
αβάσιμες ανησυχίες σχετικά με αυτούς 
τους τρόπους πληρωμών·

3. εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να 
τεθούν σε εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αποφασιστικές δράσεις για την 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές, 
προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα οι 
καταναλωτές και να υπερκεραστούν οι 
πολλές φορές αβάσιμες ανησυχίες σχετικά 
με αυτούς τους τρόπους πληρωμών·

Or. el

Τροπολογία 9
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επιβεβαιώνει ότι η διαφάνεια των 
συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών, η 
ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σε 
κάθε συναλλαγή πληρωμής και η άμεση 
και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
μια εύρυθμη ευρωπαϊκή αγορά 
ηλεκτρονικών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επικροτεί τις διατάξεις στη νέα 
οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών όσον αφορά τις πρόσθετες 
πληρωμές και την απαγόρευση των 
υπερβολικών προμηθειών για τη χρήση 
μέσων πληρωμής, οι οποίες θα 
συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών κατά την πραγματοποίηση 
ηλεκτρονικών αγορών· ζητεί, ωστόσο, 
από την Επιτροπή να συνεχίσει τις 
προσπάθειές της για τη δημιουργία ίσων 
όρων ανταγωνισμού στον τομέα των 
πληρωμών με κάρτα, μέσω του 
Διαδικτύου και μέσω κινητών 
τηλεφώνων, προσπορίζοντας οφέλη τόσο 
στους καταναλωτές όσο και στις 
επιχειρήσεις σε μια ψηφιακή ενιαία 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 11
Pablo Arias Echeverría

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι, υπό την έννοια 
αυτή, πρέπει να λαμβάνονται σε πολλές 
περιπτώσεις μέτρα κατά των 
υφιστάμενων διακρίσεων για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, όταν 
απορρίπτονται οι πληρωμές των 
διασυνοριακών συναλλαγών τους μέσω 
του Διαδικτύου, λόγω της καταγωγής 
τους·

Or. es
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Τροπολογία 12
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα 
δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση 
με την επιστροφή χρημάτων, τόσο στην 
περίπτωση μη εγκεκριμένων πληρωμών 
όσο και στην περίπτωση μη 
παραδοθέντων (ή μη παραδοθέντων 
όπως αναμενόταν) αγαθών ή υπηρεσιών, 
και ότι τα αποτελεσματικά συστήματα 
συλλογικής προσφυγής και εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών αποτελούν 
απαραίτητα εργαλεία για την προστασία 
των καταναλωτών, μεταξύ άλλων και στο 
πεδίο των ηλεκτρονικών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 13
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η 
πλήρης ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 
ηλεκτρονικών πληρωμών, θα πρέπει να 
διασφαλισθεί το μέγιστο επίπεδο 
ασφάλειας ως εγγύηση έναντι των 
κινδύνων απάτης, και προσβλέποντας 
στην προστασία των ευαίσθητων 
δεδομένων των καταναλωτών·

4. επισημαίνει ότι η εισαγωγή των 
καρτών με μικροεπεξεργαστή είχε θετικά 
αποτελέσματα στην ασφάλεια των 
πληρωμών με κάρτα· τονίζει ότι,
προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες
δυναμικό των ηλεκτρονικών πληρωμών, 
έχει ουσιαστική σημασία η εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών, και ότι η διαχείριση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να γίνεται με υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας·

Or. en
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Τροπολογία 14
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι χρειάζεται τυποποίηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό τη μορφή 
ρυθμιστικού πλαισίου που θα θεσπίζει 
πρότυπα ασφαλείας για κάθε είδος 
ηλεκτρονικών πληρωμών και θα 
εμπεριέχει ρυθμίσεις για όλους τους φορείς 
που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών 
πληρωμών, καθώς και όλους τους 
διαμεσολαβητές·

