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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η κατάρτιση της νοµοθεσίας βρίσκεται 

σε εξέλιξη σε πολλά κράτη µέλη
21
 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 

(7) Η κατάρτιση της νοµοθεσίας βρίσκεται 

σε εξέλιξη ή έχει ήδη ολοκληρωθεί σε 
πολλά κράτη µέλη

21
 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. Για την επίτευξη 
µεγαλύτερης συνοχής µεταξύ των 
επιπέδων των διατραπεζικών προµηθειών, 
αναµένεται η περαιτέρω εισαγωγή 

κανονιστικών µέτρων σε εθνικό επίπεδο 

που αποσκοπεί στην αντιµετώπιση του 

επιπέδου ή των αποκλίσεων µεταξύ των εν 
λόγω προµηθειών. Αυτά τα εθνικά µέτρα 

είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σηµαντικά 

εµπόδια για την ολοκλήρωση της 
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εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των 

καρτών, των πληρωµών µε κάρτα µέσω 

διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων και θα 

εµπόδιζαν εποµένως την ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών. 

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. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Οι κάρτες πληρωµών είναι το πιο 

συχνά χρησιµοποιούµενο µέσο πληρωµών 

για τις λιανικές αγορές. Ωστόσο, η 

ολοκλήρωση της αγοράς καρτών 

πληρωµών στην Ένωση απέχει ακόµα 

πολύ από την επίτευξή της, καθώς πολλές 

λύσεις πληρωµών δεν µπορούν να 

αναπτυχθούν πέρα από τα εθνικά τους 

σύνορα, ή εµποδίζεται η είσοδος στην 

αγορά νέων ενωσιακών παρόχων. Η µη 
ολοκλήρωση της αγοράς έχει σήµερα ως 
αποτέλεσµα την επιβολή υψηλότερων 
τιµών και λιγότερες επιλογές όσον αφορά 
τις υπηρεσίες πληρωµών για τους 
καταναλωτές και τους εµπόρους 
λιανικής, και πιο περιορισµένες ευκαιρίες 
ώστε να επωφεληθούν από την εσωτερική 
αγορά. Υπάρχει εποµένως η ανάγκη να 
αρθούν τα εµπόδια για την 
αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς 
καρτών, συµπεριλαµβανοµένων των 
κινητών και ηλεκτρονικών πληρωµών οι 

οποίες βασίζονται σε συναλλαγές µε κάρτα 

που εξακολουθούν να θέτουν εµπόδια 
στην ανάπτυξη µιας πλήρως 
ολοκληρωµένης αγοράς. 

(8) Οι κάρτες πληρωµών είναι το πιο 

συχνά χρησιµοποιούµενο µέσο πληρωµών 

για τις λιανικές αγορές. Ωστόσο, η 

ολοκλήρωση της αγοράς καρτών 

πληρωµών στην Ένωση απέχει ακόµα 

πολύ από την επίτευξή της, καθώς πολλές 

λύσεις πληρωµών δεν µπορούν να 

αναπτυχθούν πέρα από τα εθνικά τους 

σύνορα, ή εµποδίζεται η είσοδος στην 

αγορά νέων ενωσιακών παρόχων. Για να 
αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της 
εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να 
αρθούν τα εµπόδια στην ενσωµάτωση 
νέων δυνατοτήτων πληρωµής µε κάρτα, 
συµπεριλαµβανοµένων των κινητών και 

ηλεκτρονικών πληρωµών οι οποίες 

βασίζονται σε συναλλαγές µε κάρτα. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Για να είναι σε θέση η εσωτερική 

αγορά να λειτουργεί αποτελεσµατικά, θα 

πρέπει να προάγεται και να διευκολύνεται 

η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών προς 

όφελος των εµπόρων λιανικής και των 

καταναλωτών. Οι κάρτες και άλλες 

ηλεκτρονικές πληρωµές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε πιο ευέλικτο τρόπο, 

συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων 

πληρωµής µέσω διαδικτύου προκειµένου 

να αξιοποιηθεί η εσωτερική αγορά και το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, ενώ οι ηλεκτρονικές 

πληρωµές παρέχουν επίσης στους 

εµπόρους λιανικής δυνητικά ασφαλείς 

πληρωµές. Οι συναλλαγές µε κάρτες και οι 

πράξεις πληρωµών µε κάρτες αντί της 

χρήσης µετρητών θα µπορούσαν εποµένως 

να είναι επωφελείς για τους εµπόρους 

λιανικής και τους καταναλωτές, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι προµήθειες για τη 

χρήση των συστηµάτων πληρωµών έχουν 

καθοριστεί σε ένα οικονοµικά αποδοτικό 

επίπεδο, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην 

καινοτοµία και στην είσοδο νέων παρόχων 

στην αγορά. 

(9) Για να είναι σε θέση η εσωτερική 

αγορά να λειτουργεί αποτελεσµατικά, θα 

πρέπει να προάγεται και να διευκολύνεται 

η χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών προς 

όφελος των εµπόρων λιανικής και των 

καταναλωτών. Οι κάρτες και άλλες 

ηλεκτρονικές πληρωµές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε πιο ευέλικτο τρόπο, 

συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων 

πληρωµής µέσω διαδικτύου προκειµένου 

να αξιοποιηθεί η εσωτερική αγορά και το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, ενώ οι ηλεκτρονικές 

πληρωµές παρέχουν επίσης στους 

εµπόρους λιανικής δυνητικά ασφαλείς 

πληρωµές. Οι συναλλαγές µε κάρτες και οι 

πράξεις πληρωµών µε κάρτες αντί της 

χρήσης µετρητών θα µπορούσαν εποµένως 

να είναι επωφελείς για τους εµπόρους 

λιανικής και τους καταναλωτές, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι προµήθειες για τη 

χρήση των συστηµάτων πληρωµών έχουν 

καθοριστεί σε ένα οικονοµικά αποδοτικό 

επίπεδο, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στον 
θεµιτό ανταγωνισµό, στην καινοτοµία και 
στην είσοδο νέων παρόχων στην αγορά. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Μία από τις βασικές πρακτικές που 
εµποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στις συναλλαγές µε κάρτες 
πληρωµών και στις πράξεις πληρωµών µε 
κάρτες είναι η ευρεία εφαρµογή των 
διατραπεζικών προµηθειών, οι οποίες 
στα περισσότερα κράτη µέλη δεν 
υπόκεινται σε καµία νοµοθεσία. Πρόκειται 
για διατραπεζικές προµήθειες που 

εφαρµόζονται συνήθως µεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωµών 
απόκτησης κάρτας και των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωµών έκδοσης κάρτας που 

(10) Στην πλειονότητα των κρατών 
µελών, οι διατραπεζικές προµήθειες δεν 
υπόκεινται σε νοµοθεσία αλλά στις 
αποφάσεις των εθνικών αρχών 
ανταγωνισµού. Πρόκειται για 
διατραπεζικές προµήθειες που 

µετακυλίονται συνήθως από παρόχους 
υπηρεσιών πληρωµών απόκτησης κάρτας 

σε παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 
έκδοσης κάρτας που ανήκουν στο σχετικό 
σύστηµα. Οι διατραπεζικές προµήθειες 

αποτελούν τη βασική συνιστώσα των 
τελών που επιβάλλονται στους εµπόρους 
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ανήκουν σε ένα ορισµένο σύστηµα 
καρτών. Οι διατραπεζικές προµήθειες 
αποτελούν το βασικό µέρος των τελών 
που επιβάλλονται στους εµπόρους από 

τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 

απόκτησης κάρτας για κάθε συναλλαγή µε 

κάρτα. Οι έµποροι µε τη σειρά τους 

ενσωµατώνουν το εν λόγω κόστος στις 

γενικές τιµές των αγαθών και των 

υπηρεσιών. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
συστηµάτων καρτών φαίνεται στην 
πράξη να αποσκοπεί σε µεγάλο βαθµό στο 
να πείσει όσον το δυνατόν περισσότερους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών έκδοσης 
κάρτας (πχ. τράπεζες) να εκδίδουν τις 
κάρτες τους, γεγονός το οποίο συνήθως 
οδηγεί σε υψηλότερες και όχι 
χαµηλότερες προµήθειες στην αγορά, σε 
αντίθεση µε τη διορθωτική επίδραση του 
ανταγωνισµού της συνήθους τιµής σε µια 
οικονοµία της αγοράς. Η ρύθµιση των 
διατραπεζικών προµηθειών θα µπορούσε 
να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 

απόκτησης κάρτας για κάθε συναλλαγή µε 

κάρτα. Οι έµποροι µε τη σειρά τους 

ενσωµατώνουν το εν λόγω κόστος, όπως 
και οποιοδήποτε άλλο κόστος, στις 
γενικές τιµές των αγαθών και των 

