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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ένας από τους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας είναι το επίπεδο συναλλαγών 
χωρίς μετρητά στην αγορά. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στις ανεπτυγμένες χώρες είναι 
περισσότερο διαδεδομένες οι ηλεκτρονικές πληρωμές και η έκδοση καρτών, ενώ διάφορες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι προσβάσιμες για όλους τους πολίτες. Οι χώρες αυτές 
προωθούν ενεργά τη χρήση συστημάτων πληρωμών με κάρτα για την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιλογές των
καταναλωτών και συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας. Οι συναλλαγές 
χωρίς μετρητά, με την ταχύτητα, την ασφάλεια και την καινοτομία τους, διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των οικονομιών. Μία από τις βασικές πρακτικές που 
παρεμποδίζουν την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς είναι η ευρεία χρήση 
τετραμερών συστημάτων, η οποία εκφράζεται στην αγορά με την ύπαρξη των λεγόμενων 
πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών (ΠΔΠ). Πρόκειται για διατραπεζικές προμήθειες που 
συμφωνούνται συνήθως από κοινού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης 
κάρτας και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης κάρτας που ανήκουν σε ένα 
ορισμένο σύστημα. Οι εν λόγω διατραπεζικές προμήθειες που καταβάλλονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών απόκτησης κάρτας αποτελούν μέρος των προμηθειών που 
καταβάλλονται από τους εμπόρους, οι οποίοι τις μετακυλίουν με τη σειρά τους στους 
καταναλωτές. Ως εκ τούτου, οι υψηλές διατραπεζικές προμήθειες που καταβάλλονται από 
τους εμπόρους έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες τελικές τιμές για τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές συνήθως δεν είναι ενημερωμένοι όσον 
αφορά τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους εμπόρους, ενώ παράλληλα οι εκδότες 
χρησιμοποιούν διάφορα κίνητρα προκειμένου να ενθαρρύνουν τη χρήση τέτοιων μέσων 
πληρωμών, τα οποία αποφέρουν υψηλότερες προμήθειες στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών έκδοσης κάρτας. Οι διατραπεζικές προμήθειες περιορίζουν επίσης την είσοδο 
στην αγορά, καθώς τα έσοδα που συνεπάγονται για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
έκδοσης κάρτας λειτουργούν ως ελάχιστο όριο για να πειστούν οι πάροχοι αυτοί να 
εκδώσουν κάρτες πληρωμών ή να παράσχουν άλλα μέσα πληρωμών, όπως λύσεις 
ηλεκτρονικών πληρωμών και πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, οι οποίες προσφέρονται 
από νεοεισερχόμενους στην αγορά. Τέλος, η ποικιλία των διατραπεζικών προμηθειών που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών συστημάτων πληρωμών με κάρτα προκαλεί 
κατακερματισμό της αγοράς και εμποδίζει τους εμπόρους λιανικής και τους καταναλωτές να 
απολαμβάνουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς. 

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας και ανάπτυξης της 
εσωτερικής αγοράς πληρωμών. Ο προσδιορισμός από την Επιτροπή των φραγμών που 
υφίστανται για την περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πληρωμών, καθώς και η 
υιοθέτηση κατάλληλης προσέγγισης για την επίλυση του προβλήματος αυτού, θα έχουν 
θετικές οικονομικές συνέπειες για την ΕΕ. Η πρόταση χωρίζεται σε δύο κύρια τμήματα. Το 
πρώτο τμήμα εισάγει κανόνες σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες. Όσον αφορά τις εν 
λόγω προμήθειες, η πρόταση δημιουργεί μια «ρυθμιζόμενη» και μια «μη ρυθμιζόμενη» 
περιοχή. Η ρυθμιζόμενη περιοχή αποτελείται από όλες τις συναλλαγές με κάρτες που 
χρησιμοποιούνται ευρέως από τους καταναλωτές και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να μην τις 
δεχτούν οι έμποροι λιανικής, δηλαδή καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, 
καθώς και πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών. Η μη ρυθμιζόμενη περιοχή αποτελείται 
από όλες τις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών και πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών οι 
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οποίες δεν εμπίπτουν στη ρυθμιζόμενη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των καρτών που 
εκδίδονται από τριμερή συστήματα.