5. θεωρεί ότι χρειάζεται τυποποίηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό τη μορφή 
ρυθμιστικού πλαισίου που θα θεσπίζει 
πρότυπα ασφαλείας για κάθε είδος 
ηλεκτρονικών πληρωμών και θα 
εμπεριέχει ρυθμίσεις για όλους τους φορείς 
που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών 
πληρωμών, καθώς και όλους τους 
διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων 
των εμπόρων (π.χ. αποθήκευση 
διαπιστευτηρίων). Κατά τον καθορισμό 
των προτύπων πρέπει να ληφθούν υπόψη 
τα συστήματα που έχουν συμβάλει 
σημαντικά στη μετάβαση προς 
ασφαλέστερες πληρωμές (π.χ. το 
σύστημα μικροεπεξεργαστή και κωδικού 
αναγνώρισης (CHIP & PIN) για τις 
κάρτες, το σύστημα ελέγχου ταυτότητας 
δύο παραγόντων, η ηλεκτρονική 
υπογραφή και οι ηλεκτρονικές πληρωμές 
μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
πληρωμών), τα συστήματα που είναι 
περισσότερο ευάλωτα σε απάτες (π.χ. 
όπου τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των καταναλωτών 
διαβιβάζονται σε τρίτους, όπως στις 
ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω 
επικαλυπτικών υπηρεσιών ή το σύστημα 
μαγνητικής ταινίας στις κάρτες), καθώς 
και οι καινοτομίες που θα μπορούσαν να 
καταστήσουν ασφαλέστερες τις 
διαδικασίες·

Or. en
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Τροπολογία 15
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι χρειάζεται τυποποίηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό τη μορφή 
ρυθμιστικού πλαισίου που θα θεσπίζει 
πρότυπα ασφαλείας για κάθε είδος 
ηλεκτρονικών πληρωμών και θα 
εμπεριέχει ρυθμίσεις για όλους τους 
φορείς που εμπλέκονται στην παροχή 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και όλους 
τους διαμεσολαβητές·

5. διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά 
πληρωμών με κάρτα, μέσω του 
Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων 
είναι κατακερματισμένη τόσο εκτός όσο 
και εντός των εθνικών συνόρων, ενώ 
θεωρεί ότι χρειάζεται τυποποίηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της αγοράς 
ηλεκτρονικών πληρωμών στην ΕΕ· 
επικροτεί ένα πλαίσιο που θα θεσπίζει 
πρότυπα ασφαλείας και διαφάνεια όσον 
αφορά τα έξοδα παρέχοντας μια ευρεία 
λύση για την αγορά και θα
συμπεριλαμβάνει τους παρόχους 
υπηρεσιών που δεν συμμετέχουν στο 
τραπεζικό σύστημα κλασματικών 
αποθεμάτων, όπως οι υπηρεσίες έμβασης 
χρημάτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία σαφών κανόνων σε σχέση με την 
ασφάλεια και τις πολιτικές προστασίας 
των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ενώ εκτιμά ότι ένα φιλικό προς τον 
καταναλωτή σημείο επαφής θα ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη στις πληρωμές εξ 
αποστάσεως·

Or. en

Τροπολογία 16
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι χρειάζεται τυποποίηση σε 5. θεωρεί ότι χρειάζεται περαιτέρω
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ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό τη μορφή 
ρυθμιστικού πλαισίου που θα θεσπίζει
πρότυπα ασφαλείας για κάθε είδος 
ηλεκτρονικών πληρωμών και θα 
εμπεριέχει ρυθμίσεις για όλους τους 
φορείς που εμπλέκονται στην παροχή 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και όλους 
τους διαμεσολαβητές·

τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη 
θέσπιση προτύπων ασφαλείας για τις 
ηλεκτρονικές πληρωμές που θα ισχύουν 
για όλους τους φορείς που εμπλέκονται 
στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών, καθώς 
και όλους τους διαμεσολαβητές·