υπηρεσιών. Η συνεπής εφαρµογή των 
κανόνων ανταγωνισµού στις 
διατραπεζικές προµήθειες θα µπορούσε 
να µειώσει το κόστος των συναλλαγών 
για τους καταναλωτές και, συνεπώς, να 
βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η υπάρχουσα µεγάλη ποικιλία των 

διατραπεζικών προµηθειών και του 

επιπέδου τους εµποδίζει την εµφάνιση 

«νέων» ενωσιακών παραγόντων µε βάση 

επιχειρηµατικά µοντέλα µε χαµηλότερες 

διατραπεζικές προµήθειες, σε βάρος 

δυνητικών οικονοµιών κλίµακας και 

φάσµατος και την επακόλουθη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας τους. Αυτό έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στους εµπόρους 

λιανικής και στους καταναλωτές και 

εµποδίζει την καινοτοµία. Καθώς οι 

ενωσιακοί παράγοντες θα πρέπει να 

προσφέρουν στις τράπεζες έκδοσης 

τουλάχιστον το υψηλότερο επίπεδο 

διατραπεζικών προµηθειών που επικρατεί 

στην αγορά στην οποία επιθυµούν να 

(11) Η υπάρχουσα µεγάλη ποικιλία των 

διατραπεζικών προµηθειών και του 

επιπέδου τους εµποδίζει την εµφάνιση 

«νέων» ενωσιακών παραγόντων µε βάση 

επιχειρηµατικά µοντέλα µε χαµηλότερες ή 
καθόλου διατραπεζικές προµήθειες, σε 
βάρος δυνητικών οικονοµιών κλίµακας και 

φάσµατος και την επακόλουθη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας τους. Αυτό έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στους εµπόρους 

λιανικής και στους καταναλωτές και 

εµποδίζει την καινοτοµία. Καθώς οι 

ενωσιακοί παράγοντες θα πρέπει να 

προσφέρουν στις τράπεζες έκδοσης 

τουλάχιστον το υψηλότερο επίπεδο 

διατραπεζικών προµηθειών που επικρατεί 

στην αγορά στην οποία επιθυµούν να 
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εισέλθουν, αυτό έχει επίσης ως 

αποτέλεσµα το συνεχή κατακερµατισµό 

της αγοράς. Τα υφιστάµενα εγχώρια 

καθεστώτα µε χαµηλότερες ή µηδενικές 

διατραπεζικές προµήθειες µπορεί επίσης 

να αναγκαστούν να αποσυρθούν από την 

αγορά λόγω της πίεσης από τις τράπεζες να 

επιτύχουν υψηλότερα έσοδα από τις 

διατραπεζικές προµήθειες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα οι καταναλωτές και οι έµποροι 

να αντιµετωπίζουν περιορισµένες επιλογές, 

υψηλότερες τιµές και χαµηλότερη 

ποιότητα υπηρεσιών πληρωµών, ενώ η 

δυνατότητά τους να χρησιµοποιούν 

ενωσιακές λύσεις πληρωµών είναι 

περιορισµένη. Επιπλέον, οι έµποροι 

λιανικής δεν µπορούν να ξεπεράσουν τις 

διαφορές των προµηθειών κάνοντας χρήση 

των υπηρεσιών αποδοχής καρτών που 

προσφέρονται από τις τράπεζες σε άλλα 

κράτη µέλη. Ειδικοί κανόνες που 

εφαρµόζονται από τα συστήµατα 

πληρωµών απαιτούν την εφαρµογή της 

διατραπεζικής προµήθειας του «σηµείου 

πώλησης» (χώρα του εµπόρου λιανικής) 

για κάθε πράξη πληρωµών. Αυτό εµποδίζει 

τις αποδέκτριες τράπεζες να προσφέρουν 
επιτυχώς τις υπηρεσίες τους σε 

διασυνοριακή βάση. Εµποδίζει επίσης 
τους εµπόρους λιανικής να µειώσουν το 

κόστος πληρωµών προς όφελος των 

καταναλωτών. 

εισέλθουν, αυτό έχει επίσης ως 

αποτέλεσµα το συνεχή κατακερµατισµό 

της αγοράς. Τα υφιστάµενα εγχώρια 

καθεστώτα µε χαµηλότερες ή µηδενικές 

διατραπεζικές προµήθειες µπορεί επίσης 

να αναγκαστούν να αποσυρθούν από την 

αγορά λόγω της πίεσης από τις τράπεζες να 

επιτύχουν υψηλότερα έσοδα από τις 

διατραπεζικές προµήθειες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα οι καταναλωτές και οι έµποροι 

να αντιµετωπίζουν περιορισµένες επιλογές, 

υψηλότερες τιµές και χαµηλότερη 

ποιότητα υπηρεσιών πληρωµών, ενώ η 

δυνατότητά τους να χρησιµοποιούν 

ενωσιακές λύσεις πληρωµών είναι 

περιορισµένη. Επιπλέον, οι έµποροι 

λιανικής δεν µπορούν να ξεπεράσουν τις 

διαφορές των προµηθειών κάνοντας χρήση 

των υπηρεσιών αποδοχής καρτών που 

προσφέρονται από τις τράπεζες σε άλλα 

κράτη µέλη. Ειδικοί κανόνες που 

εφαρµόζονται από τα διεθνή συστήµατα 
πληρωµών µε κάρτα απαιτούν, βάσει της 
πολιτικής τους για τις εδαφικές άδειες, 
την εφαρµογή της διατραπεζικής 

προµήθειας του «σηµείου πώλησης» (χώρα 

του εµπόρου λιανικής) για κάθε πράξη 

πληρωµών. Αυτό εµποδίζει τους 
αποδέκτες να προσφέρουν επιτυχώς τις 
υπηρεσίες τους σε διασυνοριακή βάση και, 
κατά περίπτωση, τους εµπόρους λιανικής 
να µειώσουν το κόστος πληρωµών τους 

προς όφελος των καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Ο παρών κανονισµός ακολουθεί µια 
σταδιακή προσέγγιση. Κατά πρώτον, 
είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα για 
τη διευκόλυνση της διασυνοριακής 
έκδοσης και αποδοχής των συναλλαγών 
µε κάρτες πληρωµών. Το να επιτραπεί 
στους εµπόρους να επιλέξουν έναν 
αποδέκτη εκτός του δικού τους κράτους 

(15) Προκειµένου να διευκολυνθεί η 
οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
για πληρωµές µε κάρτα, µέσω διαδικτύου 
και µέσω κινητού τηλεφώνου, προς 
όφελος των καταναλωτών και των 
εµπόρων λιανικής, ο παρών κανονισµός 
εφαρµόζεται στη διασυνοριακή και στην 
εθνική έκδοση και αποδοχή των 
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µέλους («διασυνοριακή αποδοχή 

συναλλαγών») και το να επιβληθεί ένα 
ανώτατο επίπεδο διασυνοριακών 

διατραπεζικών προµηθειών για τις 

αποδεχθείσες διασυνοριακές συναλλαγές, 
θα µπορούσε να παράσχει την απαραίτητη 
νοµική σαφήνεια. Επιπλέον, οι άδειες για 
την έκδοση ή αποδοχή µέσων πληρωµών 
θα πρέπει να ισχύουν χωρίς 
γεωγραφικούς περιορισµούς εντός της 
Ένωσης. Τα µέτρα αυτά θα διευκολύνουν 
την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς για πληρωµές µε κάρτα, µέσω του 
διαδικτύου και µέσω κινητού τηλεφώνου, 
προς όφελος των καταναλωτών και των 
εµπόρων λιανικής. 

συναλλαγών µε κάρτες πληρωµών. Εάν οι 
έµποροι µπορούσαν να επιλέξουν έναν 
αποδέκτη εκτός του δικού τους κράτους 

µέλους («διασυνοριακή αποδοχή 

συναλλαγών»), επιλογή που ευνοείται από 
την επιβολή του ιδίου ανώτατου επιπέδου 
τόσο εγχώριων όσο και διασυνοριακών 
διατραπεζικών προµηθειών για τις 

αποδεκτές συναλλαγές καθώς και από 
την απαγόρευση της εδαφικής 
αδειοδότησης, θα µπορούσε να 
εξασφαλιστεί η απαραίτητη νοµική 
σαφήνεια και να αποφευχθούν οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού µεταξύ 
των συστηµάτων πληρωµών µε κάρτα. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ως συνέπεια των µονοµερών 

υποχρεώσεων και δεσµεύσεων που έχουν 

αναληφθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών 

ανταγωνισµού, εκτελείται ήδη ένας 

µεγάλος αριθµός διασυνοριακών 

συναλλαγών πληρωµών µε κάρτες στην 

Ένωση, τηρώντας τα ανώτατα όρια 

διατραπεζικών προµηθειών που 
εφαρµόζονται στην πρώτη φάση του 
παρόντος κανονισµού. Ως εκ τούτου, οι 
διατάξεις σχετικά µε τις πράξεις αυτές θα 
πρέπει να τεθούν γρήγορα σε ισχύ, 
δηµιουργώντας ευκαιρίες για τους 
εµπόρους λιανικής να αναζητήσουν 
φθηνότερες διασυνοριακές υπηρεσίες 
αποδοχής συναλλαγών, και παρέχοντας 
κίνητρα στις εγχώριες τραπεζικές 
κοινότητες ή συστήµατα να µειώσουν τις 
προµήθειες αποδοχής συναλλαγών. 

