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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σήμερα είναι αδιανόητο για τους περισσότερους ανθρώπους να ζήσουν χωρίς τραπεζικό 
λογαριασμό. Πράγματι, ο τραπεζικός λογαριασμός αποτελεί προαπαιτούμενο για να μπορεί 
κάποιος να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Χωρίς πρόσβαση σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες, η καθημερινότητα είναι δύσκολη και δαπανηρή. Τα πλεονεκτήματα 
των συναλλαγών χωρίς μετρητά γίνονται ολοένα πιο αισθητά και αποφέρουν απτά οφέλη 
τόσο στους πολίτες όσο και στη δημόσια διοίκηση. Η καταβολή μισθών σε τράπεζα και η 
πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού, φωταερίου και νερού γίνονται δύσκολα χωρίς 
τραπεζικό λογαριασμό. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, υπάρχουν στην ΕΕ περίπου 58 
εκατομμύρια πολίτες που δεν διαθέτουν λογαριασμό πληρωμών. Πολλοί συναντούν 
προσκόμματα στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.  Οι λόγοι για την άρνηση ανοίγματος
τραπεζικού λογαριασμού ποικίλλουν. Η καθολική πρόσβαση σε τραπεζικό υποκατάστημα ή 
αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ) δεν είναι εγγυημένη σε όλα τα κράτη μέλη, κι 
αυτό στερεί από ευρωπαίους πολίτες την ευκαιρία να αντλήσουν τα οφέλη των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι τράπεζες μπορεί να 
αρνηθούν σε καταναλωτές την πρόσβαση σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό είναι η 
αφερεγγυότητα. Επιπλέον, όσοι κάτοικοι της ΕΕ μετακινούνται πολύ λόγω της δουλειάς τους 
ή της δραστηριότητάς τους ως σπουδαστών, εποχιακών εργαζομένων ή αποσπασμένων 
εργαζομένων, ή ακόμη εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενδέχεται να 
δυσκολεύονται να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό επειδή δεν διαθέτουν μόνιμη διεύθυνση 
στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η 
εξασφάλιση της ευχέρειας μετακίνησης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
παραμείνει κοινή επιδίωξη των κρατών μελών. Η πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό σαν 
καθολικό δικαίωμα για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 
των ευάλωτων ομάδων, αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου αυτού. 

Οι εκτός τραπεζικού συστήματος καταναλωτές είναι αποκλεισμένοι από τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς. Η έλλειψη πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό εμποδίζει τους 
καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα διασυνοριακά ή μέσω διαδικτύου. Είναι ζωτικής 
σημασίας η εξεύρεση επαρκών λύσεων προκειμένου οι καταναλωτές να μην αποκλείονται 
από την καθημερινή ζωή και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Όπως ήδη αναφέρεται στην 
έκθεση του Mario Monti το 2010 και στην Πράξη Ι για την Ενιαία Αγορά, που εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή το 2011, η πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό αποτελεί σημαντική 
προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Οι 
καταναλωτές θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις διαδικτυακές αγορές, από τις νέες 
τεχνολογικές εφευρέσεις και από φτηνότερες υπηρεσίες και μειωμένες τιμές. Τελικά, ύστερα 
από την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με έκθεση πρωτοβουλίας του 2012 
(2012/2055(INI)), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση.

Δεν είναι απαραίτητο μόνο να προλειανθεί το έδαφος για την ικανότητα χειρισμού ενός 
λογαριασμού. Αποτελεί επιπλέον υψηλή προτεραιότητα το να γίνουν τα τραπεζικά τέλη 
διαφανή και κατανοητά, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν συγκρίσεις και να 
επιλέγουν με επίγνωση όσον αφορά τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών τους. Ταυτόχρονα 
έχει μεγάλη σημασία να μπορούν οι καταναλωτές να αλλάζουν τον τραπεζικό λογαριασμό 
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τους, ώστε να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντά τους και να προωθείται ένας υγιής 
ανταγωνισμός των παρόχων τραπεζικών υπηρεσιών μέσα σε μια πραγματικά ενιαία αγορά. 
Ορισμένες παλαιότερες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η οδηγία για τις 
υπηρεσίες πληρωμών (2007/64/EΚ) ή ο πρόσφατος κανονισμός για τον ενιαίο χώρο 
πληρωμών σε ευρώ (260/2012), έχουν ήδη βελτιώσει τις δυνατότητες των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές. Πολλοί ευρωπαίοι 
καταναλωτές αντλούν τα οφέλη ταχύτερων πληρωμών και φτηνότερων συναλλαγών. Ένα 
πρόσθετο βήμα είναι η συγκρισιμότητα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κάτι που θα 
διευκολύνει τους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μια ταχεία 
διαδικασία αλλαγής λογαριασμού θα συμβάλει σε χαμηλότερες τιμές και σε βελτιωμένη 
ποιότητα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που παρέχονται στους καταναλωτές. Η στήριξη 
της ελεύθερης και τεκμηριωμένης επιλογής των καταναλωτών και η διευκόλυνση της 
κινητικότητας των πελατών έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία και την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους 
τουλάχιστον ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών στα κράτη μέλη. Επιπλέον, 
όπου είναι δυνατόν, η ορολογία των τελών 
θα πρέπει να είναι τυποποιημένη σε 
επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα πρέπει να 
θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές που θα 
βοηθούν τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις 
πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες 
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 

