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Ιστορικό και στόχοι της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το άρθρο 169, παράγραφος 1, και το στοιχείο (α) της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 169 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ότι η Ένωση πρέπει να 

συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή με τα μέτρα που 

θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 114. Σε αυτήν τη βάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει 

με συνέπεια την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών μέσω μέτρων τα 

οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση και βελτίωση της εσωτερικής αγοράς. Μέσα όπως η 

προσφάτως εγκριθείσα οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών1 και η οδηγία για 

τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (οδηγία 2008/48/ΕΚ)2 κινούνται προς την ίδια 

κατεύθυνση και διαμορφώνουν ένα φιλόδοξο καθεστώς προστασίας των καταναλωτών στα 

πεδία των διασυνοριακών πωλήσεων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αντιστοίχως.

Ομοίως, στην έκθεση Monti, η οποία εκπονήθηκε το 2010, δηλωνόταν ότι «η Επιτροπή θα 

πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο πρότασης, πιθανώς στη βάση του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ

[σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος], κανονισμού που θα 

διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε μια σειρά βασικών τραπεζικών υπηρεσιών. 

Σήμερα, η ύπαρξη ενός λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για πρόσβαση σε μια σειρά 

υπηρεσιών και για πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που παρέχει η ενιαία αγορά.3» 

Επιπλέον, στην ίδια έκθεση οι βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αντιμετωπίζονται ισότιμα με 

άλλες καθολικές υπηρεσίες και επισημαίνεται ότι «[α] εντονότερο ενδιαφέρον για τους 

καταναλωτές σημαίνει μεγαλύτερη προσοχή στην ολοκλήρωση της αγοράς και τον 

ανταγωνισμό, βελτίωση των δικαιωμάτων, των μέσων ασφάλειας και έννομης προστασίας 

καθώς και μεγαλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.4» Ήδη από το 2007, στο παράρτημα 

στην επισκόπηση της ενιαίας αγοράς (SEC(2007)1520), είχε ανακοινωθεί ότι «...πρέπει να 

                                               

1 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί.
2 ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.
3 Monti, M. Μια νέα στρατηγική για την Ενιαία Αγορά. Στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας της 
Ευρώπης. 9 Μαΐου 2010, σ. 74.
4 Όπ.π., σ. 41.
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προχωρήσει η εξέταση του τρόπου με τον οποίο θα εξασφαλιστεί ότι, μετά από ορισμένη 

ημερομηνία, κανένας πολίτης δεν θα στερείται πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό 

λογαριασμό.» Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα εργασιών της για το 2011 

προέβλεπε επίσης ένα «νομοθετικό μέσο» σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 

υπηρεσίες, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό 

πληρωμών τον Ιούλιο του 2011 (C(2011)4977/4, SEC(2011) 906 και 907).

Παρότι η πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες αποτελεί καίριο μέλημα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ως ζήτημα προστασίας των καταναλωτών όσο και ως θέμα 

εσωτερικής αγοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι και άλλοι παράγοντες εκτός των ευρωπαϊκών 

συνόρων έχουν αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της προστασίας των καταναλωτών στο πεδίο 

των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την οποία έχουν καταστήσει ύψιστη προτεραιότητα στα 

προγράμματά τους. Παραδείγματος χάριν, μετά τα συμπεράσματα της συνόδου της G20 στη 

Σεούλ τον Νοέμβριο του 2010, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε προσφάτως τις «αρχές υψηλού επιπέδου 

της G20 για την προστασία των καταναλωτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα1», οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν τη γενική πεποίθηση ότι η προστασία των καταναλωτών διαδραματίζει 

ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ως εκ τούτου, η 

σύσταση της Επιτροπής και η νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας την οποία εκπόνησε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να θεωρηθεί ότι εντάσσονται σε μια γενικευμένη τάση 

ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών τραπεζικών προϊόντων.