Or. en

Τροπολογία 17
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. είναι της γνώμης ότι η τυποποίηση 
δεν θα πρέπει να περιορίζεται στον 
καθορισμό των προτύπων ασφαλείας, 
αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση μιας 
πιο ανοικτής, διαφανούς, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και μη 
κατακερματισμένης αγοράς 
ηλεκτρονικών πληρωμών που θα παρέχει 
πλεονεκτήματα σε όλους τους 
καταναλωτές (για παράδειγμα σε σχέση 
με τη διαλειτουργικότητα ή, στον τομέα 
των κινητών πληρωμών, τη φορητότητα)· 
θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
το μέσο υποχρεωτικής ύπαρξης 
περισσοτέρων του ενός σημάτων (co-
badging) στις κάρτες πληρωμών, όταν το 
απαιτεί ο κάτοχος της κάρτας (στην 
περίπτωση αυτή, η επιλογή της 
προτεραιότητας μεταξύ των διαθέσιμων 
ΠΥΠ στην κάρτα πρέπει να ανήκει στον 
καταναλωτή), και ότι θα πρέπει να 
εξαλειφθούν και τα τελευταία εμπόδια για 
τη διασυνοριακή αποδοχή·
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Or. en

Τροπολογία 18
Pablo Arias Echeverría

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α.τονίζει ότι οποιοδήποτε μέτρο 
λαμβάνεται με αυτόν τον γνώμονα πρέπει 
να διασφαλίζει πάντοτε τον σεβασμό προς 
τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την 
ελεύθερη είσοδο και πρόσβαση στις 
αγορές, πρέπει, δε, να λαμβάνει υπόψη τις 
μελλοντικές τεχνολογικές καινοτομίες 
στον τομέα αυτόν, με στόχο την 
προσαρμογή στις μελλοντικές εξελίξεις, 
ενθαρρύνοντας και επιτρέποντας πάντα 
την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία·

Or. es

Τροπολογία 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι όλες οι διασυνοριακές και 
εγχώριες πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες (ΠΔΠ) θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη δημοσιοποίησή τους·

Or. en
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Τροπολογία 20
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι οι ΠΥΠ (ακόμη και οι μη 
τραπεζικοί) πρέπει να είναι σε θέση να 
ενημερώνονται σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα των καταθέσεων ενός 
πελάτη που πραγματοποιεί πληρωμή, 
ώστε να είναι βέβαιοι ότι δεν έχει υπερβεί 
το πιστωτικό του όριο, θεωρεί όμως ότι 
οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να 
περιορίζονται σε μια απλή ένδειξη για το 
αν αυτές οι καταθέσεις είναι ή δεν είναι 
διαθέσιμες· φρονεί ότι οι χρεώσεις για την 
εν λόγω λειτουργία θα πρέπει να 
εναρμονιστούν·

Or. en

Τροπολογία 21
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να 
εναρμονισθούν και να απαγορευθούν 
σταδιακά εντός καθορισμένης προθεσμίας, 
και ότι παράλληλα θα πρέπει να 
απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και 
άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την 
επιλογή των καταναλωτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια 
περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή 

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να 
εναρμονισθούν και να απαγορευθούν 
σταδιακά εντός καθορισμένης προθεσμίας, 
και ότι παράλληλα θα πρέπει να 
απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και 
άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την 
επιλογή των καταναλωτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια 
περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά πληρωμών. Πρέπει επίσης να 
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αγορά πληρωμών· αντιμετωπιστεί το θέμα των τριμερών 
συστημάτων «σιωπηρών διατραπεζικών 
προμηθειών» και οι εν λόγω προμήθειες 
πρέπει να καταργηθούν σταδιακά. Εν 
προκειμένω, θεωρεί ότι οι αλλαγές στον 
κανόνα σχετικά με την αποφυγή της 
εισαγωγής διακρίσεων και στον κανόνα 
της υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών είναι αντιπαραγωγικές και πρέπει 
να αποφευχθούν·

Or. en

Τροπολογία 22
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να 
εναρμονισθούν και να απαγορευθούν 
σταδιακά εντός καθορισμένης 
προθεσμίας, και ότι παράλληλα θα πρέπει 
να απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και 
άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την 
επιλογή των καταναλωτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια 
περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά πληρωμών·