(16) Ως συνέπεια των µονοµερών 

υποχρεώσεων και δεσµεύσεων που έχουν 

αναληφθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών 

ανταγωνισµού, εκτελείται ήδη ένας 

µεγάλος αριθµός διασυνοριακών 

συναλλαγών πληρωµών µε κάρτες στην 

Ένωση, τηρώντας τα ανώτατα όρια 

διατραπεζικών προµηθειών. Προκειµένου 
να εξασφαλίζεται θεµιτός ανταγωνισµός 
στην αγορά υπηρεσιών αποδοχής, θα 
πρέπει οι διατάξεις που αφορούν 
διασυνοριακές και εθνικές συναλλαγές µε 
κάρτα να εφαρµοστούν ταυτόχρονα και 
εντός εύλογης προθεσµίας µετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, 
λαµβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και 
την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται ο 
παρών κανονισµός για τη µετάβαση των 
συστηµάτων πληρωµών µε κάρτα. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 17 
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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) Ωστόσο, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί µια µεταβατική περίοδος, 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 καλύπτουν τόσο τις 

διασυνοριακές όσο και τις εγχώριες 

πληρωµές. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειµένου να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή αποδοχή, όλες οι 
(διασυνοριακές και εγχώριες) συναλλαγές 
µε «καταναλωτικές» κάρτες άµεσης 
χρέωσης και πράξεις πληρωµών µε κάρτες 

θα έχουν µέγιστη διατραπεζική προµήθεια 

0,20% και όλες οι (διασυνοριακές και 
εγχώριες) συναλλαγές µε 
«καταναλωτικές» πιστωτικές κάρτες και 
πράξεις πληρωµών µε κάρτες που 

βασίζονται στις εν λόγω συναλλαγές θα 

πρέπει να έχουν µέγιστη διατραπεζική 

προµήθεια 0,30%. 

(18) Όλες οι συναλλαγές µε κάρτες άµεσης 
χρέωσης και πράξεις πληρωµών µε κάρτες 

θα πρέπει να έχουν µέγιστη διατραπεζική 
προµήθεια 0,2%, και όλες οι συναλλαγές 
µε πιστωτικές κάρτες και πράξεις 

πληρωµών µε κάρτες που βασίζονται στις 

εν λόγω συναλλαγές θα πρέπει να έχουν 

µέγιστη διατραπεζική προµήθεια 0,3% 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Η εκτίµηση αντικτύπου δείχνει ότι 
η απαγόρευση των διατραπεζικών 
προµηθειών για συναλλαγές µε 
χρεωστικές κάρτες θα ωφελήσει την 
αποδοχή καρτών, τη χρήση καρτών και 
την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και θα 
αποφέρει περισσότερα οφέλη στους 
εµπόρους και στους καταναλωτές σε 
σύγκριση µε εκείνα που θα απέφερε ένα 
ανώτατο όριο καθορισµένο σε 
οποιοδήποτε υψηλότερο επίπεδο. 
Επιπλέον, κατ’ αυτό τον τρόπο θα 
αποφεύγονταν οι αρνητικές επιπτώσεις 
που θα είχε ένα υψηλότερο ανώτατο όριο 
στα εθνικά συστήµατα µε πολύ χαµηλές ή 
µηδενικές διατραπεζικές προµήθειες για 
συναλλαγές άµεσης χρέωσης, λόγω της 
διασυνοριακής επέκτασης ή του 
γεγονότος ότι οι νεοεισερχόµενοι στην 
αγορά αυξάνουν τα επίπεδα των 
προµηθειών στο επίπεδο του ανώτατου 
ορίου. Η απαγόρευση των διατραπεζικών 
προµηθειών για συναλλαγές άµεσης 
χρέωσης αντιµετωπίζει επίσης την απειλή 
εξαγωγής του µοντέλου διατραπεζικών 
προµηθειών σε νέες, καινοτόµες 
υπηρεσίες πληρωµών, όπως τα 
συστήµατα πληρωµών µέσω  κινητού 
τηλεφώνου και µέσω διαδικτύου. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της 
εσωτερικής αγοράς, οι αποδέκτες πρέπει 
να είναι σε θέση να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε εµπόρους σε ολόκληρη 
την Ένωση, εφαρµόζοντας τις πολυµερείς 
διατραπεζικές προµήθειες (Π∆Π) που 
εφαρµόζουν στην εθνική αγορά τους. ∆εν 
πρέπει να εφαρµόζουν στις διασυνοριακές 
συναλλαγές υψηλότερες Π∆Π απ’ ό,τι 
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στις εθνικές συναλλαγές. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Οι συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών 

πραγµατοποιούνται συνήθως βάσει δύο 

βασικών επιχειρηµατικών µοντέλων, τα 

λεγόµενα τριµερή συστήµατα καρτών 

(κάτοχος κάρτας – σύστηµα αποδοχής και 

έκδοσης – έµπορος) και τετραµερή 

συστήµατα καρτών (κάτοχος κάρτας – 

εκδότρια τράπεζα – αποδέκτρια τράπεζα – 

έµπορος). Πολλά τετραµερή συστήµατα 

καρτών πληρωµών χρησιµοποιούν σαφείς 

διατραπεζικές προµήθειες, κυρίως 

πολυµερείς. Οι διατραπεζικές προµήθειες 

(προµήθειες που καταβάλλονται από 

αποδέκτριες τράπεζες για την παροχή 

κινήτρων έκδοσης και χρήσης καρτών) 

είναι σιωπηρές στα τριµερή συστήµατα 

καρτών πληρωµών. Για την αναγνώριση 

της ύπαρξης σιωπηρών διατραπεζικών 

προµηθειών και για τη συµβολή στη 

δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού, τα 

τριµερή συστήµατα καρτών πληρωµών 

που χρησιµοποιούν παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών ως εκδότες ή αποδέκτες θα 

πρέπει να θεωρούνται τετραµερή 

συστήµατα καρτών πληρωµών και πρέπει 

να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, ενώ η 

διαφάνεια και άλλα µέτρα που σχετίζονται 

µε τους επιχειρησιακούς κανόνες πρέπει να 

εφαρµόζονται σε όλους τους παρόχους. 

(22) Οι συναλλαγές µε κάρτες πληρωµών 

πραγµατοποιούνται συνήθως βάσει δύο 

βασικών επιχειρηµατικών µοντέλων, τα 

λεγόµενα τριµερή συστήµατα καρτών 

(κάτοχος κάρτας – σύστηµα αποδοχής και 

έκδοσης – έµπορος) και τετραµερή 

συστήµατα καρτών (κάτοχος κάρτας – 

εκδότρια τράπεζα – αποδέκτρια τράπεζα – 

έµπορος). Πολλά τετραµερή συστήµατα 

καρτών πληρωµών χρησιµοποιούν σαφείς 

διατραπεζικές προµήθειες, κυρίως 

πολυµερείς. Οι διατραπεζικές προµήθειες 

(προµήθειες που καταβάλλονται από 

αποδέκτριες τράπεζες για την παροχή 

κινήτρων έκδοσης και χρήσης καρτών) 

είναι σιωπηρές στα τριµερή συστήµατα 

καρτών πληρωµών. Για την αναγνώριση 

της ύπαρξης σιωπηρών διατραπεζικών 

προµηθειών και για τη συµβολή στη 

δηµιουργία ίσων όρων ανταγωνισµού, τα 

τριµερή συστήµατα καρτών πληρωµών 

που χρησιµοποιούν παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών ως εκδότες ή αποδέκτες θα 

πρέπει να θεωρούνται τετραµερή 

συστήµατα καρτών πληρωµών και πρέπει 

να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, ενώ η 

διαφάνεια και άλλα µέτρα που σχετίζονται 

µε τους επιχειρησιακούς κανόνες πρέπει να 

εφαρµόζονται σε όλους τους παρόχους. Τα 
τριµερή συστήµατα πρέπει να δέχονται 
τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται 
µε τη χρήση των καρτών τους, 
προερχόµενες από οποιονδήποτε 
αποδέκτη, βάσει γενικών προτύπων για 
συναλλαγές µε κάρτα και κανόνων 
αποδοχής, ανάλογων µε τους εµπορικούς 
κανόνες για τα συγκεκριµένα τριµερή 
συστήµατα, και µε ανώτατα όρια για τις 
διατραπεζικές προµήθειες, σύµφωνα µε 
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τον παρόντα κανονισµό.  