Βάσει των ανωτέρω, είναι επιθυμητό να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες για την 
ανάπτυξη ενός δικτύου αποδοχής καρτών εντός της ΕΕ, κάτι το οποίο αποτελεί αναμφίβολα 
στόχο της πρότασης κανονισμού σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις 
πληρωμών με τη χρήση καρτών. Οπωσδήποτε, η υιοθέτηση ανώτατων ορίων σε επίπεδο 
Ένωσης για τις διατραπεζικές προμήθειες για εσωτερικές και διασυνοριακές συναλλαγές 
αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς καθώς και της πραγμάτωσης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων στην ΕΕ, με ιδιαίτερη 
έμφαση στον καταναλωτή. Παρότι, στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού, ο συντάκτης 
της γνωμοδότησης αναγνωρίζει τη δυνατότητα εισαγωγής ανώτατων ορίων για τις 
διατραπεζικές προμήθειες, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εισαγάγει περαιτέρω αλλαγές 
στα άρθρα 3 και 4 της πρότασης κανονισμού.     

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να παρέχονται επαρκή μέσα για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου κανονισμού, με τα οποία θα αποτρέπεται η 
καταστρατήγηση της προτεινόμενης απαγόρευσης. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι 
πεπεισμένος ότι, σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, όπως αυτή ορίζεται 
από την Επιτροπή στο Ψηφιακό θεματολόγιο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για τις 
πράξεις πληρωμών με κάρτα ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται η 
συναλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών μέσων και υπηρεσιών 
πληρωμών λιανικής πώλησης ή εμπορικών καρτών. 

Δεδομένου ότι η αγορά των πράξεων πληρωμών αλλάζει ραγδαία, ο συντάκτης της 
γνωμοδότησης θεωρεί ότι η περίοδος που προβλέπεται στη ρήτρα επανεξέτασης του άρθρου 
16 θα πρέπει να συντομευθεί, ώστε η Επιτροπή και, κατά περίπτωση, οι νομοθέτες να είναι σε 
θέση να εξετάσουν έγκαιρα την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 
νέες εξελίξεις και το επίπεδο της εισόδου νέων παραγόντων στην αγορά, καθώς και τις 
τεχνολογίες που έχουν καταστεί στο μεταξύ προσβάσιμες. Ο εισηγητής επιθυμεί εν 
προκειμένω να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι δικαιολογημένα δεν καλύπτονται από 
τον προτεινόμενο κανονισμό οι καινοτόμες πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου που 
εμφανίζονται στην αγορά, και ότι η εξέλιξη αυτών των καινοτόμων μέσων θα πρέπει να 
εξεταστεί στο πλαίσιο της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 16.    

Τέλος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι τα νεοσύστατα συστήματα καρτών 
πληρωμών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να συνοδεύεται από υψηλό 
κόστος, δυσανάλογο σε σχέση με την ευάλωτη θέση τους στην αγορά έναντι των ήδη 
υφιστάμενων κύριων συστημάτων καρτών, θα πρέπει να μπορούν να εξαιρούνται από την 
εφαρμογή του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
έπειτα από απόφαση κράτους μέλους και διαβούλευση με την Επιτροπή. Η εξαίρεση αυτή θα 
μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία περιβάλλοντος αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
αγορά των πράξεων πληρωμών με κάρτες. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η κατάρτιση της νομοθεσίας βρίσκεται 
σε εξέλιξη σε πολλά κράτη μέλη21 για τη 
ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών, 
καλύπτοντας πολλά ζητήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων 
ορίων των διατραπεζικών προμηθειών σε 
διάφορα επίπεδα, των εμπορικών τελών, 
των κανόνων υποχρεωτικής αποδοχής 
όλων των καρτών ή των μέτρων 
καθοδήγησης των καταναλωτών. Οι 
υφιστάμενες διοικητικές αποφάσεις σε 
ορισμένα κράτη μέλη διαφέρουν 
σημαντικά. Λόγω των επιβλαβών 
συνεπειών των διατραπεζικών προμηθειών 
για τους εμπόρους λιανικής και τους 
καταναλωτές, αναμένεται η περαιτέρω 
εισαγωγή κανονιστικών μέτρων σε εθνικό 
επίπεδο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 
του επιπέδου αποκλίσεων των εν λόγω 
προμηθειών. Αυτά τα εθνικά μέτρα είναι 
πιθανό να οδηγήσουν σε σημαντικά 
εμπόδια για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
καρτών, των πληρωμών με κάρτα μέσω 
διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων και θα 
εμπόδιζαν επομένως την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών.

