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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της 
συγκρισιμότητας των πληροφοριών που αφορούν τα τέλη που συνδέονται με τους 
λογαριασμούς πληρωμών, τη διευκόλυνση της αλλαγής λογαριασμού πληρωμών, την 
εξάλειψη των διακρίσεων με βάση τον τόπο διαμονής σε σχέση με τους λογαριασμούς 
πληρωμών και την παροχή πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά εντός της ΕΕ.

Εν προκειμένω, η πρόταση επιδιώκει πρωτίστως την κατάρτιση ενός καταλόγου με τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες πληρωμών που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε εθνικό 
επίπεδο καθώς και την ανάπτυξη τυποποιημένης ορολογίας σε επίπεδο ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των συνηθέστερων όρων και ορισμών για τις υπηρεσίες που είναι 
κοινές τουλάχιστον στην πλειονότητα των κρατών μελών. Η ισχύουσα οδηγία για τις 
υπηρεσίες πληρωμών (οδηγία 2007/64/ΕΚ) θεσπίζει κοινούς κανόνες για τη διαφάνεια των 
υπηρεσιών και τις απαιτήσεις πληροφόρησης για τις υπηρεσίες πληρωμών, αλλά δεν 
περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις που να επιτρέπουν τη δημιουργία μηχανισμών για τη 
συγκρισιμότητα των τελών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαιτείται από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν γενική υποχρέωση, 
βάσει της οποίας οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών οφείλουν να προσφέρουν υπηρεσία 
αλλαγής λογαριασμού σε οποιονδήποτε καταναλωτή διατηρεί λογαριασμό σε πάροχο 
υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω υποχρέωση 
καθίσταται αναγκαία λόγω της περιορισμένης κινητικότητας των λογαριασμών πληρωμών 
στην ΕΕ, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι πληροφορίες που παρέχονται 
στους καταναλωτές όσον αφορά τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι ανεπαρκείς –και 
συχνά ασαφείς– καθώς και στη μη παροχή συνδρομής, σε ορισμένες περιπτώσεις, από το 
προσωπικό των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. 

Η πρόταση εξασφαλίζει επίσης την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πληρωμών για όλους 
τους καταναλωτές της ΕΕ και απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον τόπο διαμονής σε βάρος 
καταναλωτών οι οποίοι προτίθενται να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών εκτός της χώρας 
καταγωγής τους, προς όφελος τόσο των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών όσο και των 
καταναλωτών.

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η πρόταση, με τη δημιουργία ενός πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για τους τομείς που 
καλύπτει, αποσκοπεί στην άρση των υπολειπόμενων φραγμών για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών πληρωμών και, ευρύτερα, για την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 
προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, για την οποία είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη μιας 
πλήρως ολοκληρωμένης και αναπτυγμένης ενιαίας αγοράς υπηρεσιών πληρωμών. Η πρόταση 
επίσης αποτρέπει τυχόν περαιτέρω κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς που θα μπορούσε να 
προκύψει εάν τα κράτη μέλη λάμβαναν, με δική τους πρωτοβουλία, αποκλίνοντα και 
αντιφατικά κανονιστικά μέτρα στον τομέα αυτόν. Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν 
στη διόρθωση ορισμένων ανακριβειών του σχεδίου οδηγίας που υπέβαλε η Επιτροπή, καθώς 
και στη βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής πράξης με σκοπό την αποτελεσματικότερη
επίτευξη των στόχων της.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 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 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι καταναλωτές ωφελούνται 
περισσότερο όταν η πληροφόρηση που 
παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών είναι περιεκτική και 
μπορεί να συγκριθεί εύκολα. Τα μέσα που 
διατίθενται στους καταναλωτές για να 
συγκρίνουν τις προσφορές λογαριασμών 
πληρωμών δεν θα έχουν θετικό αντίκτυπο 
εάν ο χρόνος που απαιτείται για την 
ανάγνωση μακροσκελών καταλόγων τελών 
για τις διάφορες προσφορές υπερβαίνει το 
όφελος της επιλογής της πλέον 
συμφέρουσας προσφοράς. Κατά συνέπεια, 
η ορολογία των τελών θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένη όσον αφορά τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς όρους και ορισμούς 
στα κράτη μέλη, προκειμένου αποφεύγεται 
ο κίνδυνος υπερβολικής πληροφόρησης.