Αιτιολόγηση 

Η γενική υποχρέωση των τριµερών συστηµάτων να δέχονται τις υπηρεσίες αποδοχής τα κάνει να 

λειτουργούν ως τετραµερή συστήµατα όσον αφορά τα ανώτατα όρια των Π∆Π και αυξάνει τον 

ανταγωνισµό ως προς τις υπηρεσίες αποδοχής. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

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 

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). 

(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 

εισπραχθεί από τον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών έκδοσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των πιθανών 
χρεώσεων έγκρισης, 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 καθώς και τα χρηµατικά 
κίνητρα ή ισοδύναµα που αποκοµίζει ο 
κάτοχος της κάρτας από ένα σύστηµα 
πληρωµών µε κάρτα. Στο πλαίσιο αυτής 
της αξιολόγησης θα πρέπει να εξετάζονται 
όλες οι πληρωµές, τα κίνητρα και οι 
προµήθειες, είτε είναι άµεσα (δηλαδή 
βασίζονται στον όγκο ή αφορούν τη 
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συναλλαγή) είτε έµµεσα (περιλαµβάνοντας 
κίνητρα εµπορικής προώθησης, δώρα, 

εκπτώσεις για την επίτευξη ορισµένου 

όγκου συναλλαγών). Κατά την εκτίµηση 
για το κατά πόσον υφίσταται 
καταστρατήγηση των διατάξεων του 
παρόντος κανονισµού που ρυθµίζουν το 
µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των 
διατραπεζικών προµηθειών, πρέπει 
ειδικότερα να λαµβάνονται υπόψη τα 
κέρδη των εκδοτών καρτών πληρωµών 
τα οποία προκύπτουν από ειδικά 
προγράµµατα που διεξάγονται από κοινού 
από τους εκδότες καρτών πληρωµών και 
τα συστήµατα καρτών πληρωµών, καθώς 
και τα έσοδα από χρεώσεις επεξεργασίας, 
αδειοδότησης και άλλες, οι οποίες 
συνιστούν έσοδα για τους οργανισµών 
καρτών πληρωµών. 
 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Για την αποτελεσµατική λειτουργία 
των περιορισµών όσον αφορά τον κανόνα 
υποχρεωτικής αποδοχής όλων των 
καρτών, είναι απαραίτητες ορισµένες 
πληροφορίες. Πρώτον, οι δικαιούχοι 
πρέπει να έχουν τα µέσα να προσδιορίσουν 

τις διαφορετικές κατηγορίες καρτών. Ως εκ 

τούτου, οι διαφορετικές κατηγορίες θα 

πρέπει να είναι αναγνωρίσιµες µε 

ευδιάκριτο και ηλεκτρονικό τρόπο στη 
συσκευή. ∆εύτερον, ο πληρωτής θα πρέπει 

επίσης να είναι ενηµερωµένος σχετικά µε 

την αποδοχή του/των µέσου(-ων) 

πληρωµών του σε ένα δεδοµένο σηµείο 

πώλησης. Είναι απαραίτητο κάθε 
περιορισµός της χρήσης ενός δεδοµένου 
εµπορικού σήµατος να ανακοινώνεται 
από τον δικαιούχο πληρωµής στον 
πληρωτή την ίδια στιγµή και υπό τις ίδιες 
συνθήκες µε τις πληροφορίες ότι ένα 
συγκεκριµένο εµπορικό σήµα είναι 

(30) Οι δικαιούχοι και οι πληρωτές πρέπει 
να έχουν τα µέσα να προσδιορίσουν τις 

διαφορετικές κατηγορίες καρτών. Ως εκ 

τούτου, οι διαφορετικές κατηγορίες θα 

πρέπει να είναι αναγνωρίσιµες µε 

ηλεκτρονικό τρόπο και επίσης, όσον 
αφορά νεοεκδοθέντα µέσα πληρωµών µε 
κάρτες, µε ευδιάκριτο τρόπο στη συσκευή 
ή στο τερµατικό πληρωµών. ∆εύτερον, ο 
πληρωτής θα πρέπει επίσης να είναι 

ενηµερωµένος σχετικά µε την αποδοχή 

του/των µέσου(-ων) πληρωµών του σε ένα 

δεδοµένο σηµείο πώλησης. 
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αποδεκτό. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (30α) Η πληρωµή αποτελεί συµφωνία 
µεταξύ πληρωτή και δικαιούχου. Για να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα του 
ανταγωνισµού µεταξύ εµπορικών 
σηµάτων, έχει σηµασία να 
πραγµατοποιείται η επιλογή µιας 
εφαρµογής πληρωµών στο επίπεδο των 
χρηστών και να µην ορίζεται από την 
αγορά σε προηγούµενο στάδιο, είτε 
πρόκειται για συστήµατα καρτών 
πληρωµών, είτε για παρόχους υπηρεσιών 
πληρωµών, είτε για φορείς επεξεργασίας. 
Η ρύθµιση αυτή δεν πρέπει να εµποδίζει 
τους πληρωτές και τους δικαιούχους, 
εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να παρέχουν 
µια προεπιλογή εφαρµογής, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω επιλογή µπορεί 
να µεταβάλλεται για κάθε συναλλαγή. Σε 
περίπτωση επιλογής από τον δικαιούχο 
µιας εφαρµογής που υποστηρίζεται από 
αµφότερα τα µέρη, ο χρήστης πρέπει να 
µπορεί να την απορρίπτει και να επιλέγει 
άλλη εφαρµογή. 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι 

είναι δυνατή η αποκατάσταση στις 

περιπτώσεις όπου ο παρών κανονισµός δεν 

εφαρµόστηκε σωστά, ή στις περιπτώσεις 

όπου προκύπτουν διαφορές µεταξύ των 

χρηστών των υπηρεσιών πληρωµών και 

των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, τα 

κράτη µέλη πρέπει να θεσπίζουν 

κατάλληλες και αποτελεσµατικές 

εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελιών 

(31) Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι 

είναι δυνατή η αποκατάσταση στις 

περιπτώσεις όπου ο παρών κανονισµός δεν 

εφαρµόστηκε σωστά, ή στις περιπτώσεις 

όπου προκύπτουν διαφορές µεταξύ των 

χρηστών των υπηρεσιών πληρωµών και 

των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, τα 

κράτη µέλη πρέπει να θεσπίζουν 

κατάλληλες και αποτελεσµατικές 

εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελιών 
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και προσφυγών. Τα κράτη µέλη πρέπει να 

θεσπίσουν κανόνες σχετικά µε τις 

κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση 

παραβίασης του παρόντος κανονισµού και 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 

κυρώσεις είναι αποτελεσµατικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές, καθώς και 

ότι εφαρµόζονται. 

και προσφυγών. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα 
µε τις κατευθυντήριες γραµµές που 
καταρτίστηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών) ('ΕΑΤ'), η οποία ιδρύθηκε µε 
τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου1α, πρέπει να θεσπίσουν 
κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης 

του παρόντος κανονισµού και πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κυρώσεις 

είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές, καθώς και ότι 

εφαρµόζονται. 

 _________________ 

 
1α Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, 
σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών), την τροποποίηση της 
απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την 
κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ 
της Επιτροπής (ΕΕ L 331, της 
15.12.2010, σ. 12). 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

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. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται 

στα µέσα πληρωµών που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο σε ένα 

περιορισµένο δίκτυο που αποσκοπεί στην 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων αναγκών, 

µέσω µέσων πληρωµών που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µόνο περιοριστικά, διότι 

επιτρέπουν στον συγκεκριµένο κάτοχο του 

µέσου να αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες 

µόνο στις εγκαταστάσεις του εκδότη, εντός 

περιορισµένου δικτύου παρόχων 

υπηρεσιών που έχουν άµεση εµπορική 

συµφωνία µε κάποιον επαγγελµατία 

εκδότη, είτε διότι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση 

περιορισµένου φάσµατος αγαθών ή 
υπηρεσιών. 