Διαβάζοντας την εκτίμηση επιπτώσεων και τη σύσταση της Επιτροπής, καθίσταται σαφές ότι 

στόχος είναι να θεσπιστεί το δικαίωμα κάθε καταναλωτή που διαμένει νομίμως στην ΕΕ «να 

ανοίξει και να χρησιμοποιεί βασικό λογαριασμό πληρωμών», έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι 

τα τραπεζικά ιδρύματα δεν θα αρνούνται την πρόσβαση πολιτών οι οποίοι αδυνατούν να 

αποδείξουν τη διαμονή τους στη χώρα ή είναι «μη ελκυστικοί από οικονομική άποψη» σε 

βασικό λογαριασμό πληρωμών. Οι στόχοι στους οποίους αποβλέπει η σύσταση είναι να 

θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες το οποίο θα επιτρέπει να 

συμμετέχουν πλήρως όλοι οι καταναλωτές στα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς και 

                                               

1 Αρχές υψηλού επιπέδου της G20 για την προστασία των καταναλωτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
Οκτώβριος 2011. Πηγή: http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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του ηλεκτρονικού εμπορίου και να συμπεριληφθούν όσοι δεν διαθέτουν σήμερα τραπεζικό 

λογαριασμό και, ως εκ τούτου, παραμένουν κοινωνικά αποκλεισμένοι. Στην εκτίμηση 

επιπτώσεων της Επιτροπής (βλ. κατωτέρω) και σε παρόμοιες μελέτες που έχουν διενεργηθεί 

από τα κράτη μέλη παρουσιάζονται οι σαφείς σχέσεις μεταξύ της έλλειψης τραπεζικού 

λογαριασμού και του κοινωνικού αποκλεισμού ή του να ανήκει κάποιος σε κοινωνικά 

ευάλωτη ομάδα. Επιπλέον, πολλοί ευρωπαίοι πολίτες δυσκολεύονται να ανοίξουν 

τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες διαφορετικές από το κράτος διαμονής τους, κυρίως 

επειδή δεν μπορούν να αποδείξουν έγκυρη διεύθυνση διαμονής, γεγονός το οποίο ενδέχεται 

να οδηγεί σε σοβαρή παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και των 

εργαζομένων. Το σκεπτικό στο οποίο στηρίζεται η πρόταση της Επιτροπής είναι ότι μπορούν 

να εξασφαλιστούν σημαντικά αμοιβαία οφέλη για τους πολίτες εν γένει –καταναλωτές, 

μετακινούμενους εργαζομένους, προσωρινούς και εποχικούς εργαζομένους, σπουδαστές, 

ερευνητές και επαγγελματίες– αλλά και για τις επιχειρήσεις, εφόσον το άνοιγμά τους σε ένα 

ευρύ κοινό δυνητικών κατόχων τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να αποφέρει πρόσθετα 

κέρδη.

Προπαρασκευαστικό έργο της επιτροπής

Σε συνέχεια του αιτήματός της για κατάρτιση νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας (άρθρο 42 

του Κανονισμού) σχετικά με την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών, με επιστολή 

της 2ας Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών διοργάνωσε, στις 5 Οκτωβρίου 2011, την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές 

υπηρεσίες. Άλλωστε, η κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε επίσης το αίτημα διενέργειας 

ακρόασης για το θέμα αυτό, η οποία έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Κατά την παρουσίαση της εκτίμησης επιπτώσεων από τη ΓΔ MARKT δόθηκε η δυνατότητα 

στα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών να 

ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη σύσταση. Η πλειονότητα των μελών της επιτροπής 

συμφωνεί με την ανάγκη λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός 

ότι το μέσο που έχει επιλεγεί δεν δημιουργεί νομική υποχρέωση για τα κράτη μέλη και 

ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τις ενέργειες των κρατών μελών στον 
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συγκεκριμένο τομέα με απώτερο στόχο την υποβολή πρότασης οδηγίας επί του θέματος.