(13) Η ορολογία των τελών θα πρέπει να 
καθορίζεται από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές με τρόπο που να επιτρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των 
τοπικών αγορών. Για να θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικές, οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να υπόκεινται στην καταβολή τέλους ή να 
παρέχονται δωρεάν τουλάχιστον από έναν 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στα κράτη 
μέλη. Επιπλέον, όπου είναι δυνατόν, η 
ορολογία των τελών θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένη σε επίπεδο ΕΕ, επιτρέποντας 
έτσι τη σύγκριση σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών θα πρέπει να θεσπίσει 
κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθούν 
τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες πληρωμών 
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τέλους σε εθνικό επίπεδο. που υπόκεινται στην καταβολή τέλους ή 
παρέχονται δωρεάν σε εθνικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο, μαζί με τους σχετικούς 
όρους και ορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει 
να προβεί σε ελέγχους προκειμένου να 
προσδιορίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, τις υπηρεσίες που είναι κοινές 
στα περισσότερα κράτη μέλη και να 
προτείνει τυποποιημένους όρους και 
ορισμούς για αυτές σε επίπεδο ΕΕ.

(14) Αφού οι αρμόδιες εθνικές αρχές 
καταρτίσουν έναν προσωρινό κατάλογο 
των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους ή 
παρέχονται δωρεάν σε εθνικό επίπεδο, 
μαζί με τους σχετικούς όρους και 
ορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί 
σε ελέγχους προκειμένου να προσδιορίσει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, τις 
υπηρεσίες που είναι κοινές στα 
περισσότερα κράτη μέλη και να προτείνει 
τυποποιημένους όρους και ορισμούς για 
αυτές σε επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να αποκτήσουν αμερόληπτες 
πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά 
τέλη, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς 
τόπους σύγκρισης οι οποίοι να είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ένας 

(19) Για να αποκτήσουν αμερόληπτες 
πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά 
τέλη, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να έχουν πρόσβαση σε δικτυακούς 
τόπους σύγκρισης οι οποίοι να είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, επομένως, να 
διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον ένας 
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δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στους 
καταναλωτές στις αντίστοιχες επικράτειές 
τους. Παρόμοιους δικτυακούς τόπους 
μπορούν να διαχειρίζονται και οι αρμόδιες 
αρχές, άλλες δημόσιες αρχές και/ή 
διαπιστευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα κράτη 
μέλη καθιερώνουν ένα εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης, το οποίο επιτρέπει 
σε ιδιωτικούς φορείς δικτυακών τόπων 
σύγκρισης να υποβάλουν αίτηση 
διαπίστευσης σύμφωνα με καθορισμένα 
κριτήρια ποιότητας. Σε περίπτωση που δεν 
έχει διαπιστευθεί κάποιος ιδιωτικός 
δικτυακός τόπος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος 
σύγκρισης τον οποίο θα διαχειρίζεται μια 
αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή. Αυτοί 
οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
ποιότητας.

δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στους 
καταναλωτές στις αντίστοιχες επικράτειές 
τους. Παρόμοιους δικτυακούς τόπους 
μπορούν να διαχειρίζονται και οι αρμόδιες 
αρχές, άλλες δημόσιες αρχές και/ή 
διαπιστευμένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα κράτη 
μέλη καθιερώνουν ένα εθελοντικό 
σύστημα διαπίστευσης, το οποίο επιτρέπει 
σε ιδιωτικούς φορείς δικτυακών τόπων 
σύγκρισης να υποβάλουν αίτηση 
διαπίστευσης σύμφωνα με καθορισμένα 
κριτήρια ποιότητας. Σε περίπτωση που δεν 
έχει διαπιστευθεί κάποιος ιδιωτικός 
δικτυακός τόπος, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί ένας δικτυακός τόπος 
σύγκρισης τον οποίο θα διαχειρίζεται μια 
αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή. Αυτοί 
οι δικτυακοί τόποι θα πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
ποιότητας. Προκειμένου να διευκολυνθεί 
η επισκόπηση των τελών που χρεώνουν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή θα 
πρέπει να δημιουργήσει μια 
ενημερωμένη, ανεξάρτητη, έγκυρη, 
αξιόπιστη και φιλική προς τον 
καταναλωτή δικτυακή πύλη που θα 
παρέχει όλους τους συνδέσμους προς 
τους διαπιστευμένους δικτυακούς τόπους 
σύγκρισης των διάφορων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 

(20) Αποτελεί τρέχουσα πρακτική να 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών λογαριασμό πληρωμών στο 
πλαίσιο ενός πακέτου που περιλαμβάνει 
και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή μπορεί να 
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αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της 
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη για τον λογαριασμό 
πληρωμών και για κάθε άλλη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά. 
Αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για υπηρεσίες που συνδέονται 
φυσιολογικά με τη χρήση του 
λογαριασμού πληρωμών, όπως οι 
αναλήψεις, τα εμβάσματα ή οι κάρτες 
πληρωμών. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες 
αυτές θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