(7) Η κατάρτιση της νομοθεσίας βρίσκεται 
σε εξέλιξη ή έχει ήδη ολοκληρωθεί σε 
πολλά κράτη μέλη21 για τη ρύθμιση των 
διατραπεζικών προμηθειών, καλύπτοντας 
πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων 
των ανώτατων ορίων των διατραπεζικών 
προμηθειών σε διάφορα επίπεδα, των 
εμπορικών τελών, των κανόνων 
υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών 
ή των μέτρων καθοδήγησης των 
καταναλωτών. Οι υφιστάμενες διοικητικές 
αποφάσεις σε ορισμένα κράτη μέλη 
διαφέρουν σημαντικά. Λόγω των 
επιβλαβών συνεπειών των διατραπεζικών 
προμηθειών για τους εμπόρους λιανικής 
και τους καταναλωτές, αναμένεται η 
περαιτέρω εισαγωγή κανονιστικών μέτρων 
σε εθνικό επίπεδο που αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση του επιπέδου αποκλίσεων 
των εν λόγω προμηθειών. Αυτά τα εθνικά 
μέτρα είναι πιθανό να οδηγήσουν σε 
σημαντικά εμπόδια για την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των 
καρτών, των πληρωμών με κάρτα μέσω 
διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων και θα 
εμπόδιζαν επομένως την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών.

__________________ __________________
21 Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία και 
Ηνωμένο Βασίλειο.

21 Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία και 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για τις εγχώριες συναλλαγές, είναι 
αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική 
περίοδος, ώστε να παρασχεθεί στους
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και στα 
συστήματα πληρωμών χρόνος για να 
προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Ως 
εκ τούτου, έπειτα από μια περίοδο δύο 
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και με στόχο την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς για τις πληρωμές 
με κάρτα, τα ανώτατα όρια των 
διατραπεζικών προμηθειών για τις 
συναλλαγές με καταναλωτικές κάρτες 
πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν 
τόσο τις διασυνοριακές όσο και τις 
εγχώριες πληρωμές.

(17) Για τις εγχώριες συναλλαγές, είναι 
αναγκαίο να προβλεφθεί μια μεταβατική 
περίοδος, ώστε να παρασχεθεί στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και στα 
συστήματα πληρωμών χρόνος για να 
προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις. Ως 
εκ τούτου, έπειτα από μια περίοδο ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και με στόχο την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς για τις πληρωμές 
με κάρτα, τα ανώτατα όρια των 
διατραπεζικών προμηθειών για τις 
συναλλαγές με καταναλωτικές κάρτες 
πρέπει να επεκταθούν ώστε να καλύπτουν 
τόσο τις διασυνοριακές όσο και τις 
εγχώριες πληρωμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τις αλλαγές που εισάγονται στο άρθρο 4.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
οι διατάξεις σχετικά με τις διατραπεζικές 
προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ή 
να εισπραχθούν από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δεν θα 
καταστρατηγηθούν από εναλλακτικές ροές 
προμηθειών στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών έκδοσης. Για να αποφευχθεί 
κάτι τέτοιο, η «καθαρή αποζημίωση» των 
προμηθειών που έχουν καταβληθεί και

(23) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι 
οι διατάξεις σχετικά με τις διατραπεζικές 
προμήθειες που πρέπει να καταβληθούν ή 
να εισπραχθούν από τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών δεν θα 
καταστρατηγηθούν από εναλλακτικές ροές 
προμηθειών στους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών έκδοσης. Για να αποφευχθεί 
κάτι τέτοιο, η «καθαρή αποζημίωση» των 
προμηθειών που έχουν καταβληθεί ή
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εισπραχθεί από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών έκδοσης από ένα σύστημα 
πληρωμών με κάρτα, θα πρέπει να 
θεωρείται ως η διατραπεζική προμήθεια.
Κατά τον υπολογισμό των διατραπεζικών 
προμηθειών, για τον σκοπό του ελέγχου 
όσον αφορά το αν υφίσταται 
καταστρατήγηση, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το συνολικό ποσό των πληρωμών ή 
άλλα κίνητρα που παρέχονται σε έναν 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης
από ένα σύστημα καρτών πληρωμών σε 
σχέση με τις ρυθμιζόμενες συναλλαγές 
μείον τα τέλη που καταβάλλονται από τον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης
στο σύστημα. Οι πληρωμές, τα κίνητρα και 
οι προμήθειες που εξετάζονται θα 
μπορούσαν να είναι άμεσα (δηλαδή να 
βασίζονται στον όγκο ή να αφορούν τη 
συναλλαγή) ή έμμεσα (περιλαμβάνοντας 
κίνητρα εμπορικής προώθησης, δώρα, 
εκπτώσεις για την επίτευξη ορισμένου 
όγκου συναλλαγών).