Σκέψεις σχετικά με τη σύσταση

Το Τμήμα I περιλαμβάνει τους ορισμούς των όρων «καταναλωτής», «πάροχος υπηρεσιών 

πληρωμών», «λογαριασμός πληρωμών», «πράξη πληρωμής», «χρηματικά ποσά» και

«σύμβαση». Ωστόσο, στόχος της σύστασης δεν είναι να διευθετηθεί το ζήτημα της εποπτείας 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέτρα 

τα οποία θα προσφέρουν στα 30 εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών που δεν διαθέτουν 

τραπεζικό λογαριασμό πρόσβαση σε μια σειρά βασικών τραπεζικών υπηρεσιών. Δεδομένου 

ότι η οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών εγκρίθηκε προσφάτως και επίκειται 

η δημοσίευσή της, είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν μερικοί από τους ορισμούς (είτε ήδη 

αναφερθέντες είτε και επιπρόσθετοι) με τους αντίστοιχους ορισμούς της οδηγίας σχετικά με 

τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι εξίσου αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι τυχόν 

ορισμοί (καθώς και οι λοιπές διατάξεις) θα συνάδουν με τους ορισμούς που 

χρησιμοποιούνται στο υπόλοιπο κεκτημένο όσον αφορά τους καταναλωτές, όπως η οδηγία 

για τη χρονομεριστική μίσθωση (οδηγία 94/47/ΕΚ)1 και η οδηγία για τις συμβάσεις 

καταναλωτικής πίστης.

Εφόσον η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προτίθεται να 

καταρτίσει νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας, είναι σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα για θέματα 

εναρμόνισης, ενώ πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα στοχοθετημένης πλήρους εναρμόνισης 

των ορισμών. Όπως και στην περίπτωση της οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των 

καταναλωτών, οι αντίστοιχοι κανόνες προστασίας των καταναλωτών πρέπει επίσης να 

υποβληθούν σε στοχοθετημένη πλήρη εναρμόνιση, έτσι ώστε οι εναρμονισμένοι ορισμοί να 

έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά.

Στο Τμήμα II (παράγραφοι 2 έως 5) διατυπώνεται καταρχάς η αρχή ότι «[τ]α κράτη μέλη θα 

πρέπει να εξασφαλίσουν ότι κάθε καταναλωτής που διαμένει μόνιμα στην Ένωση έχει το 

δικαίωμα να ανοίξει και να χρησιμοποιεί βασικό λογαριασμό πληρωμών σε έναν πάροχο 

                                               

1 ΕΕ L 280 της 29.10.94, σ. 283.
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υπηρεσιών πληρωμών», δικαίωμα το οποίο «πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την 

οικονομική κατάσταση του καταναλωτή». Διαβάζοντας από κοινού το εν λόγω τμήμα του 

κειμένου και την εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθίσταται σαφές ότι 

στόχος της συγκεκριμένης αρχής είναι να εξασφαλιστεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ότι τα 

τραπεζικά ιδρύματα δεν θα αρνούνται την πρόσβαση πολιτών οι οποίοι αδυνατούν να 

αποδείξουν τη διαμονή τους στη χώρα ή είναι «μη ελκυστικοί από οικονομική άποψη» σε 

βασικό λογαριασμό πληρωμών.

Κατά την πρώτη τους ανταλλαγή απόψεων, ορισμένα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής 

Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών επεσήμαναν ότι η σύσταση θεσπίζει δικαίωμα 

πρόσβασης το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με υποχρέωση του πολίτη να διαθέτει τραπεζικό 

λογαριασμό. Αν και στόχος είναι να μειωθεί το ποσοστό του πληθυσμού που δεν διαθέτει 

τραπεζικό λογαριασμό και, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά, οι καταναλωτές 

έχουν πάντα τη δυνατότητα να μην διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον το επιθυμούν. 

Επιπλέον, από έρευνες προκύπτει ότι η επιλογή της παραμονής εκτός του κυκλώματος των 

υπηρεσιών πληρωμών δημιουργεί μειονεκτήματα (όπως αύξηση της ανασφάλειας ως προς τη 

διαχείριση ρευστού, ή δυσκολία εξεύρεσης εργασίας ή είσπραξης επιδομάτων) τα οποία 

εντείνουν το λεγόμενο «πριμ φτώχειας» και την ευπάθεια του πληθυσμού που δεν διαθέτει 

τραπεζικό λογαριασμό.

