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Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η οδηγία 2007/64/ΕΚ εγκρίθηκε τον 

∆εκέµβριο του 2007, βάσει πρότασης της 

Επιτροπής του ∆εκεµβρίου 2005. Έκτοτε, 

η αγορά λιανικών πληρωµών γνώρισε 

σηµαντικές τεχνικές καινοτοµίες µε την 

ταχεία αύξηση του αριθµού των 

ηλεκτρονικών πληρωµών και των κινητών 

πληρωµών και την εµφάνιση στην αγορά 

νέων τύπων υπηρεσιών πληρωµών. 

(2) Η οδηγία 2007/64/ΕΚ εγκρίθηκε τον 

∆εκέµβριο του 2007, βάσει πρότασης της 

Επιτροπής του ∆εκεµβρίου 2005. Έκτοτε, 

η αγορά λιανικών πληρωµών γνώρισε 

σηµαντικές τεχνικές καινοτοµίες µε την 

ταχεία αύξηση του αριθµού των 

ηλεκτρονικών πληρωµών και των κινητών 

πληρωµών και την εµφάνιση στην αγορά 

νέων τύπων υπηρεσιών πληρωµών, 
θέτοντας το ισχύον πλαίσιο αντιµέτωπο 
µε νέες προκλήσεις. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου 

της Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωµών 

(3) Η αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου 

της Ένωσης για τις υπηρεσίες πληρωµών 
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και ιδίως η ανάλυση των επιπτώσεων της 

οδηγίας 2007/64/ΕΚ και της διαβούλευσης 

για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής µε 

τίτλο «Προς ενοποιηµένη ευρωπαϊκή 

αγορά για τις πληρωµές µε κάρτα, µέσω 

∆ιαδικτύου και τις κινητές πληρωµές»
24
 

έδειξαν ότι οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε 

σηµαντικές προκλήσεις από κανονιστική 

άποψη. Σηµαντικοί τοµείς της αγοράς 

πληρωµών, ιδίως οι πληρωµές µε κάρτα, 

µέσω ∆ιαδικτύου και οι κινητές πληρωµές 

συχνά εξακολουθούν να είναι 

κατακερµατισµένοι κατά µήκος των 

εθνικών συνόρων. Πολλά καινοτόµα 

προϊόντα ή υπηρεσίες πληρωµών δεν 

εµπίπτουν, εξ ολοκλήρου ή σε µεγάλο 

µέρος, στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 

2007/64/ΕΚ. Επιπλέον, το πεδίο 

εφαρµογής της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και, 

ειδικότερα, τα στοιχεία που εξαιρούνται 

από αυτό, όπως ορισµένες πράξεις 

πληρωµών που εξαιρούνται από τους 

γενικούς κανόνες, αποδείχθηκε σε µερικές 

περιπτώσεις υπερβολικά αµφίσηµο, 

υπερβολικά γενικό ή απλά παρωχηµένο, 

έχοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά. 

Αυτό οδήγησε σε νοµική αβεβαιότητα, 

πιθανούς κίνδυνους για την ασφάλεια στην 

αλυσίδα πληρωµών και έλλειψη 

προστασίας του καταναλωτή σε 

ορισµένους τοµείς. Έχει αποδειχθεί ότι 

είναι δύσκολη η εδραίωση καινοτόµων και 

εύκολων στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών 

πληρωµών που θα παράσχουν στους 

καταναλωτές και τους εµπόρους λιανικής 

πώλησης αποτελεσµατικές, άνετες και 

ασφαλείς µεθόδους πληρωµής στο χώρο 

της Ένωσης. 

και ιδίως η ανάλυση των επιπτώσεων της 

οδηγίας 2007/64/ΕΚ και της διαβούλευσης 

για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής µε 

τίτλο «Προς ενοποιηµένη ευρωπαϊκή 

αγορά για τις πληρωµές µε κάρτα, µέσω 

∆ιαδικτύου και τις κινητές πληρωµές»
24
 

έδειξαν ότι οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε 

σηµαντικές προκλήσεις από κανονιστική 

άποψη. Σηµαντικοί τοµείς της αγοράς 

πληρωµών, ιδίως οι πληρωµές µε κάρτα, 

µέσω ∆ιαδικτύου και οι κινητές πληρωµές 

συχνά εξακολουθούν να είναι 

κατακερµατισµένοι κατά µήκος των 

εθνικών συνόρων. Πολλά καινοτόµα 

προϊόντα ή υπηρεσίες πληρωµών δεν 

εµπίπτουν, εξ ολοκλήρου ή σε µεγάλο 

µέρος, στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 

2007/64/ΕΚ. Επιπλέον, το πεδίο 

εφαρµογής της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και, 

ειδικότερα, τα στοιχεία που εξαιρούνται 

από αυτό, όπως ορισµένες πράξεις 

πληρωµών που εξαιρούνται από τους 

γενικούς κανόνες, αποδείχθηκε σε µερικές 

περιπτώσεις υπερβολικά αµφίσηµο, 

υπερβολικά γενικό ή απλά παρωχηµένο, 

έχοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά. 