εισπραχθεί από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών, δηλαδή τον εκδότη ή τον 
αποδέκτη, από ένα σύστημα πληρωμών με 
κάρτα, θα πρέπει να θεωρείται ως η 
διατραπεζική προμήθεια. Κατά τον 
υπολογισμό των διατραπεζικών 
προμηθειών, για τον σκοπό του ελέγχου 
όσον αφορά το αν υφίσταται 
καταστρατήγηση, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη το συνολικό ποσό των πληρωμών ή 
άλλα κίνητρα που παρέχονται σε έναν 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών από ένα 
σύστημα καρτών πληρωμών σε σχέση με 
τις ρυθμιζόμενες συναλλαγές μείον τα τέλη 
που καταβάλλονται από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών στο σύστημα. Οι 
πληρωμές, τα κίνητρα και οι προμήθειες 
που εξετάζονται θα μπορούσαν να είναι 
άμεσα (δηλαδή να βασίζονται στον όγκο ή 
να αφορούν τη συναλλαγή) ή έμμεσα
(περιλαμβάνοντας κίνητρα εμπορικής 
προώθησης, δώρα, εκπτώσεις για την 
επίτευξη ορισμένου όγκου συναλλαγών, ή 
διάφορα τέλη επεξεργασίας και 
αδειοδότησης τα οποία δεν συνιστούν 
άμεσο έσοδο του παρόχου υπηρεσιών 
πληρωμών). Επιπλέον, τα έσοδα που 
προκύπτουν από προγράμματα τα οποία 
υλοποιούνται από κοινού από τους 
εκδότες καρτών και τους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και τα 
κέρδη των εκδοτών που προέρχονται από 
πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών 
οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο 
συμφωνίας με άλλο εκδότη καρτών θα 
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη 
κατά την εξέταση πιθανής 
καταστρατήγησης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς ο εκδότης δεν είναι πάντα και αποδέκτης. 
Επιπλέον, θα πρέπει να αποσαφηνίζεται για ποια άλλα καθαρά κέρδη ισχύει η διάταξη του 
άρθρου 5.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι καταναλωτές συνήθως δεν είναι 
ενημερωμένοι όσον αφορά τις προμήθειες 
που καταβάλλονται από τους εμπόρους για 
το μέσο πληρωμής που χρησιμοποιούν.
Ταυτόχρονα, μια σειρά από πρακτικές που 
εφαρμόζονται για την παροχή κινήτρων 
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
έκδοσης (όπως ταξιδιωτικά δελτία, 
πριμοδοτήσεις, εκπτώσεις, αντίστροφες 
χρεώσεις, δωρεάν ασφάλιση, κ.λπ.), 
μπορούν να στρέψουν τους καταναλωτές 
προς τη χρήση μέσων πληρωμών που 
συνεπάγονται υψηλές προμήθειες για τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης.
Για να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο, τα 
μέτρα που επιβάλλουν περιορισμούς στις 
διατραπεζικές προμήθειες θα πρέπει να 
ισχύουν μόνο για τις κάρτες πληρωμών 
που έχουν καταστεί μαζικά προϊόντα και 
οι έμποροι γενικά δυσκολεύονται να μην 
δεχτούν, λόγω της ευρείας έκδοσης και 
της χρήσης τους (π.χ. καταναλωτικές 
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες). 
Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς
στα μη ρυθμιζόμενα τμήματα του τομέα 
και για τον περιορισμό της μεταφοράς 
δραστηριοτήτων από τα ρυθμιζόμενα στα 
μη ρυθμιζόμενα τμήματα του τομέα, είναι 
απαραίτητο να εγκριθεί μια σειρά μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού 
του συστήματος και των υποδομών, της 
καθοδήγησης του πληρωτή από τον 
δικαιούχο πληρωμής και να επιτραπεί η 
επιλεκτική αποδοχή μέσων πληρωμών από 
τον δικαιούχο πληρωμής.