αποτελεί το μέσο με το οποίο οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών είναι σε θέση να 
διαφοροποιούν την προσφορά τους και να 
ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, και 
τελικά αυτό μπορεί να είναι επωφελές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, η μελέτη της
Επιτροπής σχετικά με τις πρακτικές 
δέσμευσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 
η οποία διενεργήθηκε το 2009, καθώς και 
οι σχετικές διαβουλεύσεις και καταγγελίες 
των καταναλωτών, έδειξαν ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών ενδέχεται να 
προσφέρουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε 
πακέτα με προϊόντα που δεν ζητούνται από 
τους καταναλωτές και τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για τους λογαριασμούς 
πληρωμών, όπως η ασφάλιση κατοικίας. 
Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι 
πρακτικές αυτές μπορεί να μειώσουν τη 
διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των 
τιμών, να περιορίσουν τις επιλογές αγοράς 
για τους καταναλωτές και να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην κινητικότητά 
τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών στο 
πλαίσιο πακέτων, παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με τα 
ισχύοντα τέλη για τον λογαριασμό 
πληρωμών και για κάθε άλλη 
χρηματοοικονομική υπηρεσία που 
περιλαμβάνεται στο πακέτο χωριστά.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
αν είναι άνεργοι ή τελούν υπό προσωπική 
πτώχευση, και ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαμονής τους. Επιπλέον, το δικαίωμα 
πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος θα πρέπει να χορηγείται 
τηρουμένων των απαιτήσεων 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 για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(27) Οι καταναλωτές που διαμένουν 
νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 
οποίοι δεν διατηρούν σε κάποιο κράτος 
μέλος λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να 
είναι σε θέση να ανοίξουν και να 
χρησιμοποιούν έναν τέτοιο λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στο 
εν λόγω κράτος μέλος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση σε τέτοιους λογαριασμούς, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς ανεξάρτητα από την 
οικονομική τους κατάσταση, λόγου χάρη 
το καθεστώς απασχόλησης, το επίπεδο 
εισοδήματος, το πιστωτικό ιστορικό ή αν 
τελούν υπό προσωπική πτώχευση, και 
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. 
Επιπλέον, το δικαίωμα πρόσβασης σε 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος θα πρέπει να χορηγείται τηρουμένων 
των απαιτήσεων 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 για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 
ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που 
να παρέχει λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά στους 
καταναλωτές. Η πρόσβαση δεν θα πρέπει 
να είναι υπερβολικά δύσκολη ούτε να 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος για τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν παράγοντες 
όπως η έδρα των ορισθέντων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωμών στην επικράτειά 
τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι προσφέρεται στους 
καταναλωτές λογαριασμός πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών οι οποίοι 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών, 
που καλύπτουν τουλάχιστον τις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1, ως αναπόσπαστο τμήμα 
των συνήθων επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων. Η πρόσβαση δεν θα 
πρέπει να είναι υπερβολικά δύσκολη και 
θα πρέπει να συνεπάγεται μόνο συμβολικό 
τέλος για τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξετάσουν παράγοντες όπως η έδρα των 
ορισθέντων παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών στην επικράτειά τους. Για να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
χρηματοοικονομικού αποκλεισμού των 
καταναλωτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης στο σχολείο, και να 
καταπολεμήσουν την υπερχρέωση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών για τη διευκόλυνση του 
συνδυασμού μεταξύ της παροχής 
λογαριασμών πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά και της 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι βασικοί λογαριασμοί πληρωμών θα προσφέρονται κατά κανόνα δωρεάν ή με χαμηλό 
τέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης επέλεξε τη διατύπωση "συμβολικό τέλος" για να 
προσδιορίσει ένα πολύ χαμηλό τέλος. Ο όρος "εύλογο τέλος" είναι υπερβολικά αόριστος και 
αφήνει περιθώρια για να απαιτείται τέλος υψηλότερο από το προβλεπόμενο.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των καταναλωτών σε μια σειρά 
από βασικές υπηρεσίες πληρωμών, για τις 
οποίες θα πρέπει να καθορίζεται ένας 
ελάχιστος αριθμός εργασιών από τα 
κράτη μέλη κατά τρόπο που να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών και 
τις εμπορικές πρακτικές στο οικείο 
κράτος μέλος. Πέρα από αυτόν τον 
κατάλογο ελάχιστων υπηρεσιών, οι 
τράπεζες δύνανται να επιβάλουν τις 
κανονικές χρεώσεις τους. Οι υπηρεσίες 
που συνδέονται με βασικούς λογαριασμούς 
πληρωμών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
δυνατότητα κατάθεσης και ανάληψης 
χρημάτων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
είναι σε θέση να πραγματοποιούν 
αναγκαίες πράξεις πληρωμών, όπως είναι η 
είσπραξη εισοδημάτων ή επιδομάτων, η 
πληρωμή λογαριασμών ή φόρων και η 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων με άμεση χρέωση, με μεταφορά 
πίστωσης και με τη χρήση κάρτας 
πληρωμών. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει 
να επιτρέπουν την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου και να 
δίνουν στους καταναλωτές την ευκαιρία να 
υποβάλλουν εντολές πληρωμής μέσω της 
διαδικτυακής τραπεζικής πλατφόρμας του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, εάν 
υπάρχει. Ωστόσο, η χρήση λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά δεν 
θα πρέπει να γίνεται μόνον μέσω του 
διαδικτύου, διότι αυτό θα αποτελούσε 
εμπόδιο για τους καταναλωτές που δεν 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι 
καταναλωτές δεν θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε διευκόλυνση υπερανάληψης 
από τον λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέπουν στους παρόχους 