2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται 

στα µέσα πληρωµών που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο σε ένα 

περιορισµένο δίκτυο που αποσκοπεί στην 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων αναγκών, 

µέσω µέσων πληρωµών που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µόνο περιοριστικά, διότι 

επιτρέπουν στον συγκεκριµένο κάτοχο του 

µέσου να αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες 

µόνο στις εγκαταστάσεις του εκδότη, εντός 

περιορισµένου δικτύου παρόχων 

υπηρεσιών που έχουν άµεση εµπορική 

συµφωνία µε κάποιον επαγγελµατία 

εκδότη, είτε διότι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση 

πολύ µικρού φάσµατος αγαθών ή 
υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) συναλλαγές µε εµπορικές κάρτες, ∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να συµπεριληφθούν οι εταιρικές κάρτες, επειδή σε αντίθετη περίπτωση οι καταναλωτές θα 

προέβαιναν σε διεπιδότησή τους. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) αναλήψεις µετρητών σε µηχανήµατα 

αυτόµατης ανάληψης και, 

β) αναλήψεις µετρητών, ή συναλλαγές 
εκτός των πωλήσεων αγαθών ή 
υπηρεσιών, που πραγµατοποιούνται σε 
µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης, καθώς 
και εκταµιεύσεις µετρητών στο ταµείο 
των εγκαταστάσεων των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωµών· και 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) συναλλαγές µε κάρτες που έχουν 

εκδοθεί από τριµερή συστήµατα καρτών 

πληρωµών. 

γ) συναλλαγές µε κάρτες που έχουν 

εκδοθεί από τριµερή συστήµατα καρτών 

πληρωµών, εφόσον ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει το όριο που θέτει η Επιτροπή· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Τα άρθρα 6 και 7 δεν ισχύουν για 
εγχώρια συστήµατα χρεωστικών καρτών 
που λειτουργούν µε µέση διατραπεζική 
προµήθεια ή βάσει µοντέλου καθαρής 
αποζηµίωσης, που βρίσκεται 
αποδεδειγµένα κάτω από την οριακή τιµή 
που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 4.  

Αιτιολόγηση 

Τα οικονοµικώς αποδοτικά εγχώρια καθεστώτα χρεωστικών καρτών που λειτουργούν ήδη µε 

διατραπεζική προµήθεια µικρότερη του ορίου που προτείνει η Επιτροπή (0,2%) µπορούν να 

εξαιρεθούν από τα άρθρα 6 και 7 για τους επιχειρηµατικούς κανόνες, εφόσον οι εθνικές αρχές 

αποφασίσουν την αυτοεξαίρεση του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Η εκτίµηση αντικτύπου της 

Επιτροπής, η οποία συνοδεύει τον κανονισµό για τις πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες (σ. 

206), επισηµαίνει ότι η εν λόγω εξαίρεση αφορά µόνο έναν περιορισµένο αριθµό κρατών µελών. 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) ως «συναλλαγή µε χρεωστική κάρτα» 
νοείται µια συναλλαγή πληρωµής µε κάρτα 
συµπεριλαµβανοµένων των 
προπληρωµένων καρτών που συνδέονται 

(4) ως «χρεωστική συναλλαγή µε κάρτα» 
νοείται η πράξη πληρωµής µε κάρτα που 
συνδέεται µε τρεχούµενο ή καταθετικό 
λογαριασµό στον οποίο η συναλλαγή 
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µε τρεχούµενο ή καταθετικό λογαριασµό 

στον οποίο µια συναλλαγή χρεώνεται σε 
λιγότερο από 48 ώρες αφού 
εγκριθεί/πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή· 

χρεώνεται αµέσως µόλις εκκαθαριστεί, 
καθώς και η συναλλαγή µε 
προπληρωµένη κάρτα· 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) ως «συναλλαγή µε πιστωτική κάρτα» 
νοείται µια συναλλαγή πληρωµής µε κάρτα 
όπου η συναλλαγή διακανονίζεται 
περισσότερες από 48 ώρες µετά την 
έγκριση/πραγµατοποίηση της συναλλαγής· 

(5) ως «πιστωτική συναλλαγή µε κάρτα» 
νοείται η πράξη πληρωµής µε κάρτα όπου 
η συναλλαγή χρεώνεται δύο τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες µετά την 
έγκριση/πραγµατοποίηση της συναλλαγής· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) ως «διασυνοριακή πράξη πληρωµής» 

νοείται µια συναλλαγή µε κάρτα 

πληρωµών ή µια πράξη πληρωµών µε 

κάρτα που κινείται από έναν πληρωτή ή 

δικαιούχο όπου τόσο ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωµών του πληρωτή όσο και ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 
δικαιούχου πληρωµής βρίσκονται σε 
διαφορετικά κράτη µέλη ή όπου η κάρτα 
πληρωµών έχει εκδοθεί από έναν πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών έκδοσης που 

βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος µέλος 

από αυτό του σηµείου πώλησης· 

(8) ως «διασυνοριακή πράξη πληρωµής» 

νοείται µια συναλλαγή µε κάρτα 

πληρωµών ή µια πράξη πληρωµών µε 

κάρτα που κινείται από έναν πληρωτή ή 

δικαιούχο, όπου ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωµών του πληρωτή ή το σηµείο 
πώλησης βρίσκεται σε διαφορετικό 
κράτος µέλος από εκείνο του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου 
πληρωµής ή όπου η κάρτα πληρωµών έχει 
εκδοθεί από έναν πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών έκδοσης που βρίσκεται σε 

διαφορετικό κράτος µέλος από αυτό του 

σηµείου πώλησης, συµπεριλαµβανοµένης 
της περίπτωσης κατά την οποία ο 
δικαιούχος πληρωµής χρησιµοποιεί τις 
υπηρεσίες ενός αποδέκτη που βρίσκεται 
σε άλλο κράτος µέλος· 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 12 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) ως «κάρτα πληρωµών» νοείται µία 
χρεωστική ή πιστωτική κάρτα η οποία 
παρέχει στον κάτοχό της πρόσβαση στα 
χρηµατικά διαθέσιµά του ή του επιτρέπει 
να πραγµατοποιεί πληρωµές µέσω ενός 
αποδέκτη, και γίνεται δεκτή από τους 
δικαιούχους πληρωµής για την 
επεξεργασία πράξεων πληρωµών· 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «κάρτα πληρωµών» χρησιµοποιείται σε πολλά σηµεία της πρότασης, και για λόγους 

σαφήνειας θα πρέπει να παρέχεται ο αντίστοιχος ορισµός. 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) ως «σύστηµα πληρωµών µε κάρτα» 
νοείται ένα ενιαίο σύνολο κανόνων, 

πρακτικών, προτύπων και/ή 

κατευθυντήριων γραµµών εφαρµογής για 

την εκτέλεση πράξεων πληρωµών σε 

ολόκληρη την Ένωση και εντός των 

κρατών µελών, το οποίο διαχωρίζεται από 

οποιαδήποτε υποδοµή ή σύστηµα 

πληρωµών που υποστηρίζει τη λειτουργία 

του· 

(13) ως «σύστηµα πληρωµών» νοείται ένα 

ενιαίο σύνολο κανόνων, πρακτικών, 

προτύπων και/ή κατευθυντήριων γραµµών 

εφαρµογής για την εκτέλεση πράξεων 

πληρωµών σε ολόκληρη την Ένωση και 

εντός των κρατών µελών, το οποίο 

διαχωρίζεται από οποιαδήποτε υποδοµή ή 

σύστηµα πληρωµών που υποστηρίζει τη 

λειτουργία του· 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) ως «τριµερές σύστηµα καρτών 

πληρωµών» νοείται ένα σύστηµα καρτών 

πληρωµών στο οποίο πραγµατοποιούνται 

πληρωµές από ένα λογαριασµό πληρωµών 

(15) ως «τριµερές σύστηµα καρτών 

πληρωµών» νοείται ένα σύστηµα καρτών 

πληρωµών στο οποίο πραγµατοποιούνται 

πληρωµές από ένα λογαριασµό πληρωµών 
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που διατηρείται από το σύστηµα εκ µέρους 

του κατόχου κάρτας σε λογαριασµό 
πληρωµών που διατηρείται από το 

σύστηµα εκ µέρους του δικαιούχου 

πληρωµής, και οι πράξεις πληρωµών µε 

κάρτα βάσει της ίδιας δοµής. Όταν ένα 

τριµερές σύστηµα καρτών πληρωµών 

αδειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών για την έκδοση και/ή την 

απόκτηση καρτών πληρωµών, θεωρείται 

τετραµερές σύστηµα καρτών πληρωµών· 

που διατηρείται από το σύστηµα εκ µέρους 

του πληρωτή σε λογαριασµό πληρωµών 
που διατηρείται από το σύστηµα εκ µέρους 

του δικαιούχου πληρωµής, και οι πράξεις 

πληρωµών µε κάρτα βάσει της ίδιας δοµής. 