(24) Οι καταναλωτές συνήθως δεν είναι 
ενημερωμένοι όσον αφορά τις προμήθειες 
που καταβάλλονται από τους εμπόρους για 
το μέσο πληρωμής που χρησιμοποιούν.
Ταυτόχρονα, μια σειρά από πρακτικές που 
εφαρμόζονται για την παροχή κινήτρων 
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 
έκδοσης (όπως ταξιδιωτικά δελτία, 
πριμοδοτήσεις, εκπτώσεις, αντίστροφες 
χρεώσεις, δωρεάν ασφάλιση, κ.λπ.), 
μπορούν να στρέψουν τους καταναλωτές 
προς τη χρήση μέσων πληρωμών που 
συνεπάγονται υψηλές προμήθειες για τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης.
Προκειμένου να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς, 
είναι απαραίτητο να εγκριθεί μια σειρά 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του 
διαχωρισμού του συστήματος και των 
υποδομών, της καθοδήγησης του πληρωτή 
από τον δικαιούχο πληρωμής και να 
επιτραπεί η επιλεκτική αποδοχή μέσων 
πληρωμών από τον δικαιούχο πληρωμής.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ο κανόνας υποχρεωτικής αποδοχής 
όλων των καρτών αποτελεί διπλή 
υποχρέωση που επιβάλλεται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης 
και από τα συστήματα καρτών πληρωμών 
σε δικαιούχους πληρωμής, ώστε, αφενός, 
να αποδεχτούν όλες τις κάρτες του ίδιου 
εμπορικού σήματος (στοιχείο «αποδοχή 
όλων των προϊόντων», ανεξαρτήτως του 
διαφορετικού κόστους αυτών των καρτών, 
και αφετέρου ανεξαρτήτως της 
μεμονωμένης εκδότριας τράπεζας η οποία 
έχει εκδώσει την κάρτα (στοιχείο
«αποδοχή όλων των εκδοτών»). Είναι προς 
το συμφέρον του καταναλωτή από την ίδια 
κατηγορία καρτών να μην υπάρχει 
διάκριση από την πλευρά του δικαιούχου 
όσον αφορά τους εκδότες ή τους κατόχους 
καρτών, και τα συστήματα πληρωμών και 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν 
να τους επιβάλουν μια τέτοια υποχρέωση.
Ως εκ τούτου, αν και το στοιχείο «αποδοχή 
όλων των εκδοτών» του κανόνα 
υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών 
αποτελεί δικαιολογημένο κανόνα στο 
πλαίσιο ενός συστήματος καρτών 
πληρωμών, δεδομένου ότι εμποδίζει τους 
δικαιούχους πληρωμής να εισάγουν 
διακρίσεις μεταξύ μεμονωμένων τραπεζών 
οι οποίες έχουν εκδώσει μια κάρτα, το 
στοιχείο «αποδοχή όλων των προϊόντων» 
αποτελεί ουσιαστικά πρακτική δέσμευσης 
που έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή 
καρτών χαμηλών προμηθειών με την 
εξίσου αποδοχή καρτών υψηλών 
προμηθειών. Η αφαίρεση του στοιχείου
«αποδοχή όλων των προϊόντων» από τον 
κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών θα επιτρέψει στους εμπόρους να 
περιορίσουν την επιλογή των καρτών 
πληρωμών που προσφέρουν σε κάρτες 