(12) Οι καταναλωτές ωφελούνται 
περισσότερο όταν η πληροφόρηση που 
παρέχεται από διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών πληρωμών είναι περιεκτική, 
ακριβής και μπορεί να συγκριθεί εύκολα.
Τα μέσα που διατίθενται στους 
καταναλωτές για να συγκρίνουν τις 
προσφορές λογαριασμών πληρωμών δεν 
θα έχουν θετικό αντίκτυπο εάν ο χρόνος 
που απαιτείται για την ανάγνωση 
μακροσκελών καταλόγων τελών για τις 
διάφορες προσφορές υπερβαίνει το όφελος 
της επιλογής της πλέον συμφέρουσας 
προσφοράς. Κατά συνέπεια, η ορολογία 
των τελών θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένη όσον αφορά τους πλέον 
αντιπροσωπευτικούς όρους και ορισμούς 
στα κράτη μέλη, προκειμένου αποφεύγεται 
ο κίνδυνος υπερβολικής ή 
παραπλανητικής πληροφόρησης.

Τροπολογία 2

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 

(30) Θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των καταναλωτών σε μια σειρά 
από βασικές υπηρεσίες πληρωμών, για τις 
οποίες θα πρέπει να καθορίζεται ένας 
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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 
υπηρεσιών να παρέχουν διευκολύνσεις 
εφεδρειών για πολύ μικρά ποσά σε σχέση 
με τους λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά.

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.

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων εφεδρειών για πολύ μικρά ποσά σε σχέση με τους 
λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά έρχεται σε αντίθεση με την απαίτηση του 
άρθρου 16 παράγραφος 4 της πρότασης της Επιτροπής, βάσει της οποίας δεν πρέπει να 
προσφέρονται στον καταναλωτή οποιεσδήποτε δυνατότητες υπερανάληψης σε σχέση με τους εν 
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λόγω λογαριασμούς, ενώ το γεγονός ότι δεν υφίσταται πρόσθετος ορισμός για την έννοια «πολύ 
μικρά ποσά» και δεν προσδιορίζεται ένα όριο για αυτά καθιστά το κείμενο ασαφές.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

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 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.

Αιτιολόγηση

Αρκεί να εξασφαλίζεται ότι ο κατάλογος με τις πιο αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες πληρωμών 
που υπόκεινται στην καταβολή τέλους σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνει την πλειονότητα των 
πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών πληρωμών, χωρίς τον προσδιορισμό συγκεκριμένου 
αριθμού υπηρεσιών, καθώς είναι αδύνατο να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 4

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 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
από την υπογραφή σύμβασης για 
λογαριασμό πληρωμών με τον 
καταναλωτή, ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει στον καταναλωτή
κατανοητά διατυπωμένο δελτίο 
πληροφόρησης περί τελών που περιέχει 
τον κατάλογο των πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, ο οποίος 
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καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία, εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωμών παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

Τροπολογία 5

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 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, 
καθώς και τα αντίστοιχα τέλη για κάθε 
υπηρεσία.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 6

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 πλέον 
αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 5, και τους σχετικούς 
ορισμούς.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών 
πληρωμών που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5, καθώς σε αυτόν ακριβώς τον κατάλογο 
αναφέρεται και το άρθρο 4 παράγραφος 1. 
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμα δωρεάν από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε 
σταθερό υπόθεμα, σε χώρους 
προσβάσιμους από τους καταναλωτές, 
καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

6. Το δελτίο πληροφόρησης περί τελών και 
το γλωσσάριο καθίστανται διαθέσιμα 
δωρεάν από τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωμών σε σταθερό υπόθεμα, σε 
χώρους προσβάσιμους από τους 
καταναλωτές εντός προγραμματισμένου 
ωραρίου λειτουργίας, καθώς και ανά πάσα 
στιγμή σε ηλεκτρονική μορφή στους 
δικτυακούς τόπους των παρόχων.

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εκτός ωραρίου 
λειτουργίας είναι μια απαίτηση στην οποία δύσκολα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται ευελιξία στο 
πλαίσιο της πρότασης όσον αφορά τον τομέα αυτόν, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές 
εθνικές συνθήκες.