Σε στενή συνάφεια με αυτά τα μειονεκτήματα, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τις 

ανάγκες των ευπαθών καταναλωτών, οι οποίοι συχνά –αλλά όχι αποκλειστικά– ανήκουν σε 

ομάδες κοινωνικά μειονεκτούσες και δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό. Καίριες 

στρατηγικές επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διεξαγωγή εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης, η προβολή και η οικονομική παιδεία, έστω και στοιχειώδους επιπέδου. 

Επιπλέον, σήμερα πολλοί από τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς λειτουργούν 

αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, γεγονός που τους καθιστά ιδεώδεις για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο και συγχρόνως απρόσιτους για μέρος του πληθυσμού –με άλλα λόγια, για άτομα που 

δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή, λόγου χάρη, για τον πληθυσμό των ηλικιωμένων. 

Η κατάσταση αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να βρεθούν σε δυσμενή θέση οι εν λόγω 

καταναλωτές, οπότε θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο σχεδιαζόμενος βασικός λογαριασμός 

πληρωμών θα είναι εύχρηστος, κατανοητός, απλός και ασφαλής, καθώς και ότι η διαχείρισή 
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του θα μπορεί να γίνεται τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και από τα υποκαταστήματα των 

τραπεζών.

Η σύσταση περιλαμβάνει επίσης ορισμένους περιορισμούς του συγκεκριμένου δικαιώματος· 

ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι πολίτες οι οποίοι διαμένουν στην Ένωση και έχουν πρόσβαση 

σε υπηρεσίες οι οποίες χαρακτηρίζονται «βασικές» στην επικράτεια ενός κράτους μέλους δεν 

θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν το άνοιγμα βασικού λογαριασμού πληρωμών στο εν λόγω 

κράτος μέλος. Έτσι, στις παραγράφους 4 και 5 του Τμήματος II υπογραμμίζεται ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών επιβάλλεται να ενεργούν με διαφάνεια για την εξακρίβωση 

του εάν ο καταναλωτής διαθέτει ήδη βασικό λογαριασμό πληρωμών ή όχι, καθώς και για την 

απόφαση απόρριψης του αιτήματος καταναλωτή να ανοίξει βασικό τραπεζικό λογαριασμό. 

Σύμφωνα με τη σύσταση, η διαφάνεια μπορεί να περιοριστεί μόνον εάν συντρέχει ζήτημα 

εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας πολιτικής. Με άλλα λόγια, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα 

να ενημερώνεται σαφώς για τους λόγους για τους οποίους απορρίπτεται το αίτημά του για 

άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και, όπως επισημαίνεται κατωτέρω, έχει το συνακόλουθο

δικαίωμα πρόσβασης σε εναλλακτικά συστήματα διευθέτησης διαφορών και σε μηχανισμούς 

αποζημίωσης εάν διαφωνεί με την απόρριψη ή αν προκύψει άλλη διαφωνία.

Παρά ταύτα, η διαφάνεια, οι απαιτήσεις ενημέρωσης και οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

δεν θα πρέπει να περιορίζονται στους όρους του προϊόντος και στις δυνατότητες 

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και αποζημίωσης. 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 δε εποπτικές 

αρχές (οι οποίες αναφέρονται στο Τμήμα VI, κατωτέρω) πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό 

ρόλο στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των καταναλωτών σε ενημερωμένες και 

αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν ανοίξει ή ενδέχεται να 

ανοίξουν.

Το Τμήμα III περιλαμβάνει τρεις παραγράφους (6, 7 και 8). Η πρώτη εξ αυτών

(παράγραφος 6) περιλαμβάνει κατάλογο των υπηρεσιών πληρωμών τις οποίες πρέπει να 

προσφέρει ένας βασικός λογαριασμός πληρωμών: υπηρεσίες που επιτρέπουν όλες τις πράξεις 
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που απαιτούνται για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών· 

υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση χρημάτων και την ανάληψη μετρητών από 

λογαριασμό πληρωμών· και την εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταφοράς χρηματικών ποσών, και εκτέλεση πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας πληρωμών. 