6. επισημαίνει ότι οι πολυμερείς 
διατραπεζικές προμήθειες στον Ενιαίο 
Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) είναι 
πολύ διαφοροποιημένες και ορισμένες 
φορές υψηλότερες από το απαιτούμενο, 
ενώ θεωρεί ότι οι εν λόγω προμήθειες και,
παράλληλα, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι 
εκπτώσεις και άλλες πρακτικές που 
επηρεάζουν την επιλογή των καταναλωτών 
ενδέχεται να εναρμονιστούν σταδιακά 
κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες πληρωμών, προετοιμάζοντας το 
έδαφος για μια περισσότερο διαφανή 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 23
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να 
εναρμονισθούν και να απαγορευθούν 
σταδιακά εντός καθορισμένης προθεσμίας, 
και ότι παράλληλα θα πρέπει να 
απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και 
άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την 
επιλογή των καταναλωτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια 
περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά πληρωμών·

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να 
απαγορευθούν σταδιακά εντός 
καθορισμένης προθεσμίας, και ότι 
παράλληλα θα πρέπει να απαγορευθούν 
επίσης σταδιακά οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και άλλες 
πρακτικές που επηρεάζουν την επιλογή 
των καταναλωτών, προετοιμάζοντας το 
έδαφος για μια περισσότερο διαφανή 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών. 
Παράλληλα δε, επιβάλλετε να εξευρεθούν 
οι μηχανισμοί και οι δικλίδες ασφαλείας, 
που να διασφαλίζουν ότι το κόστος δεν θα 
μετατοπίζεται με άλλους τρόπους πάλι 
στους καταναλωτές.

Or. el

Τροπολογία 24
Christian Engström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να
εναρμονισθούν και να απαγορευθούν 
σταδιακά εντός καθορισμένης 
προθεσμίας, και ότι παράλληλα θα πρέπει 
να απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και 
άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την 
επιλογή των καταναλωτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια 
περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή 

6. διαπιστώνει ότι οι τεχνολογίες που 
αφορούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές 
εξελίσσονται με ταχύ ρυθμό επί του 
παρόντος, ενώ δεν θεωρεί ότι οι εγχώριες 
και διασυνοριακές πολυμερείς 
διατραπεζικές προμήθειες στον Ενιαίο 
Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα 
πρέπει να ρυθμιστούν λεπτομερώς αυτή 
τη στιγμή·
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αγορά πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να 
εναρμονισθούν και να απαγορευθούν 
σταδιακά εντός καθορισμένης 
προθεσμίας, και ότι παράλληλα θα πρέπει 
να απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και 
άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την 
επιλογή των καταναλωτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια 
περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά πληρωμών·

6. επισημαίνει ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες (ΠΔΠ) στον Ενιαίο Χώρο 
Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) ποικίλλουν 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών·
θεωρεί ότι τόσο οι εγχώριες όσο και οι 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να 
εναρμονισθούν προκειμένου να είναι οι 
καταναλωτές σε θέση να επωφεληθούν 
από την ενιαία αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να εκπονήσει εκτίμηση 
αντίκτυπου μέχρι τα τέλη του 2012 
σχετικά με τη θέσπιση ανώτατου ορίου 
για τις ΠΔΠ και τη σταδιακή μείωσή του· 
καλεί την Επιτροπή, εφόσον 
δικαιολογείται από τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης αντίκτυπου, να υποβάλει 
πρόταση κανονισμού για την εναρμόνιση 
των ΠΔΠ και τη σταδιακή μείωσή τους 
ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση με τα 
πραγματικά έξοδα μέχρι τα τέλη του 
2015· θεωρεί ότι θα πρέπει να 
απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και 
άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την 
επιλογή των καταναλωτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια 
περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά πληρωμών·