(29) Ο κανόνας υποχρεωτικής αποδοχής 
όλων των καρτών αποτελεί διπλή 
υποχρέωση που επιβάλλεται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών έκδοσης 
και από τα συστήματα καρτών πληρωμών 
σε δικαιούχους πληρωμής, ώστε, αφενός,
να αποδεχτούν όλες τις κάρτες του ίδιου 
εμπορικού σήματος (στοιχείο «αποδοχή 
όλων των προϊόντων», ανεξαρτήτως του 
διαφορετικού κόστους αυτών των καρτών, 
και αφετέρου ανεξαρτήτως της 
μεμονωμένης εκδότριας τράπεζας η οποία 
έχει εκδώσει την κάρτα (στοιχείο
«αποδοχή όλων των εκδοτών»). Είναι προς 
το συμφέρον του καταναλωτή από την ίδια 
κατηγορία καρτών να μην υπάρχει 
διάκριση από την πλευρά του δικαιούχου 
όσον αφορά τους εκδότες ή τους κατόχους 
καρτών, και τα συστήματα πληρωμών και 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν 
να τους επιβάλουν μια τέτοια υποχρέωση.
Ως εκ τούτου, αν και το στοιχείο «αποδοχή 
όλων των εκδοτών» του κανόνα 
υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών 
αποτελεί δικαιολογημένο κανόνα στο 
πλαίσιο ενός συστήματος καρτών 
πληρωμών, δεδομένου ότι εμποδίζει τους 
δικαιούχους πληρωμής να εισάγουν 
διακρίσεις μεταξύ μεμονωμένων τραπεζών 
οι οποίες έχουν εκδώσει μια κάρτα, το 
στοιχείο «αποδοχή όλων των προϊόντων» 
αποτελεί ουσιαστικά πρακτική δέσμευσης 
που έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή 
καρτών χαμηλών προμηθειών με την 
εξίσου αποδοχή καρτών υψηλών 
προμηθειών. Η αφαίρεση του στοιχείου
«αποδοχή όλων των προϊόντων» από τον 
κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών θα επιτρέψει στους εμπόρους να 
περιορίσουν την επιλογή των καρτών 
πληρωμών που προσφέρουν σε κάρτες 
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χαμηλού(-ότερου) κόστους μόνο, γεγονός 
το οποίο θα ωφελήσει επίσης τους 
καταναλωτές μέσω του μειωμένου κόστους 
για τους εμπόρους. Οι έμποροι που 
δέχονται χρεωστικές κάρτες δεν θα είναι 
σε αυτήν την περίπτωση υποχρεωμένοι να 
δέχονται και πιστωτικές κάρτες και αυτοί 
που δέχονται πιστωτικές κάρτες δεν θα 
είναι υποχρεωμένοι να δέχονται 
εμπορικές κάρτες. Ωστόσο, για την 
προστασία του καταναλωτή και της 
δυνατότητάς του να χρησιμοποιεί κάρτες 
πληρωμών όσο το δυνατόν πιο συχνά, οι 
έμποροι πρέπει να υποχρεωθούν να 
δέχονται όλες τις κάρτες που υπόκεινται 
στην ίδια ρυθμιζόμενη διατραπεζική 
προμήθεια. Ένας τέτοιος περιορισμός θα 
μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ένα πιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον για κάρτες με 
διατραπεζικές προμήθειες που δεν 
ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, 
καθώς οι έμποροι μπορούν να 
αποκτήσουν μεγαλύτερη 
διαπραγματευτική δύναμη όσον αφορά 
τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να 
δεχτούν τέτοιες κάρτες.

χαμηλού(-ότερου) κόστους μόνο, γεγονός 
το οποίο θα ωφελήσει επίσης τους 
καταναλωτές μέσω του μειωμένου κόστους 
για τους εμπόρους. Οι έμποροι που 
δέχονται χρεωστικές κάρτες δεν θα είναι 
σε αυτήν την περίπτωση υποχρεωμένοι να 
δέχονται και πιστωτικές κάρτες. Ωστόσο, 
για την προστασία του καταναλωτή και της 
δυνατότητάς του να χρησιμοποιεί κάρτες 
πληρωμών όσο το δυνατόν πιο συχνά, οι 
έμποροι πρέπει να υποχρεωθούν να 
δέχονται όλες τις κάρτες που υπόκεινται 
στην ίδια ρυθμιζόμενη διατραπεζική 
προμήθεια.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες 
τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις 
για τις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών
που πραγματοποιούνται στην Ένωση, στις 
οποίες o πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών του δικαιούχου είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες 
τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις 
για τις πράξεις πληρωμών με κάρτα που 
πραγματοποιούνται στην Ένωση, στις 
οποίες o πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 
του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών του δικαιούχου είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να αποσαφηνιστεί, προκειμένου να συμμορφώνεται με την αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας, όπως αυτή ορίζεται από την Επιτροπή στο Ψηφιακό θεματολόγιο 
και στην αιτιολογική σκέψη 21, σύμφωνα με την οποία «ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
ισχύει για τις πράξεις πληρωμών με κάρτα ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο 
πραγματοποιείται αυτή η συναλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικών, μη ηλεκτρονικών και 
κινητών μέσων και υπηρεσιών πληρωμών λιανικής πώλησης».