(30) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των καταναλωτών σε μια σειρά 
από βασικές υπηρεσίες πληρωμών. Πέρα 
από αυτόν τον κατάλογο βασικών
υπηρεσιών, οι τράπεζες δύνανται να 
επιβάλουν τις κανονικές χρεώσεις τους. Οι 
υπηρεσίες που συνδέονται με βασικούς 
λογαριασμούς πληρωμών θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα κατάθεσης 
και ανάληψης χρημάτων. Οι καταναλωτές 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
πραγματοποιούν αναγκαίες πράξεις 
πληρωμών, όπως είναι η είσπραξη 
εισοδημάτων ή επιδομάτων, η πληρωμή 
λογαριασμών ή φόρων και η αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με 
άμεση χρέωση, με μεταφορά πίστωσης και 
με τη χρήση κάρτας πληρωμών. Οι 
υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν 
την αγορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω 
του Διαδικτύου και να δίνουν στους 
καταναλωτές την ευκαιρία να υποβάλλουν 
εντολές πληρωμής μέσω της διαδικτυακής 
τραπεζικής πλατφόρμας του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών, εάν υπάρχει. 
Ωστόσο, η χρήση λογαριασμού πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά δεν θα πρέπει 
να γίνεται μόνον μέσω του διαδικτύου, 
διότι αυτό θα αποτελούσε εμπόδιο για τους 
καταναλωτές που δεν έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Οι καταναλωτές δεν θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση σε διευκόλυνση 
υπερανάληψης από τον λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών να 
παρέχουν διευκολύνσεις εφεδρειών για 
πολύ μικρά ποσά σε σχέση με τους 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά. Στο μέτρο που ο 
καταναλωτής διαχειρίζεται τον 
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υπηρεσιών να παρέχουν διευκολύνσεις 
εφεδρειών για πολύ μικρά ποσά σε σχέση 
με τους λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά για προσωπική χρήση, 
δεν θα πρέπει να υπάρχουν όρια στον 
αριθμό συναλλαγών που παρέχεται στον 
καταναλωτή βάσει των ειδικών κανόνων 
τιμολόγησης του συγκεκριμένου 
λογαριασμού.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) «υπηρεσίες που συνδέονται με τον 
λογαριασμό πληρωμών»: όλες οι 
υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται με 
λογαριασμό πληρωμών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «τέλη»: οι χρεώσεις, κατά περίπτωση, 
τις οποίες οφείλει ο καταναλωτής στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την 
παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή για 
συναλλαγές που διενεργούνται σε 
λογαριασμό πληρωμών·

ια) «τέλη»: όλες οι δαπάνες που 
συνδέονται με τον λογαριασμό 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
υπεραναλήψεων, των χρηματικών ποινών 
και των επιτοκίων για πιστωτικές κάρτες, 
κατά περίπτωση, τις οποίες οφείλει ο 
καταναλωτής στον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών για την παροχή υπηρεσιών 
πληρωμών ή για συναλλαγές που 
διενεργούνται σε λογαριασμό πληρωμών·
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «μεταφορά πίστωσης»: η εθνική ή 
διασυνοριακή υπηρεσία πληρωμών για την 
πίστωση λογαριασμού πληρωμών του 
δικαιούχου με πράξη πληρωμής ή μια 
σειρά πράξεων πληρωμής από λογαριασμό 
πληρωμών του πληρωτή μέσω του 
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που τηρεί 
τον λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή, 
βάσει εντολής του πληρωτή·

ιε) «μεταφορά πίστωσης»: η υπηρεσία 
πληρωμών για την πίστωση λογαριασμού 
πληρωμών του δικαιούχου με πράξη 
πληρωμής ή μια σειρά πράξεων πληρωμής 
από λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή 
μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών 
που τηρεί τον λογαριασμό πληρωμών του 
πληρωτή, βάσει εντολής του πληρωτή·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών
πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο και 
τυποποιημένη ορολογία

Κατάλογος των υπηρεσιών που 
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών 
και υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε 
εθνικό επίπεδο και τυποποιημένη ορολογία

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει τουλάχιστον 20 
υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80% 
των πλέον αντιπροσωπευτικών 
υπηρεσιών πληρωμών που υπόκεινται 
στην καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο. 
Ο κατάλογος περιλαμβάνει όρους και 
ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 20 καταρτίζουν προσωρινό 
κατάλογο που περιέχει όλες τις υπηρεσίες 
που συνδέονται με τον λογαριασμό
πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή 
τέλους σε εθνικό επίπεδο. Ο κατάλογος 
περιλαμβάνει τυποποιημένους όρους και 
ορισμούς για κάθε μία από τις 
προσδιοριζόμενες υπηρεσίες. Κάθε 
υπηρεσία αναφέρεται μόνο με ένα όνομα.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις 
υπηρεσίες:

διαγράφεται

(1) που χρησιμοποιούνται συχνότερα από 
τους καταναλωτές σε σχέση με τους 
λογαριασμούς πληρωμών τους·
(2) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κόστος για τους καταναλωτές ανά 
υπηρεσία·
(3) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κόστος για τους καταναλωτές·
(4) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
κέρδος για τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών ανά υπηρεσία·
(5) που συνεπάγονται το υψηλότερο 
συνολικό κέρδος για τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές 
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σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 για την παροχή 
συνδρομής στις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες
πληρωμών που είναι κοινές τουλάχιστον 
στην πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ θα 
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες.

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 24, σχετικά με τον 
προσδιορισμό, βάσει των προσωρινών 
καταλόγων που υποβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 3, τυποποιημένης ορολογίας 
σε επίπεδο ΕΕ για τις υπηρεσίες που 
συνδέονται με τον λογαριασμό πληρωμών 
και είναι κοινές τουλάχιστον στην 
πλειονότητα των κρατών μελών. Η 
τυποποιημένη ορολογία σε επίπεδο ΕΕ θα 
περιλαμβάνει κοινούς όρους και ορισμούς 
για τις κοινές υπηρεσίες. Κάθε υπηρεσία 
αναφέρεται μόνο με ένα όνομα.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή 
δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
περιέχει τον κατάλογο των πλέον 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
κατάλληλο χρόνο πριν από την υπογραφή 
σύμβασης για λογαριασμό πληρωμών με 
τον καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή
και του παρέχει δελτίο πληροφόρησης 
περί τελών που περιέχει τον κατάλογο των 
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αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.

πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5, καθώς και τα αντίστοιχα 
τέλη για κάθε υπηρεσία. Σε περίπτωση 
μεταβολών, ο καταναλωτής 
ενημερώνεται λεπτομερώς.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μία ή περισσότερες υπηρεσίες
πληρωμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

2. Όταν μία ή περισσότερες από τις 
αναφερόμενες στην παράγραφο 1 
υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό
πληρωμών προσφέρονται ως μέρος 
πακέτου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
το δελτίο πληροφόρησης περί τελών 
δηλώνει ποιες από τις υπηρεσίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνονται στο πακέτο, το τέλος για 
το σύνολο του πακέτου και το τέλος για 
κάθε υπηρεσία που δεν αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν 
χρεώνουν τέλη τα οποία δεν αναφέρονται 
στο δελτίο πληροφόρησης περί τελών που 
έχει παρασχεθεί.

Or. en
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές γλωσσάριο 
τουλάχιστον του καταλόγου των 
υπηρεσιών πληρωμών, που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές γλωσσάριο 
τουλάχιστον του καταλόγου των 
υπηρεσιών, που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
στους καταναλωτές, τουλάχιστον ετησίως, 
δήλωση όλων των τελών που καταβάλλουν 
για τους λογαριασμούς πληρωμών τους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν 
δωρεάν στους καταναλωτές, κατά 
προτίμηση κάθε μήνα αλλά τουλάχιστον 
κάθε τρίμηνο, δήλωση όλων των τελών 
που καταβάλλουν για τους λογαριασμούς 
πληρωμών τους.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 — παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) εκ των προτέρων γνωστοποίηση για 
ενδεχόμενες μεταβολές ή αυξήσεις των 
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τελών που θα χρεωθούν κατά την 
προσεχή περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση, κατά περίπτωση,
τους όρους και τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
χρησιμοποιούν στη συμβατική και 
εμπορική πληροφόρηση τους όρους και 
τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο των υπηρεσιών, που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για τις 
υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν σε 
σχέση με λογαριασμούς πληρωμών σε 
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν δωρεάν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον έναν δικτυακό τόπο 
σύγκρισης τελών που χρεώνονται και 
επιτοκίων που εφαρμόζονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
λογαριασμούς πληρωμών σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από 
οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών·

α) να είναι ανεξάρτητοι από οποιονδήποτε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) να αναφέρουν με σαφήνεια τους 
ιδιοκτήτες τους και τη χρηματοδότησή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να παρέχουν επικαιροποιημένη 
πληροφόρηση·

γ) να παρέχουν επικαιροποιημένη, έγκυρη, 
αξιόπιστη και φιλική προς τον 
καταναλωτή πληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
επισκόπηση των τελών που χρεώνουν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή 
δημιουργεί μια ενημερωμένη, 
ανεξάρτητη, έγκυρη αξιόπιστη και φιλική 
προς τον καταναλωτή δικτυακή πύλη που 
παρέχει όλους τους συνδέσμους προς 
τους διαπιστευμένους δικτυακούς τόπους 
σύγκρισης των διάφορων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Μέχρι τα τέλη του 2018 
δημιουργούνται και ευρωπαϊκοί 
δικτυακοί τόποι σύγκρισης των τελών 
που χρεώνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για υπηρεσίες που 
προσφέρουν σε σχέση με λογαριασμούς 
πληρωμών στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή δημιουργεί, μέχρι την 
ανωτέρω ημερομηνία, δημόσιο 
ευρωπαϊκό δικτυακό τόπο σύγκρισης, τον 
οποίο διαχειρίζεται σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Επίσης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, 
η Επιτροπή καθιερώνει με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το 
άρθρο 24, εθελοντικό σύστημα 
διαπίστευσης για ιδιωτικούς 
ευρωπαϊκούς δικτυακούς τόπους 
σύγκρισης. Προκειμένου να 
εξασφαλίσουν διαπίστευση, οι 
ευρωπαϊκοί δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
τους οποίους εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί 
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φορείς οφείλουν να πληρούν όλους τους 
όρους που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 2. Η Επιτροπή διατηρεί το 
δικαίωμα να αρνηθεί ή να ανακαλέσει τη 
διαπίστευση των ιδιωτικών φορέων σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Η Επιτροπή δημιουργεί και 
ενημερώνει συνεχώς ενιαία δικτυακή 
πύλη που περιλαμβάνει συνδέσμους προς 
όλους τους διαπιστευμένους δικτυακούς 
τόπους σύγκρισης για κάθε κράτος μέλος 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε αυτήν τη δικτυακή πύλη παρέχεται 
επίσης στους καταναλωτές γλωσσάριο 
της τυποποιημένης ορολογίας της 
Ένωσης, το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με 
το άρθρο 3, και κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τη διασυνοριακή αλλαγή 
λογαριασμών πληρωμών.
Στη δικτυακή πύλη δημοσιεύεται επίσης 
και είναι εύκολα προσβάσιμος ο 
κατάλογος και τα στοιχεία επικοινωνίας 
των διάφορων εθνικών αρμόδιων αρχών 
που αναφέρονται στο άρθρο 20.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη αν υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν 
ένας λογαριασμός πληρωμών προσφέρεται 
μαζί με άλλη υπηρεσία ή προϊόν στο 
πλαίσιο ενός πακέτου, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνει τον 
πελάτη, σε κατάλληλο χρόνο πριν από την 
υπογραφή σύμβασης για λογαριασμό 
πληρωμών, ότι υπάρχει η δυνατότητα να 
αγοράσει τον λογαριασμό πληρωμών 
χωριστά και παρέχει χωριστή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δαπάνες και 
τα τέλη που συνδέονται με κάθε προϊόν και 
υπηρεσία που προσφέρεται στο πακέτο.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα 
να αγοράζει χωριστά υπηρεσίες που δεν 
περιλαμβάνονται στον λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 16.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι πάροχοι έχουν επιπλέον τη 
δυνατότητα να προσφέρουν, κατά 
περίπτωση, πιστωτικά προϊόντα ως 
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χωριστές υπηρεσίες σε κατόχους βασικού 
λογαριασμού πληρωμών. Η πρόσβαση σε 
βασικό λογαριασμό πληρωμών ή η χρήση 
τέτοιου λογαριασμού σε καμιά περίπτωση 
δεν περιορίζεται ούτε εξαρτάται από την 
αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν 
προσφέρονται με τον λογαριασμό 
πληρωμών μόνον οι υπηρεσίες πληρωμών 
που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την αλλαγή λογαριασμού 
μεταξύ εγχώριων παρόχων υπηρεσιών 
πληρωμών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν διατάξεις που 
παρεκκλίνουν ελαφρώς από εκείνες που 
περιγράφονται στο άρθρο 10, εάν αυτό 
συνεπάγεται αποτελεσματικότητα που 
είναι σαφώς προς το συμφέρον του 
καταναλωτή.

