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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση σε ένα βασικό 
λογαριασμό πληρωμών
(20XX/XXXX(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά - Δώδεκα δράσεις για την τόνωση 
της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» της 
13ης Απριλίου 2011 (COM(2011) 0206), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti της 9ης Μαΐου 2010 προς την 
Επιτροπή με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 για τη δημιουργία μιας ενιαίας 
αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με την Ενιαία Αγορά για 
τους Ευρωπαίους πολίτες2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το μέλλον των 
κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα στρατηγική 
για την πολιτική των καταναλωτών4, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 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 Συμβουλίου5,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2011 της 27ης Οκτωβρίου 
2010 (COM(2010)0623), 

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2012 της 15ης Νοεμβρίου 

                                               
1 ΕΕ C 161 E, 31.5.2011, σ. 84.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0145.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0319.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0491.
5 ΕΕ L 304 της 22.11.11, σ. 64.
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2011 (COM(2011)0777), 

– έχοντας υπόψη την πρότασης οδηγίας της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά 
με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) 
(COM(2011)0793),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 
πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών1,

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση των επιπτώσεων της σύστασης της Επιτροπής της 18ης 
Ιουλίου 2011 σχετικά με την πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών 
(SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική 
αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 
2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010 για κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών 
απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (COM (2010)0775), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική 
εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των 
οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ3,

– έχοντας υπόψη την 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 τρομοκρατίας4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών5,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο “Basic 
Banking Services” της 15ης Νοεμβρίου 2011, 

– έχοντας υπόψη την αναφορά 0963/2011 της Triin Saag, εσθονικής ιθαγένειας, της 17ης 
Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσον αφορά το κλείσιμο 

                                               
1 ΕΕ L 190 της 21.07.11, σ. 87.
2 ΕΕ L 319 της 05.12.07, σ. 1.
3 ΕΕ L 267 της 10.10.09, σ. 7.
4 ΕΕ L 309 της 25.11.05, σ. 15.
5 ΕΕ L 281 της 23.11.95, σ. 31.
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τραπεζικού λογαριασμού στην ΕΕ, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2012),

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

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

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

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ισχύοντα κριτήρια επιλογής, τα οποία απαιτούν παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών πληρωμών και 
υπερβαίνουν τις νομικές απαιτήσεις, περιορίζουν το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνυπολογίζονται οι διαφορετικές τραπεζικές 
πολιτικές εντός της ΕΕ·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της για το 2011, η 
Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα νομοθετικό μέσο σχετικά με την 
πρόσβαση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, αλλά την 18η Ιουλίου 2011 εξέδωσε απλώς 
σύσταση σχετικά με την πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι μόνο ένα νομοθετικό μέσο μπορεί να διασφαλίσει την απαραίτητη νομική 
ασφάλεια για τους πολίτες·

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

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

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό εισόδημα και η έλλειψη τραπεζικού λογαριασμού 
συνδέονται αναμφίβολα στενά με τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό· 
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σπουδαστές, εργαζόμενοι και παρόχοι υπηρεσιών που 
επιθυμούν να κάνουν χρήση της ευρωπαϊκής κινητικότητας συχνά αντιμετωπίζουν 
σημαντικά εμπόδια  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) 
στοχεύει στη διασφάλιση της επάρκειας ενός τραπεζικού λογαριασμού για τη 
διεκπεραίωση όλων των εθνικών και διεθνών συναλλαγών, ωστόσο η διαδικασία αυτή δεν 
έχει ακόμα ολοκληρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό σημαίνει ότι είναι 
απαραίτητη η λήψη πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση του SEPA σε όλα τα κράτη 
μέλη·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό 
αναγκάζονται να χρησιμοποιούν μετρητά, γεγονός που σημαίνει περιορισμό των επιλογών 
τρόπων πληρωμής, αποκλεισμό από το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και μεγαλύτερο κόστος 
που αντιστοιχεί σε ένα «επίδομα φτώχιας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αφορά κυρίως 
ορισμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τους άστεγους, τους ηλικιωμένους και τους 
μετανάστες·

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

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν 
εφόσον δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών στους 30 
εκατομμύρια πολίτες χωρίς τραπεζικό λογαριασμό, αριθμό που προκύπτει από μελέτη που 
ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και κατ' αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν η 
εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών·

1. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, με βάση το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση νομοθετικής πράξης σχετικά με την 
πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών, σύμφωνα με τις λεπτομερείς συστάσεις 
που ορίζονται στο συνημμένο παράρτημα·

2. επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αρχή της 
επικουρικότητας·

3. είναι της άποψης ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης πρέπει να 
καλυφθούν από τον προϋπολογισμό με τις κατάλληλες επιχορηγήσεις· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις συνοδευτικές 
λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση. 1 (σχετικά με τους ορισμούς)

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

Ένας βασικός λογαριασμός πληρωμών είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος 
επιτρέπει στον καταναλωτή να ασκεί όλες τις τρέχουσες συναλλαγές στο πλαίσιο κάλυψης 
του υπόλοιπου του λογαριασμού. 