Στη σύσταση δεν αναφέρεται, λόγου χάρη, η δυνατότητα έκδοσης προπληρωμένων 

πιστωτικών καρτών, η οποία παρέχεται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη· θα άξιζε ίσως τον κόπο 

να διερευνηθεί αυτή η επιλογή και να αναπτυχθεί περαιτέρω ως συμπληρωματικό στοιχείο 

του βασικού λογαριασμού πληρωμών. Ομοίως, δεν αναφέρεται ρητώς το κατά πόσον η 

ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ (Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή), ανεξάρτητα από την τράπεζα 

στην οποία ανήκει η ταμειακή μηχανή, θεωρείται βασική υπηρεσία.

Οι παράγραφοι 7 και 8 περιλαμβάνουν μια βασική αρχή: οι καταναλωτές, ιδίως οι πλέον 

ευπαθείς (οι οποίοι συχνά υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό), δεν πρέπει να υποχρεώνονται 

άμεσα ή έμμεσα να αγοράζουν πρόσθετα τραπεζικά προϊόντα προκειμένου να αποκτήσουν 

έναν απλό βασικό λογαριασμό. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι δυνατότητες υπερανάληψης δεν 

πρέπει να θεωρούνται βασικές υπηρεσίες, οπότε δεν πρέπει να εκτελείται καμία εντολή 

πληρωμής εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό πιστωτικό υπόλοιπο στον βασικό λογαριασμό 

του καταναλωτή.

Το Τμήμα IV (παράγραφοι 9 έως 12) αναφέρεται στις συνδεδεμένες με τον λογαριασμό 

χρεώσεις και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι ο βασικός λογαριασμός 

πληρωμών «παρέχεται είτε δωρεάν είτε με λογική χρέωση». Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί 

ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα παραμείνουν δωρεάν στα κράτη μέλη στα οποία είναι ήδη 

δωρεάν και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπεραστεί το ανώτατο όριο εύλογου κόστους, 

ακόμη και αν τα τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να καλύψουν και το κόστος της προσφοράς 

βασικών τραπεζικών λογαριασμών. Οι χρεώσεις οι οποίες συνδέονται με τη διαχείριση 

βασικού λογαριασμού πληρωμών πρέπει να είναι διαφανείς και να γνωστοποιούνται στον 

καταναλωτή. Παράλληλα, ο ορισμός της «λογικής επιβάρυνσης» πρέπει να στηρίζεται σε 

διαφανή κριτήρια.

Στο Τμήμα V (παράγραφοι 13 και 14) ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους 

καταναλωτές σχετικά με τη διαθεσιμότητα βασικών λογαριασμών πληρωμών και να 
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υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες 

στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσυμβατικής και συμβατικής 

πληροφόρησης που ορίζονται σε άλλα κείμενα, όπως στην οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα 

των καταναλωτών και την οδηγία για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, οι παρεχόμενες 

πληροφορίες πρέπει να είναι σαφείς και λεπτομερείς και να διατίθενται σε σταθερό μέσο, έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής έχει κατανοήσει τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που δημιουργεί το άνοιγμα ενός τέτοιου λογαριασμού.

Το Τμήμα VI, παράγραφος 15, αναφέρεται στις εποπτικές αρχές και στον ρόλο τους να

«εξασφαλίζουν» και να «παρακολουθούν την αποτελεσματική συμμόρφωση» με τις αρχές 

της σύστασης. Οι εποπτικές αρχές πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην προστασία 

των καταναλωτών μέσω του ελέγχου των προϊόντων και παρεμβάσεων σε περιπτώσεις 

ελλειμμάτων στον τομέα της ασφάλειας, επιβάλλοντας κυρώσεις ή ακόμη και 

συνεργαζόμενες με τις εισαγγελικές αρχές σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας. 

Επιπλέον, η στενή συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών όλων των κρατών μελών είναι 

επιθυμητή προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εποπτείας και η διάδοση 

των βέλτιστων πρακτικών.