Or. en



PA\1003933EL.doc 23/38 PE519.594v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που έχουν αποτελεσματικότερα συστήματα αλλαγής λογαριασμού πρέπει να 
μπορούν να τα διατηρήσουν.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να διαβιβάσει στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και, 
κατόπιν ρητής αιτήσεως του καταναλωτή 
δυνάμει της παραγράφου 2, στον 
καταναλωτή κατάλογο με όλες τις 
υφιστάμενες πάγιες εντολές για μεταφορές 
πιστώσεων και τις εντολές άμεσης 
χρέωσης τις οποίες έχει δώσει ο οφειλέτης·

α) να παράσχει στον καταναλωτή 
ολοκληρωμένο συνοπτικό κατάλογο με 
όλες τις υφιστάμενες πάγιες εντολές για 
μεταφορές πιστώσεων και τις εντολές 
άμεσης χρέωσης τις οποίες έχει δώσει ο 
οφειλέτης, και να ζητήσει επιβεβαίωση 
για τη διαβίβασή τους στον λαμβάνοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορίζει εντός επτά ημερολογιακών
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

α) προσδιορίζει εντός επτά εργάσιμων
ημερών τις πάγιες εντολές για τις 
μεταφορές πιστώσεων που ζητά ο 
καταναλωτής και τις εκτελεί, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική εξουσιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή του αιτήματος·

α) αποστέλλει στον λαμβάνοντα πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία 
α), β) και γ) εντός επτά εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή του αιτήματος·

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών στον καταναλωτή για το 
κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών που 
τηρείται σε αυτόν καθορίζονται σύμφωνα 
με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών δεν χρεώνει τέλη στον 
καταναλωτή για το κλείσιμο του 
λογαριασμού πληρωμών που τηρείται σε 
αυτόν. Το άρθρο 45 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2007/64/ΕΚ τροποποιείται 
αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνει ο 
αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών στον καταναλωτή 
για οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται 
δυνάμει του άρθρου 10, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3, 
είναι τα ενδεδειγμένα και αντιστοιχούν 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
αποστέλλων ή ο λαμβάνων πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών δεν χρεώνει τέλη 
στον καταναλωτή για οποιαδήποτε 
υπηρεσία που παρέχεται δυνάμει του 
άρθρου 10.
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στο πραγματικό κόστος στο οποίο 
υποβάλλεται ο εν λόγω πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε οικονομική ζημία την οποία 
υφίσταται ο καταναλωτής εξαιτίας μη 
συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών που εμπλέκεται στη διαδικασία 
αλλαγής λογαριασμού προς τις 
υποχρεώσεις οι οποίες ισχύουν δυνάμει 
του άρθρου 10 επιστρέφεται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εν 
ευθέτω χρόνω. Το βάρος της απόδειξης 
επωμίζεται ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών, ο οποίος αποδεικνύει ότι 
τηρήθηκαν οι όροι που προβλέπονται στο 
άρθρο 10.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα τέλη, εάν ισχύουν, που χρεώνονται 
για τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα ή τον 
τόπο διαμονής τους κατά την υποβολή 
αίτησης για λογαριασμό πληρωμών ή την 
πρόσβαση σε αυτόν εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των 
καταναλωτών που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση, με βάση την υπηκοότητα, τον τόπο 
διαμονής τους ή οποιονδήποτε άλλο λόγο,
κατά την υποβολή αίτησης για λογαριασμό 
πληρωμών ή την πρόσβαση σε αυτόν εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό 