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

Σύσταση 2 (σχετικά με την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε κάθε καταναλωτής, ο οποίος διαμένει 
νόμιμα στην Ένωση, να είναι σε θέση να ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος δραστηριοποιείται στην 
επικράτειά της ΕΕ. Στο πλαίσιο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, εάν ο καταναλωτής διατηρεί σε 
ένα άλλο κράτος μέλος έναν λογαριασμό ή όχι, με τον οποίο είναι σε θέση αυτός να 
χρησιμοποιήσει τις αναφερόμενες υπηρεσίες στη σύσταση αριθ. 3 στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους. Ένα παρόμοιο δικαίωμα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την οικονομική 
κατάσταση του καταναλωτή. 

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

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν,  ώστε σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης σε έναν 
βασικό λογαριασμό ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών να ενημερώνει άμεσα γραπτώς τον 
καταναλωτή, σε κατανοητή και σαφή γλώσσα, άνευ δαπανών, για τους λόγους και την 
αιτιολογία μιας παρόμοιας άρνησης πρόσβασης, υποδεικνύοντας σε αυτόν μέσα έννομης 
προστασίας. Αυτό το δικαίωμα για ενημέρωση μπορεί να περιοριστεί μέσω νομοθετικών 
μέτρων, στο βαθμό που πρόκειται για απαραίτητο και κατάλληλο μέτρο σε σχέση με τη 
διατήρηση των στόχων της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. 
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Σύσταση αριθ. 3 (σχετικά με τα χαρακτηριστικά ενός βασικού λογαριασμού) 

Θα πρέπει να υπάρξει εγγύηση όσον αφορά όλες τις πράξεις 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, που μπορεί να χρησιμοποιείται σε 
καθημερινή βάση.

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

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

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

Σήμερα υπάρχουν πολλοί βασικοί λογαριασμοί οι οποίοι κινούνται αποκλειστικά μέσω του 
διαδικτύου, οι οποίοι είναι ιδανικοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ταυτόχρονα όμως εξαιρεί 
ένα τμήμα του  πληθυσμού, κυρίως πρόσωπα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ηλικιωμένα 
άτομα. Λόγω της πιθανής δυσμενούς θέσης που θα βρεθούν οι εν λόγω καταναλωτές θα 
πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε ο σχεδιαζόμενος βασικός λογαριασμός να είναι εύχρηστος, 
κατανοητός, απλός και ασφαλής. 

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

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

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

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών για την οικονομική του κατάσταση, να προστατεύονται 
σύμφωνα με τον νόμο και να μην διαβιβάζονται περαιτέρω χωρίς την έγκρισή του. Αυτό 
ισχύει κυρίως όταν απορριφθεί το αίτημά του για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με την ύπαρξη 
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βασικών λογαριασμών, προκειμένου να καταστεί σαφέστερο το δικαίωμα πρόσβασης σε 
βασικούς λογαριασμούς, και τις σχετικές ακολουθητέες διαδικασίες καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίον μπορούν να κινηθούν εξωδικαστικές διαδικασίες προσφυγής και επίλυσης 
διαφορών. Η προώθηση της οικονομικής παιδείας για τους καταναλωτές έχει ιδιαίτερα 
μεγάλη σημασία, διότι τους ενισχύει και εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική 
αγορά.  
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι, να διαβιβάζουν γραπτώς 
στους καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες για το προσφερόμενο βασικό λογαριασμό.  

Οι συνθήκες όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών καθώς και η σχετική ενημέρωση θα πρέπει 
να γίνονται κατά τρόπο διαφανή. 

Σύσταση αριθ. 4 (εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης νομικών διαφορών) 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε όσον αφορά τις εξωδικαστικές διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών να υφίστανται κατάλληλοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί προσφυγής, 
λαμβάνοντας ενδεχομένως υπόψη τα ήδη υφιστάμενα μέσα. 

Σύσταση αριθ. 5 (σχετικά με την εφαρμογή και τον έλεγχο)

Η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο μετά από 
δύο έτη μετά τη θέση σε ισχύ της νομοθεσίας πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της και 
την υλοποίησή της. Η εν λόγω έκθεση θα εξετάζει επιπλέον το θέμα, εάν απαιτούνται 
περαιτέρω μέτρα και θα περιλαμβάνει ενδεχομένως προτάσεις για την προσαρμογή ή 
αναθεώρηση της νομοθεσίας. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται, ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ανακοινώνουν 
τακτικά στις εθνικές αρχές αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των λογαριασμών 
βάσης που έχουν ανοιχθεί, τον αριθμό των απορριφθέντων αιτήσεων για άνοιγμα 
λογαριασμού, τους λόγους για παρόμοιες απορρίψεις, το κλείσιμο παρόμοιων λογαριασμών 
καθώς και τις δαπάνες που είναι συνδεμένες με τους εν λόγω λογαριασμούς.  