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συναλλαγές με εμπορικές κάρτες, διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφορετική αντιμετώπιση των εμπορικών καρτών δεν δικαιολογείται από οικονομική 
άποψη.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «εμπορική κάρτα» νοείται 
οποιαδήποτε κάρτα πληρωμών που 
εκδίδεται σε επιχειρήσεις ή φορείς του 
δημόσιου τομέα που έχει περιορισμένη 
χρήση για επαγγελματικά έξοδα 
υπαλλήλων ή δημόσιων υπαλλήλων ή 
κάρτα που έχει εκδοθεί σε 
αυτοαπασχολούμενα φυσικά πρόσωπα 
που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα περιορισμένης χρήσης για 
επαγγελματικά έξοδα των εν λόγω 
αυτοαπασχολούμενων φυσικών 
προσώπων ή των υπαλλήλων τους·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός δεν είναι απαραίτητος, καθότι οι εμπορικές κάρτες θα εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) ως «κάρτα πληρωμών» νοείται 
οποιαδήποτε κάρτα την οποία μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ο κάτοχός της για να έχει 
πρόσβαση στα κεφάλαιά του ή να 
πραγματοποιεί πληρωμές για αγορές 
μέσω ενός αποδέκτη, και η οποία γίνεται 
δεκτή από τους δικαιούχους πληρωμής 
για τη διεκπεραίωση πράξεων πληρωμών 
ή για την εκπλήρωση κάθε άλλης 
υποχρέωσης πληρωμής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «κάρτα πληρωμών» χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία της πρότασης, και για λόγους 
σαφήνειας θα πρέπει να παρέχεται ο αντίστοιχος ορισμός.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατραπεζικές προμήθειες για 
διασυνοριακές συναλλαγές με 
καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές 
κάρτες

Διατραπεζικές προμήθειες για 
διασυνοριακές πράξεις πληρωμών με 
καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές 
κάρτες

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να αποσαφηνιστεί, προκειμένου να συμμορφώνεται με την αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας, όπως αυτή ορίζεται από την Επιτροπή στο Ψηφιακό θεματολόγιο 
και στην αιτιολογική σκέψη 21, σύμφωνα με την οποία «ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
ισχύει για τις πράξεις πληρωμών με κάρτα ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο 
πραγματοποιείται αυτή η συναλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικών, μη ηλεκτρονικών και 
κινητών μέσων και υπηρεσιών πληρωμών λιανικής πώλησης».

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις 
διασυνοριακές συναλλαγές με χρεωστικές 
κάρτες διατραπεζική προμήθεια ανά 
συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή 
με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα 
που υπερβαίνει το 0,2 % της αξίας της 
συναλλαγής.

1. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις 
διασυνοριακές πράξεις πληρωμών με 
χρεωστικές κάρτες διατραπεζική 
προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη 
συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις 
διασυνοριακές συναλλαγές με χρεωστικές
κάρτες διατραπεζική προμήθεια ανά 
συναλλαγή ή άλλη συμφωνημένη αμοιβή 
με ισοδύναμο αντικείμενο ή αποτέλεσμα 
που υπερβαίνει το 0,3 % της αξίας της 

2. Με ισχύ δύο μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν για τις 
διασυνοριακές πράξεις πληρωμών με 
πιστωτικές κάρτες διατραπεζική 
προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη 
συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
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συναλλαγής. το 0,3 % της αξίας της συναλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατραπεζικές προμήθειες για όλες τις
συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές 
και πιστωτικές κάρτες

Διατραπεζικές προμήθειες για όλες τις
πράξεις πληρωμών με καταναλωτικές 
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση πρέπει να αποσαφηνιστεί, προκειμένου να συμμορφώνεται με την αρχή της 
τεχνολογικής ουδετερότητας, όπως αυτή ορίζεται από την Επιτροπή στο Ψηφιακό θεματολόγιο 
και στην αιτιολογική σκέψη 21, σύμφωνα με την οποία «ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
ισχύει για τις πράξεις πληρωμών με κάρτα ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο 
πραγματοποιείται αυτή η συναλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικών, μη ηλεκτρονικών και 
κινητών μέσων και υπηρεσιών πληρωμών λιανικής πώλησης».