πληρωμών
Όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση απολαμβάνουν το 
δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
χωρίς χρέωση ή με μέγιστη χρέωση την 
καταβολή συμβολικού τέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι βασικοί λογαριασμοί πληρωμών θα προσφέρονται κατά κανόνα δωρεάν ή με χαμηλό 
τέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης επέλεξε τη διατύπωση "συμβολικό τέλος" για να 
προσδιορίσει ένα πολύ χαμηλό τέλος. Ο όρος "εύλογο τέλος" είναι υπερβολικά αόριστος και 
αφήνει περιθώρια για να απαιτείται τέλος υψηλότερο από το προβλεπόμενο.
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Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ύπαρξη τουλάχιστον ενός παρόχου 
υπηρεσιών πληρωμών που να προσφέρει
στους καταναλωτές λογαριασμό
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 
δεν προσφέρονται μόνον από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
παρέχουν τον λογαριασμό αποκλειστικά 
μέσω διαδικτυακών τραπεζικών 
υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν στην 
επικράτειά τους ότι προσφέρεται στους 
καταναλωτές λογαριασμός πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά από όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
προσφέρουν λογαριασμούς πληρωμών, ο 
οποίος καλύπτει τουλάχιστον τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1, ως αναπόσπαστο τμήμα 
των τακτικών επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν κατά πόσον ο καταναλωτής 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές που διαμένουν νόμιμα στην 
Ένωση έχουν το δικαίωμα να ανοίγουν και 
να χρησιμοποιούν λογαριασμό πληρωμών 
με βασικά χαρακτηριστικά στον πάροχο ή 
στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που 
ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το 
δικαίωμα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τον 
τόπο διαμονής του καταναλωτή. Τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε η άσκηση του εν 
λόγω δικαιώματος να μην είναι εξαιρετικά 
δύσκολη ή επαχθής για τον καταναλωτή. 
Πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού 
πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
επαληθεύουν, ζητώντας από τον 
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διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

καταναλωτή να υπογράψει υπεύθυνη 
δήλωση, κατά πόσον ο καταναλωτής 
διατηρεί, ή δεν διατηρεί, λογαριασμό 
πληρωμών στην επικράτεια της χώρας 
τους.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1·

α) Όταν ο καταναλωτής διατηρεί ήδη 
λογαριασμό πληρωμών σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην 
επικράτεια της χώρας τους, που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1. Ο καταναλωτής δεν 
θεωρείται κάτοχος λογαριασμού 
πληρωμών εάν μπορεί να αποδείξει την 
αλλαγή λογαριασμού πληρωμών σύμφωνα 
με το άρθρο 9 ή τη λήξη της 
προηγούμενης σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών ενημερώνει τον καταναλωτή 
αμελλητί για την απόρριψη του αιτήματός 
του και για τον λόγο της απόρριψης 
αυτής, γραπτώς και δωρεάν, εκτός εάν η 
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εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. ενημέρωση αντίκειται στους στόχους της 
εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι καταναλωτές που διατηρούν ήδη 
λογαριασμό πληρωμών στο αντίστοιχο 
κράτος μέλος έχουν επίσης τη 
δυνατότητα να αλλάξουν τον λογαριασμό 
τους σε βασικό λογαριασμό πληρωμών 
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αλλαγής 
λογαριασμού που προβλέπεται στο άρθρο 
10.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής 
υπηρεσίες πληρωμών:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
λογαριασμός πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις εξής 
υπηρεσίες:

Or. en

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) άμεσων χρεώσεων· (1) άμεσων χρεώσεων στον ενιαίο χώρο 
πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε 
νόμισμα πέραν του ευρώ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συναλλαγές τόσο σε ευρώ (συναλλαγές SEPA) όσο και σε νομίσματα άλλων κρατών μελών 
θα πρέπει να είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μέσω ενός βασικού λογαριασμού πληρωμών.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) πράξεων πληρωμής μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·

(2) πράξεων πληρωμής στον ενιαίο χώρο 
πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε 
νόμισμα πέραν του ευρώ μέσω κάρτας 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών πληρωμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συναλλαγές τόσο σε ευρώ (συναλλαγές SEPA) όσο και σε νομίσματα άλλων κρατών μελών 
θα πρέπει να είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μέσω ενός βασικού λογαριασμού πληρωμών.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) μεταφορών πιστώσεων. (3) μεταφορών πιστώσεων στον ενιαίο 
χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και σε 
νόμισμα πέραν του ευρώ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι συναλλαγές τόσο σε ευρώ (συναλλαγές SEPA) όσο και σε νομίσματα άλλων κρατών μελών 
θα πρέπει να είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μέσω ενός βασικού λογαριασμού πληρωμών.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) πάγιων εντολών και 
εξουσιοδοτήσεων άμεσης χρέωσης στον 
ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 
και σε νόμισμα πέραν του ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συναλλαγές τόσο σε ευρώ (συναλλαγές SEPA) όσο και σε νομίσματα άλλων κρατών μελών 
θα πρέπει να είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μέσω ενός βασικού λογαριασμού πληρωμών.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, για όλες τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, ελάχιστο αριθμό πράξεων 
που θα παρέχονται στον καταναλωτή με 
την καταβολή του τέλους, εάν ισχύει, που 
αναφέρεται στο άρθρο 17. Ο ελάχιστος 
αριθμός των πράξεων πρέπει να είναι 
εύλογος και σύμφωνος με τη συνήθη 
εμπορική πρακτική στο εκάστοτε κράτος 
μέλος.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
εφόσον ο καταναλωτής διαχειρίζεται τον 
λογαριασμό πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά για προσωπική χρήση, 
δεν τίθενται όρια στον αριθμό των 
πράξεων που θα παρέχονται στον 
καταναλωτή δυνάμει των ειδικών 
κανόνων τιμολόγησης που αναφέρονται
στο άρθρο 17.

