
CM\800271EL.doc PE431.108

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

17.12.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0925/2009, του Joeri Hoste, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
εργασιακές πρακτικές τραπεζών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο πατέρας του αναφέροντος επιθυμούσε να καταθέσει τις επιταγές του επιδόματος άδειάς του 
στον τραπεζικό λογαριασμό του. Ωστόσο, η μεταφορά των χρημάτων διήρκεσε περισσότερο 
από το σύνηθες τριήμερο. Κατόπιν υποβολής σχετικούς ερωτήματος, προέκυψε ότι η τράπεζα 
έχει το δικαίωμα να περιμένει έως και δέκα ημέρες πριν πιστώσει τις επιταγές. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Θεωρεί ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να έχουν 
πρόσβαση στα χρήματά τους γρήγορα ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ρευστότητας. Ο αναφέρων ζητεί να θεσπιστεί νόμος που να απαγορεύει στις τράπεζες να 
παρακρατούν χρήματα για μεγάλο διάστημα και να τις υποχρεώνει να πιστώνουν τον 
λογαριασμό το συντομότερο δυνατό. Εάν αυτό δεν συμβεί ακριβώς όταν πρέπει, η τράπεζα 
θα πρέπει να υποχρεούται να αποζημιώσει τον πελάτη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Οι πληρωμές με επιταγή δεν έχουν ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 
αντιπροσωπεύουν ελάχιστο μόνο ποσοστό επί του συνόλου των διασυνοριακών πληρωμών το 
οποίο άλλωστε μειώνεται σταθερά. Η επιταγή αποτελεί κατά κύριο λόγο εθνικό μέσο 
πληρωμής, κατάλοιπο της εποχής όπου οι πληρωμές δεν διεκπεραιώνονταν ηλεκτρονικά. 
Κατά συνέπεια, οι πληρωμές με επιταγή υπόκεινται μόνο στην εθνική νομοθεσία. Οι 
διασυνοριακές πληρωμές με επιταγή συνήθως καθυστερούν και, ως μη ηλεκτρονικά μέσα 
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πληρωμής, δεν είναι εύκολο να τυποποιηθούν: η μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία έντυπων 
επιταγών (συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης εγκυρότητας και της επαρκούς κάλυψης) και 
η αυτοπρόσωπη παράδοση απαιτούν περισσότερο χρόνο, ειδικά δε εάν η τράπεζα του εκδότη 
είναι διαφορετική από την τράπεζα του παραλήπτη. Επιπλέον, όσον αφορά την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την πρόληψη 
των οικονομικών εγκλημάτων, οι επιταγές είναι λιγότερο ασφαλείς από κάθε άλλο μέσο 
πληρωμής. Για τους λόγους αυτούς, η μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία των επιταγών 
αποβαίνει δαπανηρή. Οι τράπεζες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ επιθυμούν να 
αποθαρρύνουν τη διασυνοριακή χρήση επιταγών και συνήθως εφαρμόζουν υψηλές χρεώσεις 
για την εκταμίευσή τους (συνήθως μεταξύ 10 και 20 ευρώ για μια επιταγή των 100 ευρώ). 
Κατά συνέπεια, η χρήση έντυπων επιταγών υποχωρεί σημαντικά.

Το άρθρο 69 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ1 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά
(καλούμενη εφεξής "PSD") περιέχει κανόνες για τη μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης, οι οποίοι 
εφαρμόζονται αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως οι μεταφορές πιστώσεων ή οι 
άμεσες χρεώσεις. Συμπληρωματικά προς αυτούς τους κανόνες, η πρακτική της χρήσης
ημερομηνιών αξίας που αποβαίνουν σε βάρος του χρήστη δεν θα επιτρέπονται από την 
1η Νοεμβρίου 2009, σύμφωνα με το άρθρο 73 της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, η PSD δεν 
εφαρμόζεται σε "έντυπες επιταγές", όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο ζ, σημεία i), ii) 
και vi) της οδηγίας. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 6 της οδηγίας, δεν χρειάζεται 
να εφαρμόζεται αυτό το νομικό πλαίσιο σε έντυπα παραστατικά. Επομένως, μολονότι η PSD 
δεν εφαρμόζεται σε αυτά, τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να καθορίσουν το νομικό 
πλαίσιο.

Συμπέρασμα

Οι επιταγές δεν συμπεριλήφθηκαν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική αγορά, καθώς χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε εθνικό 
επίπεδο στα περισσότερα κράτη μέλη, η επεξεργασία τους είναι σχετικά δαπανηρή και η 
χρήση τους αποθαρρύνεται ολοένα και περισσότερο. Συνεπώς, οι πληρωμές με επιταγή 
υπόκεινται μόνο στην εθνική νομοθεσία.

                                               
1 ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σελ. 1-36