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να 
προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική 
προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη 
συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής για 
οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση 
χρεωστικής κάρτας.

1. Με ισχύ ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν 
διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή 
άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το 0,2 % της αξίας της συναλλαγής για 
οποιαδήποτε πράξη πληρωμών με τη 
χρήση χρεωστικής κάρτας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το διάστημα ενός έτους θα πρέπει να είναι αρκετό για την προσαρμογή στη νέα απαίτηση, ιδίως 
δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη σκοπεύουν ήδη να θεσπίσουν παρόμοιες νομοθετικές 
διατάξεις.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με ισχύ δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να 
προσφέρουν ή να ζητήσουν διατραπεζική 
προμήθεια ανά συναλλαγή ή άλλη 
συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το 0,3 % της αξίας της συναλλαγής για 
οποιαδήποτε συναλλαγή με τη χρήση 
πιστωτικής κάρτας.

2. Με ισχύ ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει 
να προσφέρουν ή να ζητήσουν 
διατραπεζική προμήθεια ανά συναλλαγή ή 
άλλη συμφωνημένη αμοιβή με ισοδύναμο 
αντικείμενο ή αποτέλεσμα που υπερβαίνει 
το 0,3 % της αξίας της συναλλαγής για 
οποιαδήποτε πράξη πληρωμών με τη 
χρήση πιστωτικής κάρτας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διάστημα ενός έτους θα πρέπει να είναι αρκετό για την προσαρμογή στη νέα απαίτηση, ιδίως 
δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη σκοπεύουν ήδη να θεσπίσουν παρόμοιες νομοθετικές 
διατάξεις.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των 
ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 και στο άρθρο 4, οποιαδήποτε 
καθαρή αποζημίωση λάβει εκδότρια 
τράπεζα από σύστημα καρτών πληρωμών 
σε σχέση με συναλλαγές πληρωμών ή 
σχετικές δραστηριότητες, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως μέρος της 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των 
ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 και στο άρθρο 4, οποιαδήποτε 
καθαρή αποζημίωση λάβει πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών (εκδότης ή 
αποδέκτης) από σύστημα καρτών 
πληρωμών σε σχέση με συναλλαγές 
πληρωμών ή σχετικές δραστηριότητες, θα 
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διατραπεζικής προμήθειας. πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος της 
διατραπεζικής προμήθειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς ο εκδότης δεν είναι πάντα και αποδέκτης.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν, κατά παρέκκλιση και έπειτα 
από διαβούλευση με την Επιτροπή, την 
εξαίρεση των νεοσύστατων συστημάτων 
καρτών πληρωμών από την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει πρόβλεψη για τα νεοσύστατα συστήματα καρτών πληρωμών, των 
οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα θα συνοδεύεται από υψηλό κόστος, δυσανάλογο σε 
σχέση με την ευάλωτη θέση τους στην αγορά έναντι των ήδη υφιστάμενων κύριων συστημάτων 
καρτών. Η διάταξη αυτή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να συμβάλει στη 
δημιουργία περιβάλλοντος αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά των πράξεων 
πληρωμών με κάρτες.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο μετά την παρέλευση
τετραετίας από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 

Το αργότερο μετά την παρέλευση διετίας
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει 
σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
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εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να 
εξετάσει ειδικότερα την καταλληλότητα 
των επιπέδων των διατραπεζικών 
προμηθειών και των μηχανισμών 
καθοδήγησης, όπως χρεώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και το 
κόστος των διαφόρων μέσων πληρωμών 
και το επίπεδο της εισόδου νέων 
παραγόντων και νέας τεχνολογίας στην 
αγορά.

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει να 
εξετάσει ειδικότερα την καταλληλότητα 
των επιπέδων των διατραπεζικών 
προμηθειών και των μηχανισμών 
καθοδήγησης, όπως χρεώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση και το 
κόστος των διαφόρων μέσων πληρωμών 
και το επίπεδο της εισόδου νέων 
παραγόντων και νέας τεχνολογίας στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις πρώτες επιπτώσεις του κανονισμού στην αγορά πληρωμών 
εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου της τετραετίας, δεδομένου ότι η αγορά εξελίσσεται 
ραγδαία.