Or. en
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κάτοχοι λογαριασμού θα διαθέτουν κάρτα 
πληρωμών που γίνεται δεκτή στα ΑΤΜ 
ολόκληρης της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
προσφέρονται στον καταναλωτή 
οποιεσδήποτε δυνατότητες υπερανάληψης 
σε σχέση με τον λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
προσφέρονται στον καταναλωτή 
οποιεσδήποτε δυνατότητες υπερανάληψης 
σε σχέση με τον λογαριασμό πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη 
ωστόσο μπορούν, κατά περίπτωση, να 
επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών να παρέχουν υπεραναλήψεις 
για μικρά ποσά ως μέσο για την κάλυψη 
προσωρινού αρνητικού υπολοίπου. Τα 
τέλη που χρεώνονται για αυτές τις 
υπεραναλήψεις και για τα επιμέρους 
πιστωτικά προϊόντα είναι διαφανή και 
τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκά με τη συνήθη 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου.

Or. en

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι της 
καταβολής ευλόγου τέλους.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 16 
προσφέρονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δωρεάν ή έναντι της 
καταβολής συμβολικού τέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι βασικοί λογαριασμοί πληρωμών θα προσφέρονται κατά κανόνα δωρεάν ή με χαμηλό 
τέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης επέλεξε τη διατύπωση "συμβολικό τέλος" για να 
προσδιορίσει ένα πολύ χαμηλό τέλος. Ο όρος "εύλογο τέλος" είναι υπερβολικά αόριστος και 
αφήνει περιθώρια για να απαιτείται τέλος υψηλότερο από το προβλεπόμενο.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη που χρεώνονται στον καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
δεσμεύσεις του, που ορίζονται στη 
σύμβαση-πλαίσιο, είναι εύλογα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
τέλη που χρεώνονται στον καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
δεσμεύσεις του, που ορίζονται στη 
σύμβαση-πλαίσιο, είναι εύλογα και σε 
καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τα 
τέλη που προβλέπει η συνήθης 
τιμολογιακή πολιτική του παρόχου. Σε 
περιστάσεις που δεν εξαρτώνται από τη 
βούλησή του, ο καταναλωτής δεν 
χρεώνεται κανένα τέλος, όπως σε 
περιπτώσεις απόρριψης 
επαναλαμβανόμενων πληρωμών λόγω 
καθυστέρησης εισερχόμενης πληρωμής.

Or. en
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Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις περιπτώσεις όπου οι υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 16 δεν 
προσφέρονται δωρεάν, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να 
καθορίζουν ανώτατο όριο για το ετήσιο 
συνολικό ποσό των ονομαστικών τελών 
που χρεώνονται στον καταναλωτή από 
τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ότι οι 
αρμόδιες αρχές να καθορίζουν ποιο είναι 
το εύλογο τέλος βάσει ενός ή 
περισσότερων από τα εξής κριτήρια:

διαγράφεται

α) εθνικά επίπεδα εισοδήματος·
β) μέσος όρος χρέωσης που συνδέεται με 
λογαριασμούς πληρωμών στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος·
γ) συνολικό κόστος που συνδέεται με την 
παροχή του λογαριασμού πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά·
δ) εθνικές τιμές καταναλωτή.

Or. en
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Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010, για την παροχή 
συνδρομής στις αρμόδιες αρχές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν δεν έχει εκτελεστεί καμία 
συναλλαγή στον λογαριασμό για διάστημα 
μεγαλύτερο των 12 διαδοχικών μηνών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διαθέτουν όλες τις εξουσίες 
που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Όταν περισσότερες από 
μία αρμόδιες αρχές εξουσιοδοτούνται να 
διασφαλίζουν και να παρακολουθούν την 
αποτελεσματική συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
συνεργάζονται στενά ώστε να είναι σε 

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διαθέτουν όλες τις εξουσίες 
που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Όταν περισσότερες από 
μία αρμόδιες αρχές εξουσιοδοτούνται να 
διασφαλίζουν και να παρακολουθούν την 
αποτελεσματική συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
συνεργάζονται στενά ώστε να είναι σε 
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θέση να εκτελούν τα αντίστοιχα 
καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

θέση να εκτελούν τα αντίστοιχα 
καθήκοντά τους αποτελεσματικά. Οι εν 
λόγω αρχές συνεργάζονται στενά με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για 
τη διασφάλιση της ορθής και πλήρους 
εφαρμογής των μέτρων που θεσπίζονται 
στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
δεσμεύονται σε τουλάχιστον έναν ή 
περισσότερους φορείς εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών 
ενημερώνουν τον καταναλωτή σχετικά με 
τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών από τους οποίους καλύπτονται 
και οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων διαφορών 
μεταξύ των παρόχων και του 
καταναλωτή. Διευκρινίζουν επίσης κατά 
πόσον δεσμεύονται ή υποχρεούνται να 
χρησιμοποιούν αυτούς τους φορείς για 
την επίλυση των διαφορών τους με τους 
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καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 αναγράφονται με 
σαφή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο 
τρόπο στον δικτυακό τόπο του παρόχου, 
εάν υπάρχει, και στους γενικούς όρους 
των συμβάσεων πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών μεταξύ του παρόχου και του 
καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν 
ή να θεσπίζουν διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών στις οποίες 
αντιμετωπίζονται από κοινού 
πανομοιότυπες ή παρόμοιες διαφορές 
μεταξύ ενός παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών και ενός αριθμού 
καταναλωτών. Τα συστήματα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, τόσο 
για μεμονωμένες όσο και για συλλογικές 
διαφορές και προσφυγές, συνιστούν 
συμπληρωματικές και όχι αμοιβαία 
αποκλειόμενες διαδικασίες.

Or. en
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Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
πληροφόρηση σχετικά με τα ακόλουθα 
θέματα, για πρώτη φορά εντός τριετίας
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας και ανά διετία έκτοτε:

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
πληροφόρηση σχετικά με τα ακόλουθα 
θέματα, για πρώτη φορά εντός διετίας από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και ανά διετία έκτοτε:

Or. en