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τα δεδομένα τα οποία της διαβιβάζονται και να εξαγάγει 
συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του εν λόγω μέσου τόσο για τον πληθυσμό που 
δεν διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς όσο και για διακινούμενους εργαζομένους. 
Ενδεχομένως θα πρέπει να επεξεργάζεται η Επιτροπή αντίστοιχες προτάσεις για την 
περαιτέρω εξέλιξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα αυτόν. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ζωή χωρίς τραπεζικό λογαριασμό είναι πλέον για πολλούς ανθρώπους σχεδόν αδιανόητη. 
Ένας τραπεζικός λογαριασμός αποτελεί σήμερα την προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή. Χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες η καθημερινή ζωή 
είναι δύσκολη και ακριβή. Η μεταφορά μισθών και ημερομισθίων καθώς και η πληρωμή 
λογαριασμών που αφορούν το ηλεκτρικό, το αέριο ή το νερό καθίστανται πλέον προκλήσεις. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, 30 εκατ. άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Οι σχετικοί λόγοι είναι πολυπληθείς. 
Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη δεν υφίσταται εκτεταμένη πρόσβαση σε θυγατρικές 
τραπεζών, και ως εκ τούτου οι πολίτες δεν έχουν καμία δυνατότητα να απολαύουν τα 
πλεονεκτήματα οικονομικών υπηρεσιών με τη βοήθεια ενός τραπεζικού λογαριασμού. Επίσης 
μπορεί η υπερχρέωση να αποτελεί λόγο για τις τράπεζες, να απορρίπτουν στους καταναλωτές 
την πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Και τέλος περιορίζει κυρίως τους φοιτητές, τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους, τους εποχιακούς εργαζόμενους και όλα τα πρόσωπα τα οποία 
λόγω της δραστηριότητάς τους παρουσιάζουν σχετική κινητικότητα, εάν αυτά δεν είναι σε 
θέση να αιτιολογήσουν μόνιμη κατοικία και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να ανοίξουν 
τραπεζικό λογαριασμό, διότι το στοιχείο αυτό αποτελεί προϋπόθεση σε πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη. Για ποιο λόγο όμως θα πρέπει να μη γίνεται δεκτό το αίτημα ενός φοιτητή Erasmus 
για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, απλά επειδή αυτός δεν έχει μόνιμη κατοικία; Για ποιο 
λόγο θα πρέπει ένας άστεγος να παραμένει με το φόβο ότι θα αποτελέσει αντικείμενο 
ληστείας κατά τη διάρκεια της νύκτας γιατί δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικό 
λογαριασμό; 

Τόσο ο  Mario Monti στην έκθεσή του «Μια νέα στρατηγική για την εσωτερική αγορά» του 
2010 προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Barroso, όπως όσο επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στην υποβληθείσα κατά το 2011 πράξη για την ενιαία αγορά, διαπιστώνουν ότι η πρόσβαση 
σε βασικό λογαριασμό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την απροβλημάτιστη λειτουργία 
της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν στα πλεονεκτήματα των Online-αγορών, και να μπορούν να επωφελούνται από 
φθηνές υπηρεσίες και εκπτώσεις τιμών. Δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με υψηλά τέλη σε 
περίπτωση συναλλαγών τοις μετρητοίς. Η εγγύηση πρόσβασης σε έναν βασικό λογαριασμό 
αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στον δρόμο για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση 
των πολιτών και μια δικαιότερη ευρωπαϊκή κοινωνία, πράγμα το οποίο ωφελεί εξίσου τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις και μπορεί να ενισχύσει τις αναπτυξιακές δυνάμεις της 
εσωτερικής αγοράς. Για το λόγο αυτό είναι ακόμη πιο λυπηρό το γεγονός ότι  διαφορετικά 
από ότι ανήγγειλε αρχικά το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 
2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έλαβε το αναμενόμενο σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, 
αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίσθηκε απλά να εκδώσει μια σύσταση προς τα κράτη 
μέλη. 