Όταν ένα τριµερές σύστηµα καρτών 

πληρωµών αδειοδοτεί άλλους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωµών για την έκδοση 

και/ή την απόκτηση καρτών πληρωµών, ή 
εκδίδει κάρτες πληρωµών µε εταίρο του 
ίδιου εµπορικού σήµατος ή µέσω 
πράκτορα, θεωρείται τετραµερές σύστηµα 
καρτών πληρωµών· 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «κάρτα πληρωµών» χρησιµοποιείται σε πολλά σηµεία της πρότασης, και για λόγους 

σαφήνειας θα πρέπει να παρέχεται ο αντίστοιχος ορισµός. 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

∆ιατραπεζικές προµήθειες για 

διασυνοριακές συναλλαγές µε 
καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές 
κάρτες 

∆ιατραπεζικές προµήθειες για 

καταναλωτικές χρεωστικές ή πιστωτικές 
πράξεις πληρωµής µε κάρτα 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

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 ...*, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωµών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να 

ζητήσουν για τις χρεωστικές συναλλαγές 

µε κάρτα διατραπεζική προµήθεια ανά 
συναλλαγή ή άλλη συµφωνηµένη αµοιβή 

µε ισοδύναµο αντικείµενο ή αποτέλεσµα 

που υπερβαίνει το ποσό των 7 λεπτών του 
ευρώ ή το 0,2%, όποιο είναι χαµηλότερο, 
της αξίας της συναλλαγής. 

 ____________ 
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 * ΕΕ: Να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία: 
ένα έτος από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

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 πιστωτικές 
κάρτες διατραπεζική προµήθεια ανά 
συναλλαγή ή άλλη συµφωνηµένη αµοιβή 

µε ισοδύναµο αντικείµενο ή αποτέλεσµα 

που υπερβαίνει το 0,3% της αξίας της 

συναλλαγής. 

2. Με ισχύ ...*, οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωµών δεν πρέπει να προσφέρουν ή να 

ζητήσουν για τις πιστωτικές συναλλαγές 

µε κάρτα διατραπεζική προµήθεια ανά 
συναλλαγή ή άλλη συµφωνηµένη αµοιβή 

µε ισοδύναµο αντικείµενο ή αποτέλεσµα 

που υπερβαίνει το 0,3% της αξίας της 

συναλλαγής. 

 ____________ 

 * ΕΕ: Να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία: 
ένα έτος από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη µέλη δύνανται να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν χαµηλότερα 
ανώτατα όρια, ή µέτρα µε ισοδύναµο 
αντικείµενο ή αποτέλεσµα, µέσω της 
εθνικής νοµοθεσίας. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 4 ∆ιαγράφεται 

∆ιατραπεζικές προµήθειες για όλες τις 
συναλλαγές µε καταναλωτικές 
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες 

 

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 
κατά µέσο όρο υπερβαίνει το 0,2 % της 
αξίας της συναλλαγής για οποιαδήποτε 
συναλλαγή µε τη χρήση χρεωστικής 
κάρτας. 

 

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. 

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. 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 

διατραπεζικής προµήθειας. 

Για τους σκοπούς της εφαρµογής των 

ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο 

άρθρο 3, οποιαδήποτε καθαρή αποζηµίωση 

λάβει εκδότης πάροχος υπηρεσιών 
πληρωµών σε σχέση µε συναλλαγές 

πληρωµών, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται 

ως µέρος της διατραπεζικής προµήθειας. 

 Οι αρµόδιες αρχές αποτρέπουν τυχόν 
προσπάθειες καταστρατήγησης του 
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παρόντος κανονισµού εκ µέρους των 
παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, 
συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης 
καρτών πληρωµών σε τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Στους κανόνες που αφορούν τα 
συστήµατα πληρωµών µε κάρτα 
απαγορεύεται κάθε περιορισµός στην 
παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε 
πληρωµές, εκτός εάν δεν εισάγει 
διακρίσεις και είναι αντικειµενικά 
αναγκαίος για τη λειτουργία του 
συστήµατος πληρωµών. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 6α 

 ∆ιασυνοριακές συναλλαγές 

 Όσον αφορά τις διασυνοριακές 
συναλλαγές, η ισχύουσα διατραπεζική 
προµήθεια είναι η διατραπεζική 
προµήθεια της χώρας του αποδέκτη. 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στην ενιαία αγορά να λειτουργεί µε τον πλέον 

αποτελεσµατικό τρόπο, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η διατραπεζική προµήθεια που ισχύει 

για όλες τις συναλλαγές είναι εκείνη του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο 

αποδέκτης. Αυτό θα διευκολύνει τον ανταγωνισµό κάτω από τα ποσοστά των ανώτατων ορίων, 

όπου αυτά εφαρµόζονται. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα συστήµατα πληρωµών µε κάρτα θα 

προβλέπουν τη δυνατότητα η αδειοδότηση 

και η εκκαθάριση µηνυµάτων ενιαίων 

συναλλαγών µε κάρτα να διαχωρίζονται 

και να τίθενται υπό επεξεργασία από 

διαφορετικούς φορείς επεξεργασίας. 

2. Τα συστήµατα πληρωµών µε κάρτα και 
οι εκδότες θα προβλέπουν τη δυνατότητα 
η αδειοδότηση και η εκκαθάριση 

µηνυµάτων ενιαίων συναλλαγών µε κάρτα 

να διαχωρίζονται και να τίθενται υπό 

επεξεργασία από διαφορετικούς φορείς 

επεξεργασίας. Απαγορεύονται οι κανόνες 
των συστηµάτων αυτών, και οι κανόνες 
που περιλαµβάνονται σε συµφωνίες 
αδειοδότησης ή σε άλλες συµβάσεις, οι 
οποίοι οδηγούν σε περιορισµό της 
ελευθερίας επιλογής φορέα επεξεργασίας. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Φορείς επεξεργασίας εντός της Ένωσης 

διασφαλίζουν ότι το σύστηµά τους είναι 

τεχνικά διαλειτουργικό µε άλλα 

συστήµατα ή φορείς επεξεργασίας εντός 

της Ένωσης, µέσω της χρήσης προτύπων 

που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς ή 

ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης. 

Επιπλέον, οι φορείς επεξεργασίας δεν 

πρέπει να εγκρίνουν ή να εφαρµόζουν 

επιχειρηµατικούς κανόνες που περιορίζουν 

τη διαλειτουργικότητα µε άλλους φορείς 

επεξεργασίας εντός της Ένωσης. 

4. Από ...*, φορείς επεξεργασίας εντός της 
Ένωσης διασφαλίζουν ότι το σύστηµά τους 

είναι τεχνικά διαλειτουργικό µε άλλα 

συστήµατα ή φορείς επεξεργασίας εντός 

της Ένωσης, µέσω της χρήσης προτύπων 

που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς ή 

ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης. 

Επιπλέον, οι φορείς επεξεργασίας δεν 

πρέπει να εγκρίνουν ή να εφαρµόζουν 

επιχειρηµατικούς κανόνες που περιορίζουν 

τη διαλειτουργικότητα µε άλλους φορείς 

επεξεργασίας εντός της Ένωσης. 

 4α. Προκειµένου να εξασφαλιστεί 
συνεπής εναρµόνιση του παρόντος 
άρθρου, η ΕΑΤ, κατόπιν διαβούλευσης µε 
συµβουλευτική επιτροπή όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 41 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010, καταρτίζει σχέδια 
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων για τον 
καθορισµό των προϋποθέσεων που 
πρέπει να πληρούν τα συστήµατα 
πληρωµών, τα καθεστώτα πληρωµών και 
οι φορείς επεξεργασίας, ώστε να 
διασφαλίζεται µια πλήρως ανοιχτή και 
ανταγωνιστική αγορά επεξεργασίας 
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καρτών.  

 Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως …** 

 Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
τα ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα 
µε τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 

 Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο εφαρµόζονται από ...*** 
και επικαιροποιούνται σε τακτική βάση, 
κατά περίπτωση. 

 ________________ 

 * ΕΕ: Να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία: 
ένα έτος από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

 **ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία... 

 ***ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: δύο 
έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία   39 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα 
να εξαιρούν τα νέα συστήµατα πληρωµής 
µε κάρτα από την εφαρµογή του 
παρόντος άρθρου για περιορισµένη 
χρονική περίοδο, κατά παρέκκλιση από 
τα άρθρα 1 έως 4β, µετά από 
διαβούλευση µε την Επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να υπάρχει πρόβλεψη για τα νεοσύστατα συστήµατα 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 πληρωµής µε κάρτα. 
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Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Απαγορεύονται οποιοιδήποτε κανόνες 

συστηµάτων και κανόνες σε συµφωνίες 

αδειοδότησης που εµποδίζουν ή 

αποτρέπουν έναν εκδότη από το να δεχτεί 

κάρτες πληρωµών µε περισσότερα των δύο 

εµπορικά σήµατα µέσων πληρωµών, σε 

συσκευή κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, 

ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή. 