Or. en



PE492.607v01-00 18/23 AM\906313EL.doc

EL

Τροπολογία 26
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να 
εναρμονισθούν και να απαγορευθούν 
σταδιακά εντός καθορισμένης προθεσμίας, 
και ότι παράλληλα θα πρέπει να 
απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και 
άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την 
επιλογή των καταναλωτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια 
περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά πληρωμών·

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να συγκλίνουν
εντός καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα 
με συμφωνηθείσα μεθοδολογία, η οποία 
θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των 
καταναλωτών και των εμπόρων· 
παράλληλα θα πρέπει να απαγορευθούν 
σταδιακά οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι 
εκπτώσεις και άλλες πρακτικές που 
επηρεάζουν την επιλογή των 
καταναλωτών, προετοιμάζοντας το έδαφος 
για μια περισσότερο διαφανή ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 27
Pablo Arias Echeverría

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να 
εναρμονισθούν και να απαγορευθούν 
σταδιακά εντός καθορισμένης 
προθεσμίας, και ότι παράλληλα θα πρέπει 
να απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και 
άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την 

6. θεωρεί ότι οι εγχώριες και 
διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών 
σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) θα πρέπει να 
εναρμονισθούν, πάντα με σεβασμό προς 
την ελεύθερη αγορά και τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού,
προωθώντας παράλληλα τη διαφάνεια 
στις αγορές προκειμένου να αποφευχθούν 
αθέμιτες επιβαρύνσεις για τους 
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επιλογή των καταναλωτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια 
περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά πληρωμών·

καταναλωτές. Παράλληλα επιδιώκει τη 
σταδιακή απαγόρευση των 
καταχρηστικών πρακτικών προς τους 
καταναλωτές, όπως οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις, τα κρυφά έξοδα και οι 
πρακτικές που περιορίζουν τη δυνατότητα 
επιλογής των καταναλωτών, 
προετοιμάζοντας το έδαφος για μια 
περισσότερο διαφανή και προσβάσιμη
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών, την 
οποία θα εμπιστεύονται οι καταναλωτές·

Or. es

Τροπολογία 28
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η επιβολή κανόνων στις 
ηλεκτρονικές πληρωμές είναι συχνά 
δύσκολη, ανεπαρκής και διαφορετική 
στην Ευρώπη, και ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν εντονότερες προσπάθειες 
για να διασφαλισθεί η ορθή και 
ομοιόμορφη επιβολή των κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 29
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. αναγνωρίζει τον ρόλο των πολυμερών 
διατραπεζικών προμηθειών ως 
καθοριστικό μέσο εξισορρόπησης των 
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οφελών και του κόστους των 
ηλεκτρονικών πληρωμών που διασφαλίζει 
ότι κάθε συμμετέχων καταβάλλει το 
μερίδιο που του αναλογεί όσον αφορά τα 
έξοδα που συνδέονται με την παροχή 
υπηρεσιών πληρωμής μέσω κάρτας. 
Κάθε τυχόν υπέρμετρη κανονιστική 
παρέμβαση στις διατραπεζικές 
προμήθειες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
λιγότερες επιλογές πληρωμών, αύξηση 
του κόστους για τους καταναλωτές, 
περιορισμό της καινοτομίας, και 
αρνητικές επιπτώσεις για τις επενδύσεις 
στην ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 30
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει ότι θα πρέπει να απαιτείται 
μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη 
ενημέρωση προς τους καταναλωτές 
σχετικά με τις πρόσθετες χρεώσεις και τα 
επιπλέον τέλη για τη χρήση των μέσων 
πληρωμής καθώς οι έμποροι συνήθως 
περιλαμβάνουν το κόστος των 
συναλλαγών τους στις τιμές των αγαθών 
και των υπηρεσιών που προσφέρουν 
έχοντας ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές 
να μην ενημερώνονται δεόντως εκ των 
προτέρων για το συνολικό κόστος, να 
πληρώνουν περισσότερα χρήματα για τις 
αγορές τους και να κλονίζεται η 
εμπιστοσύνη τους·