Επί του παρόντος δεν υπάρχει εγγύηση εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στα 
ευρωπαϊκά κράτη μέλη ότι είναι διαθέσιμες βασικές υπηρεσίες πληρωμών ούτε υφίσταται 
εγγύηση για αυτές σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. Μόνο σε έξη ευρωπαϊκά κράτη μέλη 
(Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Φινλανδία, Ολλανδία και Σουηδία) υφίσταται το δικαίωμα για 
πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό με βασικές υπηρεσίες πληρωμών το οποίο είναι 
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νομοθετικά εγγυημένο. Σε άλλα έξη κράτη (Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Ιταλία , 
Λουξεμβούργο και Σλοβενία) υφίστανται εθελοντικές δεσμεύσεις των τραπεζών. Στα 
υπόλοιπα 15 κράτη μέλη δεν υφίστανται καθόλου σχετικές ρυθμίσεις. Ως εκ τούτου είναι 
απαραίτητο και απόλυτα αναγκαίο, κάθε καταναλωτής ο οποίος διαμένει νόμιμα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει το δικαίωμα να ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 
λογαριασμό σε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Ένα παρόμοιο δικαίωμα πρόσβασης θα 
πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την οικονομική κατάσταση του καταναλωτή και δεν θα 
πρέπει να συγχέεται με την υποχρέωση για την κατοχή τραπεζικού λογαριασμού.

Οι βασικές αρχές για την πρόσβαση σε έναν λογαριασμό με θεμελιώδεις παροχές υπηρεσιών 
στον τομέα των πληρωμών και των εμβασμάτων, οι οποίες δεν προβλέπουν υποχρεωτικά και 
λειτουργίες υπερανάληψης, θα πρέπει να καθορίζονται στο σύνολο της Ένωσης και να 
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο συνεπή, λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και της κοινωνικής συνοχής. Μια ισότιμη και σωστή μεταχείριση των 
καταναλωτών, η ιδιαίτερη προσοχή των αναγκών των κοινωνικά ασθενών ομάδων, η 
δημοσιοποίηση και διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες, κινδύνους και όρους 
ενός προϊόντος καθώς και η ανάγκη καταβολής εντονότερων προσπαθειών για την προώθηση 
της οικονομικής παιδείας είναι ορισμένες μόνο από αυτές τις αρχές. Στο εν λόγω πλαίσιο θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα διαφορετικά τραπεζικά κριτήρια και ήθη που ισχύουν στην 
Ένωση. 

Σήμερα πολλοί από τους βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς λειτουργούν αποκλειστικά 
μέσω του διαδικτύου, γεγονός που τους καθιστά ιδεώδεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά 
συγχρόνως αποκλείει τμήμα του πληθυσμού, κυρίως τα πρόσωπα χωρίς πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών πληρωμών που συνδέονται με τους 
λογαριασμούς στον ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών θα καταστεί μεγαλύτερη η απόσταση μεταξύ 
ανθρώπων που δεν διαθέτουν λογαριασμούς και ατόμων με τραπεζικούς λογαριασμούς. 
Λόγω της πιθανής δυσμενούς θέσης αυτών των καταναλωτών θα πρέπει να διασφαλιστεί, ότι 
ο σχεδιαζόμενος βασικός λογαριασμός πληρωμών θα είναι εύχρηστος, απλός, κατανοητός και 
ασφαλής καθώς και ότι η διαχείρισή του θα μπορεί να γίνεται τόσο μέσω του διαδικτύου, του 
κινητού τηλεφώνου ή άλλων υφιστάμενων δυνατοτήτων επικοινωνίας, όσο και από τα 
υποκαταστήματα των τραπεζών.

Ομοίως, πρέπει να τεθούν στη διάθεση των καταναλωτών προσπελάσιμοι, οικονομικά 
προσιτοί, ανεξάρτητοι, δίκαιοι, υπόλογοι, χρήσιμοι και αποδοτικοί εναλλακτικοί μηχανισμοί 
επίλυσης διαφορών και προσφυγής. 

Η έκθεση δείχνει, ότι λόγω των ιδιαίτερα πολυπληθών αιτιών για τον περιορισμό και την 
άρνηση της πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να βρεθεί το ταχύτερο δυνατό 
μια λύση σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, ώστε να διευκολυνθούν οι καταναλωτές όσον 
αφορά το παγκόσμιο δικαίωμα για πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μία απλή σύσταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη δεν επαρκεί επ’ουδενί , για να 
δρομολογήσεις τις απαραίτητες αλλαγές. Η εισηγήτρια συνιστά ως εκ τούτου, να 
κατοχυρωθεί νομικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο το δικαίωμα πρόσβασης σε έναν βασικό 
λογαριασμό πληρωμών και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει άμεσα 
αντίστοιχη νομοθετική πρόταση. Με ποιο τρόπο αυτή η πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό 
πληρωμών θα κατοχυρωθεί στα κράτη μέλη , θα πρέπει, ενόψει του πολυπληθούς αριθμού 
δομών των παρόχων οικονομικών υπηρεσιών, να παραμείνει σύμφωνα με την εισηγήτρια 
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αντικείμενο ευθύνης των κρατών μελών. 