1. Απαγορεύονται οποιοιδήποτε κανόνες 

συστηµάτων και κανόνες σε συµφωνίες 

αδειοδότησης ή µέτρα ισοδύναµου 
αποτελέσµατος που εµποδίζουν ή 
αποτρέπουν έναν εκδότη από το να δεχτεί 

κάρτες πληρωµών µε περισσότερα των δύο 

εµπορικά σήµατα µέσων πληρωµών, σε 

συσκευή κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, 

ψηφιακή ή πληροφορική συσκευή. 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατά τη σύναψη συµβατικής 
συµφωνίας µε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών, ο καταναλωτής µπορεί να 
αποφασίζει να έχει δύο ή περισσότερα 
διαφορετικά εµπορικά σήµατα µέσων 
πληρωµών στην κάρτα πληρωµών ή στην 
τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή 
πληροφορική συσκευή του. Εγκαίρως 
πριν από τη υπογραφή της σύµβασης, ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει 
στον καταναλωτή σαφείς και 
αντικειµενικές πληροφορίες σχετικά µε 
όλα τα διαθέσιµα εµπορικά σήµατα 
πληρωµών και τα χαρακτηριστικά τους, 
στα οποία περιλαµβάνονται οι 
λειτουργικές δυνατότητες, το κόστος και 
η ασφάλεια. 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οποιαδήποτε διαφορετική µεταχείριση 2. Οποιαδήποτε διαφορετική µεταχείριση 
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των εκδοτών ή αποδεκτών σε κανόνες 

συστηµάτων και κανόνες σε συµφωνίες 

αδειοδότησης που αφορούν την αποδοχή 

καρτών πληρωµών µε περισσότερα του 

ενός εµπορικά σήµατα σε συσκευή κάρτας, 

τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή 

πληροφορική συσκευή, θα πρέπει να 

δικαιολογείται αντικειµενικά και να µην 

εισάγει διακρίσεις. 

των εκδοτών ή αποδεκτών σε κανόνες 

συστηµάτων και κανόνες σε συµφωνίες 

αδειοδότησης που αφορούν την αποδοχή 

καρτών πληρωµών µε περισσότερα του 

ενός εµπορικά σήµατα ή ισοδύναµη 
συνύπαρξη διαφορετικών εµπορικών 
σηµάτων ή εφαρµογών σε συσκευή 
κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή 

πληροφορική συσκευή, θα πρέπει να 

δικαιολογείται αντικειµενικά και να µην 

εισάγει διακρίσεις. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα συστήµατα πληρωµών καρτών δεν 

επιβάλλουν τις απαιτήσεις υποβολής 

εκθέσεων, υποχρεώσεις καταβολής τελών 

ή άλλες υποχρεώσεις µε το ίδιο 
αντικείµενο ή σκοπό στους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωµών έκδοσης ή αποδοχής 

για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε 

οποιαδήποτε συσκευή στην οποία 

βρίσκεται το εµπορικό τους σήµα σε σχέση 

µε συναλλαγές για τις οποίες το σύστηµά 

τους δεν χρησιµοποιείται. 

3. Τα συστήµατα πληρωµών καρτών δεν 

επιβάλλουν τις απαιτήσεις υποβολής 

εκθέσεων, υποχρεώσεις καταβολής τελών 

ή παρόµοιες υποχρεώσεις µε το ίδιο 
αντικείµενο ή σκοπό στους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωµών έκδοσης ή αποδοχής 

για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε 

οποιαδήποτε συσκευή στην οποία 

βρίσκεται το εµπορικό τους σήµα σε σχέση 

µε συναλλαγές για τις οποίες το σύστηµά 

τους δεν χρησιµοποιείται. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι αρχές δροµολόγησης που 

αποσκοπούν στην καθοδήγηση 

συναλλαγών µέσω ειδικού διαύλου ή 

διαδικασίας και άλλες τεχνικές 

προδιαγραφές και προδιαγραφές 

ασφαλείας και απαιτήσεις όσον αφορά το 

χειρισµό ενός ή περισσοτέρων εµπορικών 

σηµάτων καρτών συναλλαγών σε συσκευή 
κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή 

πληροφορική συσκευή δεν θα εισάγει 

4. Οι αρχές δροµολόγησης ή ισοδύναµα 
µέτρα που αποσκοπούν στην καθοδήγηση 
συναλλαγών µέσω ειδικού διαύλου ή 

διαδικασίας και άλλες τεχνικές 

προδιαγραφές και προδιαγραφές 

ασφαλείας και απαιτήσεις όσον αφορά το 

χειρισµό ενός ή περισσοτέρων εµπορικών 

σηµάτων καρτών πληρωµών, ή ισοδύναµη 
συνύπαρξη διαφορετικών εµπορικών 
σηµάτων ή εφαρµογών, σε συσκευή 
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διακρίσεις και θα εφαρµόζεται χωρίς 

διακρίσεις. 

κάρτας, τηλεπικοινωνιακή, ψηφιακή ή 

πληροφορική συσκευή δεν θα εισάγει 

διακρίσεις και θα εφαρµόζεται χωρίς 

διακρίσεις. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα συστήµατα καρτών πληρωµής, οι 

εκδότες, οι αγοραστές και οι πάροχοι 

υποδοµών χειρισµού καρτών πληρωµών 

δεν εισάγουν αυτόµατους µηχανισµούς, 

λογισµικό ή συσκευές στο µέσο πληρωµών 

ή στον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται στο 

σηµείο πώλησης που περιορίζει την 

επιλογή της εφαρµογής από τον πληρωτή 

κατά τη χρήση ενός µέσου πληρωµής για 

τη χρήση καρτών πληρωµών µε 

περισσότερα του ενός εµπορικά σήµατα. 

6. Τα καθεστώτα καρτών πληρωµής, οι 

εκδότες, οι αγοραστές και οι πάροχοι 

υποδοµών χειρισµού καρτών πληρωµών 

δεν εισάγουν αυτόµατους µηχανισµούς, 

λογισµικό ή συσκευές στο µέσο πληρωµών 

ή στον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται στο 

σηµείο πώλησης που περιορίζει την 

επιλογή της εφαρµογής από τον πληρωτή 

και τον δικαιούχο κατά τη χρήση ενός 
µέσου πληρωµής για τη χρήση καρτών 

πληρωµών µε περισσότερα του ενός 

εµπορικά σήµατα. Οι δικαιούχοι 
διατηρούν τη δυνατότητα να εγκαθιστούν 
αυτόµατους µηχανισµούς στον εξοπλισµό 
που χρησιµοποιείται στο σηµείο πώλησης 
οι οποίοι περιλαµβάνουν επιλογή κατά 
προτεραιότητα ενός συγκεκριµένου 
εµπορικού σήµατος ή µιας συγκεκριµένης 
εφαρµογής. Ωστόσο, οι δικαιούχοι δεν 
εµποδίζουν τον πληρωτή, ως προς τις 
κατηγορίες καρτών ή των σχετικών 
µέσων πληρωµών που έχει δεχτεί ο 
δικαιούχος, να παρακάµπτει µια 
αυτόµατη επιλογή προτεραιότητας που 
έχει κάνει ο δικαιούχος στον εξοπλισµό 
του. 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αποδέκτες πρέπει να προσφέρουν και 

να χρεώνουν τους δικαιούχους 

µεµονωµένα οριζόµενες χρεώσεις 

1. Οι αποδέκτες πρέπει να προσφέρουν και 

να χρεώνουν τους δικαιούχους 

µεµονωµένα οριζόµενες χρεώσεις 
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εµπορικών υπηρεσιών για τις διάφορες 

κατηγορίες και τα διαφορετικά εµπορικά 

σήµατα των καρτών πληρωµής, εκτός εάν 

οι έµποροι ζητήσουν γραπτώς από τους 

παρόχους υπηρεσιών πληρωµών να 

χρεώνουν µικτές χρεώσεις εµπορικών 

υπηρεσιών. 

εµπορικών υπηρεσιών για τις διάφορες 

κατηγορίες και τα διαφορετικά εµπορικά 

σήµατα των καρτών πληρωµής µε 
διαφορετικά επίπεδα διατραπεζικών 
προµηθειών, εκτός εάν οι έµποροι 
ζητήσουν γραπτώς από τους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωµών να χρεώνουν µικτές 

χρεώσεις εµπορικών υπηρεσιών. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα συστήµατα πληρωµών και οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών δεν πρέπει 

να εφαρµόσουν κανέναν κανόνα ο οποίος 

θα υποχρεώνει τους πληρωτές να 

αποδέχονται κάρτες και άλλα µέσα 

πληρωµών που εκδίδονται από έναν 

εκδότη πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στο 

πλαίσιο ενός συστήµατος µέσων 

πληρωµών, να αποδέχονται επίσης άλλα 

µέσα πληρωµών του ίδιου εµπορικού 

σήµατος και/ή κατηγορίας που εκδίδονται 

από άλλους εκδότες παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών στο πλαίσιο του ίδιου 

συστήµατος, µε εξαίρεση την περίπτωση 

που υπόκεινται στην ίδια ρυθµισµένη 
διατραπεζική προµήθεια. 