Or. el
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Τροπολογία 31
Christian Engström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επιβεβαιώνει ότι μια προσέγγιση 
αυτορρύθμισης δεν επαρκεί· εκτιμά ότι η 
Επιτροπή και η ΕΚΤ θα πρέπει να 
αναλάβουν πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο 
στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του 
ΕΧΠΕ και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί 
η δέουσα συμμετοχή και διαβούλευση 
των σχετικών εμπλεκόμενων φορέων, 
ειδικότερα των ενώσεων καταναλωτών, 
κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 32
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επιβεβαιώνει ότι μια προσέγγιση 
αυτορρύθμισης δεν επαρκεί· εκτιμά ότι η 
Επιτροπή και η ΕΚΤ θα πρέπει να 
αναλάβουν πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο 
στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του ΕΧΠΕ 
και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί η 
δέουσα συμμετοχή και διαβούλευση των 
σχετικών εμπλεκόμενων φορέων, 
ειδικότερα των ενώσεων καταναλωτών, 
κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

7. επιβεβαιώνει ότι μια προσέγγιση 
αυτορρύθμισης δεν επαρκεί· εκτιμά ότι η 
Επιτροπή και η ΕΚΤ θα πρέπει να 
αναλάβουν πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο 
στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του ΕΧΠΕ 
και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί η 
δέουσα συμμετοχή και διαβούλευση των 
σχετικών εμπλεκόμενων φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων 
καταναλωτών, κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 33
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επιβεβαιώνει ότι μια προσέγγιση 
αυτορρύθμισης δεν επαρκεί· εκτιμά ότι η
Επιτροπή και η ΕΚΤ θα πρέπει να 
αναλάβουν πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο 
στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του 
ΕΧΠΕ και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί
η δέουσα συμμετοχή και διαβούλευση των 
σχετικών εμπλεκόμενων φορέων, 
ειδικότερα των ενώσεων καταναλωτών, 
κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

7. επιβεβαιώνει ότι μια προσέγγιση 
αυτορρύθμισης δεν επαρκεί· εκτιμά ότι τα 
Κράτη Μέλη σε συνεργασία με την
Επιτροπή και την ΕΚΤ θα πρέπει να 
αναλάβουν πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο 
και ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί η 
δέουσα συμμετοχή και διαβούλευση των 
σχετικών εμπλεκόμενων φορέων, 
ειδικότερα των ενώσεων καταναλωτών, 
κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. el

Τροπολογία 34
Christian Engström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί πιθανό να υπάρξει 
αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων, οι δραστηριότητες των 
οποίων θα εξαρτώνται ουσιαστικά από τη 
δυνατότητά τους να δέχονται πληρωμές 
με κάρτα· θεωρεί ότι είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον να καθοριστούν 
αντικειμενικοί κανόνες που θα 
περιγράφουν τις συνθήκες και τις 
διαδικασίες βάσει των οποίων τα 
συστήματα πληρωμών με κάρτα θα 
μπορούν να αρνηθούν μονομερώς την 
αποδοχή·

Or. en
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Τροπολογία 35
Christian Engström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει ότι οι μη τραπεζικοί 
φορείς δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε πληροφορίες που αφορούν το υπόλοιπο 
των καταθέσεων στον τραπεζικό 
λογαριασμό ενός πελάτη πέρα από την 
απλή επιβεβαίωση, τη στιγμή που 
πραγματοποιείται η συναλλαγή, ότι 
υπάρχουν επαρκείς καταθέσεις για την 
ολοκλήρωσή της·

Or. en

Τροπολογία 36
Christian Engström

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα ελευθέρωσης της αγοράς 
πληρωμών με κάρτα και προώθησης των 
νεοεισερχόμενων στην εν λόγω αγορά, 
διαθέτοντας, για παράδειγμα, κοινές 
υποδομές πληρωμών για όλες τις 
συναλλαγές ανεξαρτήτως του παρόχου 
της κάρτας·

Or. en