Τροπολογία 8

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·

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) να δημοσιοποιούν με σαφήνεια τους 
ιδιοκτήτες τους και τη χρηματοδότησή 
τους·
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Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) να είναι αμερόληπτοι και να ορίζουν 
με σαφήνεια τα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ενός 
λογαριασμού πληρωμών που συνιστάται 
σε έναν χρήστη υπηρεσίας πληρωμών·

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) να μη δημοσιεύουν διαφημίσεις 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, των 
πρακτόρων τους, των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεών τους ή των σημάτων τους 
στην αρχική ιστοσελίδα τους ή στους 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης·

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και,
κατά περίπτωση, τους όρους που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5·

β) να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και,
όπου απαιτείται, την τυποποιημένη 
ορολογία της Ένωσης που αναφέρεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 5·

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) να διαθέτουν συστήματα για την 
αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ιδιοκτησία 
ή επιχειρηματικές σχέσεις δεν εμποδίζουν 
τη συμμόρφωση με τους όρους που 
απαριθμούνται στην παρούσα 
παράγραφο·

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Έως τα τέλη του 2018 θα 
αναπτυχθούν επίσης ευρωπαϊκοί 
δικτυακοί τόποι στους οποίους θα 
συγκρίνονται τα τέλη που χρεώνουν οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν τους 
λογαριασμούς πληρωμών στα επιμέρους 
κράτη μέλη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει 
έως την εν λόγω ημερομηνία, δημόσιο 
ευρωπαϊκό δικτυακό τόπο σύγκρισης, τον 
οποίο θα διαχειρίζεται σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Επίσης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθιερώσει 
με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα 
με το άρθρο 24, εθελοντικό σύστημα 
διαπίστευσης για ευρωπαϊκούς 
δικτυακούς τόπους σύγκρισης, των 
οποίων η εκμετάλλευση θα γίνεται από 
ιδιωτικούς φορείς. Προκειμένου να 
εξασφαλίσουν διαπίστευση, οι 
ευρωπαϊκοί δικτυακοί τόποι σύγκρισης 
τους οποίους εκμεταλλεύονται ιδιωτικοί 
φορείς πρέπει να πληρούν όλους τους 
όρους που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να 
ανακαλέσει τη διαπίστευση των 
ιδιωτικών φορέων, σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της 
παραγράφου 2.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί 
και ενημερώνει διαρκώς ενιαία δικτυακή 
πύλη για να παράσχει συνδέσμους σε 
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 δημοσιεύονται επίσης 
και είναι εύκολα προσιτά ο κατάλογος και 
τα στοιχεία επικοινωνίας των διαφόρων 
αρμόδιων εθνικών αρχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 20.

Τροπολογία 16

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 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
χρεώνονται τέλη από τον αποστέλλοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον 
καταναλωτή για το κλείσιμο του 
λογαριασμού πληρωμών που τηρείται σε 
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με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

αυτόν.

Τροπολογία 17

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 
στο πραγματικό κόστος στο οποίο 
υποβάλλεται ο εν λόγω πάροχος 
υπηρεσιών πληρωμών.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 
χρεώνονται τέλη από τον αποστέλλοντα ή 
λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών στον καταναλωτή για 
οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται 
δυνάμει του άρθρου 10.

Τροπολογία 18

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 αποκαθίσταται 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 αποκαθίσταται από τον εν 
λόγω πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Το 
βάρος της απόδειξης επωμίζεται ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος 
αποδεικνύει ότι τηρήθηκαν οι όροι που 
προβλέπονται στο άρθρο 10.
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Τροπολογία 19

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·

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να γνωρίζουν εάν ένας καταναλωτής διατηρεί 
λογαριασμό πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για τον οποίο είναι δυνατή η 
εκτέλεση βασικών υπηρεσιών πληρωμών χωρίς να απαιτείται η παροχή εμπορικών ή 
τραπεζικών απόρρητων στοιχείων από την άλλη ενδιαφερόμενη τράπεζα.

Τροπολογία 20

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 
θέση να εκτελούν τα αντίστοιχα 
καθήκοντά τους αποτελεσματικά.

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 
θέση να εκτελούν τα αντίστοιχα 
καθήκοντά τους αποτελεσματικά. Οι εν 
λόγω αρχές συνεργάζονται στενά με τις 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για 
να εξασφαλίσουν την ορθή και πλήρη 
εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 2 μηνών 
από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία 
αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23 τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας 3 μηνών 
από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα εγείρουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία 
αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η παράταση της προθεσμίας διατυπώσεως αντιρρήσεων, ώστε το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να μπορούν να μελετούν εις βάθος την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και να 
αποφασίζουν εάν η έκδοσή της υπό τη μορφή αυτή είναι σκόπιμη και ορθή.
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