1. Τα συστήµατα πληρωµών και οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών δεν πρέπει 

να εφαρµόσουν κανέναν κανόνα ο οποίος 

θα υποχρεώνει τους πληρωτές να 

αποδέχονται κάρτες και άλλα µέσα 

πληρωµών που εκδίδονται από έναν 

εκδότη πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στο 

πλαίσιο ενός συστήµατος µέσων 

πληρωµών, να αποδέχονται επίσης άλλα 

µέσα πληρωµών του ίδιου εµπορικού 

σήµατος και/ή κατηγορίας που εκδίδονται 

από άλλους εκδότες παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών στο πλαίσιο του ίδιου 

συστήµατος, µε εξαίρεση την περίπτωση 

που υπόκεινται στην ίδια διατραπεζική 

προµήθεια, η οποία επιπλέον 
συµµορφώνεται µε τα ανώτατα όρια που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία καθιστά σαφές ότι ένας έµπορος που κάνει δεκτή την κάρτα πληρωµών Α 

µε διατραπεζική προµήθεια κάτω του οριζόµενου ανώτατου ορίου υποχρεούται να κάνει δεκτή 

την κάρτα πληρωµών Β µόνον όταν ισχύει για αυτήν η ίδια ακριβώς διατραπεζική προµήθεια. 

Εποµένως, δεν αρκεί να συνοδεύονται αµφότερες οι κάρτες πληρωµών από διατραπεζική 

προµήθεια κάτω του καθορισµένου ανώτατου ορίου. Με τον τρόπο αυτό, ο έµπορος µπορεί, µέσω 

της απόρριψης µιας συγκεκριµένης κάρτας πληρωµών, να ενισχύσει τον ανταγωνισµό για µείωση 

των προµηθειών κάτω του καθορισµένου ανώτατου ορίου. 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι εκδότες πάροχοι υπηρεσιών 

πληρωµών διασφαλίζουν ότι τα µέσα 

πληρωµών τους είναι αναγνωρίσιµα εκ 

πρώτης όψεως και ότι µπορούν να 

ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά, επιτρέποντας 

στους δικαιούχους πληρωµής να 

προσδιορίσουν µε βεβαιότητα ποια 

εµπορικά σήµατα και κατηγορίες 

προπληρωµένων, χρεωστικών, πιστωτικών 

ή εµπορικών καρτών και ποιες πράξεις 

πληρωµών µε κάρτες επιλέγονται από τον 

πληρωτή. 

4. Το αργότερο έως ...*, οι εκδότες 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 

διασφαλίζουν ότι τα µέσα πληρωµών τους 

µπορούν να ταυτοποιηθούν ηλεκτρονικά 

και ότι, στην περίπτωση των 
νεοεκδοθέντων µέσων πληρωµών µε 
κάρτα, είναι αναγνωρίσιµα εκ πρώτης 
όψεως, επιτρέποντας στους δικαιούχους 

πληρωµής και στους πληρωτές να 
προσδιορίσουν µε βεβαιότητα ποια 

εµπορικά σήµατα και κατηγορίες 

προπληρωµένων, χρεωστικών, πιστωτικών 

ή εµπορικών καρτών και ποιες πράξεις 

πληρωµών µε κάρτες επιλέγονται από τον 

πληρωτή. 

 ________________ 

 * ΕΕ: Να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία: 
ένα έτος από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται µε 

την επιφύλαξη των κανόνων για τις 

χρεώσεις, τις µειώσεις ή άλλη καθοδήγηση 

που ορίζονται στο άρθρο 55 της πρότασης 
COM(2013)0547 και στο άρθρο 19 της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ

22
. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη 
των κανόνων για τις χρεώσεις, τις µειώσεις 

ή άλλη καθοδήγηση που ορίζονται στο 

άρθρο 55 της οδηγίας 2014/.../ΕΕ [Οδηγία 
Υπηρεσιών Πληρωµών (PSD)] και στο 
άρθρο 19 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ

22
. 

__________________ __________________ 

22
 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά µε τα 

δικαιώµατα των καταναλωτών. 

22
 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 
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της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να διασαφηνιστεί ότι η παραποµπή δεν πρέπει να γίνει στους κανόνες που 

προτείνει η Επιτροπή αλλά στο τελικό κείµενο. 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Κατά τη σύναψη συµβατικής 
συµφωνίας µε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών, παρέχονται επίσης στον 
καταναλωτή σαφείς και αντικειµενικές 
πληροφορίες σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα σχετικά µε τα 
χαρακτηριστικά πληρωµής και τις 
προµήθειες πληρωµής που ισχύουν στις 
πράξεις πληρωµών. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες 

σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται 

σε περίπτωση παράβασης του παρόντος 

κανονισµού και λαµβάνουν τα αναγκαία 

µέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολή 

τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες 

σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται 

σε περίπτωση παράβασης του παρόντος 

κανονισµού και λαµβάνουν τα αναγκαία 

µέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολή 

τους. Η ΕΑΤ εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατευθυντήριες γραµµές σύµφωνα µε το 
άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 για να διασφαλιστεί ότι οι 
κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσµατικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. 
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Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κατάλληλες 

και αποτελεσµατικές εξωδικαστικές 

διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και 

προσφυγών για την επίλυση των διαφορών 

που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισµού µεταξύ των δικαιούχων 

πληρωµών και των οικείων παρόχων 

υπηρεσιών πληρωµών. Για τους σκοπούς 

αυτούς, τα κράτη µέλη ορίζουν 

υφιστάµενους φορείς, όπου κρίνεται 

σκόπιµο, ή συνιστούν νέους. 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν ανεξάρτητες, 
κατάλληλες και αποτελεσµατικές 

εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής 

ενστάσεων και προσφυγών για την επίλυση 

των διαφορών που προκύπτουν στο 

πλαίσιο του παρόντος κανονισµού µεταξύ 

των δικαιούχων πληρωµών και των 

οικείων παρόχων υπηρεσιών πληρωµών. 

Για τους σκοπούς αυτούς, τα κράτη µέλη 

ορίζουν υφιστάµενους φορείς, όπου 

κρίνεται σκόπιµο, ή συνιστούν νέους. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών υπάγονται 
σε τουλάχιστον έναν φορέα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 

Επιτροπή για τους εν λόγω φορείς δύο 
µήνες µετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισµού. Ενηµερώνουν 
χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά 

µε κάθε µεταγενέστερη µεταβολή που 

αφορά τους εν λόγω φορείς. 

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 

Επιτροπή για τους εν λόγω φορείς το 
αργότερο στις …*. Ενηµερώνουν χωρίς 
καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά µε 

κάθε µεταγενέστερη µεταβολή που αφορά 

τους εν λόγω φορείς. 

 ____________________ 

 * ΕΕ: Να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία: 
δύο µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν τη 
συµµετοχή των παρόχων υπηρεσιών 
πληρωµών σε διαδικασίες υποβολής 
καταγγελιών, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

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 

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. 

Έως…*, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο για την 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, νέας τεχνολογίας και 
καινοτόµων επιχειρηµατικών µοντέλων 
στην αγορά. Στην αξιολόγηση πρέπει να 
εξετάζονται ειδικότερα: 

 α) η εξέλιξη των προµηθειών για τους 
κατόχους καρτών· 

 β) το επίπεδο του ανταγωνισµού ανάµεσα 
σε παρόχους και καθεστώτα καρτών 
πληρωµών· 

 γ) οι συνέπειες στο κόστος για τον 
πληρωτή και τον δικαιούχο· 

 δ) τα επίπεδα εµπορικής µετακύλισης της 
µείωσης των διατραπεζικών προµηθειών· 

 ε) οι τεχνικές απαιτήσεις και οι συνέπειές 
τους για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη· 

 στ) οι συνέπειες της συνύπαρξης 
περισσότερων του ενός εµπορικών 
σηµάτων στην ευχρηστία, ιδίως για τους 
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ηλικιωµένους και άλλους ευάλωτους 
χρήστες. 

 Η έκθεση της Επιτροπής ακολουθείται, 
κατά περίπτωση, από νοµοθετική 
πρόταση η οποία µπορεί να περιλαµβάνει 
πρόταση τροποποίησης του ανώτατου 
ορίου για τις διατραπεζικές προµήθειες. 

 _______________ 

 * ΕΕ: Να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία: 
δύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 

 

 