Στο ίδιο Τμήμα, οι παράγραφοι 16 και 17 αφορούν τις διαδικασίες προσφυγής των 

καταναλωτών σε μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και αποζημίωσης. Όπως 

επισημαίνεται ανωτέρω, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 

μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και σε συστήματα προσφυγής, καθώς και 

ενημέρωσης σχετικά με το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τους εν λόγω μηχανισμούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της διασυνοριακής πτυχής σε αυτόν τον τομέα, πρέπει 

να προβλεφθούν συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και προσφυγής με στόχο την 

ταχεία επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Τα συστήματα επιγραμμικής επίλυσης διαφορών 

μπορεί να είναι ιδεώδη για την επίτευξη του στόχου αυτού, όμως το γεγονός ότι ορισμένοι 

καταναλωτές ενδέχεται να μην διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή να μην είναι 

εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες (κάτι που είναι γνωστό και ως «ψηφιακό χάσμα») δεν 

πρέπει να υποσκάπτει την πρόσβαση των καταναλωτών σε πλήρως λειτουργικά συστήματα 

προσφυγής.
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Οι παράγραφοι 18 και 19 αναφέρονται στην υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών 

να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των βασικών λογαριασμών πληρωμών που 

ανοίγουν, τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίπτονται και τον αριθμό των λογαριασμών 

αυτού του είδους που κλείνουν, καθώς και τις χρεώσεις που συνδέονται με βασικούς 

λογαριασμούς, καθώς και στην υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλλουν σχετικά 

στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή. Οι δύο αυτές «αρχές» αποβλέπουν στη διαπίστωση του 

βαθμού συμμόρφωσης των κρατών μελών και της επιτυχίας των βασικών λογαριασμών 

πληρωμών ως μέσου κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των καταναλωτών ενόψει 

ενδεχόμενης θέσπισης νομοθετικού μέσου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Συμπέρασμα

Η σύσταση καθορίζει μια σειρά αρχών ως κατευθυντήριες γραμμές για την ενδεχόμενη 

μελλοντική νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών. Ωστόσο, 

κάθε μελλοντικό νομοθετικό μέσο για το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να εντάσσεται στο 

ευρύτερο πλαίσιο των προτύπων προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το οποίο επί του παρόντος αναθεωρείται και ενισχύεται σε 

παγκόσμια κλίμακα ως αναπτυσσόμενο και ολοένα και πιο σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας 

για θέματα ρύθμισης και εποπτείας. Προηγούμενα μέσα όπως η οδηγία σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών και η οδηγία για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, καθώς 

και το εν εξελίξει νομοθετικό έργο σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας, 

περιλαμβάνουν σειρά αρχών και απαιτήσεων οι οποίες δεν πρέπει να αγνοηθούν κατά την 

κατάρτιση της νομοθεσίας σχετικά με την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών.

Από τη μία πλευρά, οι αρχές υψηλού επιπέδου της G20 για την προστασία των καταναλωτών 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα καλύπτουν μια σειρά οριζοντίων ζητημάτων προστασίας των 

καταναλωτών τα οποία είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε μελλοντική 

νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 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 
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μόνον από αυτές τις αρχές. Ομοίως, πρέπει να τεθούν στη διάθεση των καταναλωτών 

προσπελάσιμοι, οικονομικά προσιτοί, ανεξάρτητοι, δίκαιοι, υπόλογοι, έγκαιροι και 

αποδοτικοί μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και προσφυγής. Από την άλλη 

πλευρά, η έκθεση Monti εκφράζει επίσης την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η πρόσβαση σε 

βασικό λογαριασμό πληρωμών ως καίριο θέμα δράσης προκειμένου να λειτουργεί ομαλά η 

εσωτερική αγορά και οι καταναλωτές να επωφελούνται πλήρως από τα οφέλη που απορρέουν 

από αυτήν και να απολαμβάνουν τις ελευθερίες τις οποίες εγγυώνται οι Συνθήκες. Τέλος, η 

παροχή πρόσβασης σε βασικό λογαριασμό πληρωμών αποτελεί σημαντικό βήμα προώθησης 

της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των πολιτών και διαμόρφωσης μιας δικαιότερης 

ευρωπαϊκής κοινωνίας, η οποία θα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς.