Αυτό οδήγησε σε νοµική αβεβαιότητα, 

πιθανούς κίνδυνους για την ασφάλεια στην 

αλυσίδα πληρωµών και έλλειψη 

προστασίας του καταναλωτή σε 

ορισµένους τοµείς. Έχει αποδειχθεί ότι 

είναι δύσκολη η εδραίωση καινοτόµων, 
ασφαλών και εύκολων στη χρήση 
ψηφιακών υπηρεσιών πληρωµών που θα 

παράσχουν στους καταναλωτές και τους 

εµπόρους λιανικής πώλησης 

αποτελεσµατικές, άνετες και ασφαλείς 

µεθόδους πληρωµής στο χώρο της 

Ένωσης. Στις εν λόγω ψηφιακές 
υπηρεσίες υπάρχει µεγάλο θετικό 
δυναµικό που πρέπει να αξιοποιηθεί µε 
µεγαλύτερη συνέπεια. 

__________________ __________________ 

24
 COM(2012)0941 τελικό. 

24
 COM(2012)0941 τελικό. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Η δηµιουργία της ενοποιηµένης αγοράς 

για τις ηλεκτρονικές πληρωµές είναι 
ζωτικής σηµασίας προκειµένου να 

διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές, οι 

έµποροι και οι εταιρείες θα αποκοµίσουν 
στο έπακρο τα οφέλη της εσωτερικής 

αγοράς, δεδοµένης της ανάπτυξης της 

ψηφιακής οικονοµίας. 

(4) Η δηµιουργία της ενοποιηµένης αγοράς 

για ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωµές είναι 
ζωτικής σηµασίας προκειµένου να 

υποστηριχθεί η ανάπτυξη της οικονοµίας 
της Ένωσης και να διασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές, οι έµποροι και οι εταιρείες 
επωφελούνται από επιλογές και διαφάνεια 
στις υπηρεσίες πληρωµών, ώστε να 
αποκοµίζουν στο έπακρο τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς, δεδοµένης της 

ανάπτυξης της ψηφιακής οικονοµίας. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες, 

µε σκοπό να καλύψουν αυτά τα ρυθµιστικά 

κενά, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχουν 

µεγαλύτερη νοµική σαφήνεια και θα 

διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρµογή του 

νοµοθετικού πλαισίου σε ολόκληρη την 

Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλιστούν 

ισοδύναµες συνθήκες λειτουργίας τόσο για 

τους υφιστάµενους, όσο και για τους νέους 

συντελεστές της αγοράς, διευκολύνοντας 

τα νέα µέσα πληρωµών να προσεγγίσουν 

µια ευρύτερη αγορά και εξασφαλίζοντας 

υψηλό επίπεδο προστασίας των 

καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των 

εν λόγω υπηρεσιών πληρωµών σε 

ολόκληρη την Ένωση. Αυτό θα πρέπει να 

οδηγήσει σε πτωτική τάση του κόστους και 

των τιµών για τους χρήστες των υπηρεσιών 

πληρωµών και σε περισσότερες επιλογές 

και διαφάνεια στις υπηρεσίες πληρωµών. 

(5) Θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες, 

µε σκοπό να καλύψουν αυτά τα ρυθµιστικά 

κενά, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχουν 

µεγαλύτερη νοµική σαφήνεια και θα 

διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρµογή του 

νοµοθετικού πλαισίου σε ολόκληρη την 

Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλιστούν 

ισοδύναµες συνθήκες λειτουργίας τόσο για 

τους υφιστάµενους, όσο και για τους νέους 

συντελεστές της αγοράς, διευκολύνοντας 

τα νέα µέσα πληρωµών να προσεγγίσουν 

µια ευρύτερη αγορά και εξασφαλίζοντας 

υψηλό επίπεδο προστασίας των 

καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση των 

εν λόγω υπηρεσιών πληρωµών σε 

ολόκληρη την Ένωση. Αυτό θα πρέπει να 
βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος πληρωµών στο σύνολό του 
και να οδηγήσει σε πτωτική τάση του 
κόστους και των τιµών για τους χρήστες 

των υπηρεσιών πληρωµών και σε 

περισσότερες επιλογές και διαφάνεια στις 

υπηρεσίες πληρωµών, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα την εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών σε µία εναρµονισµένη 
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αγορά πληρωµών. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) Το 2014 θα αποτελέσει σηµαντικό 
ορόσηµο για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωµών 
σε Ευρώ («ΕΧΠΕ»), µε τη µετάβαση των 
εθνικών µεταφορών πιστώσεων και των 
άµεσων χρεώσεων σε ευρώ σε συµβατές 
µε τον ΕΧΠΕ µεταφορές πιστώσεων και 
άµεσες χρεώσεις. Θα πρέπει να 
συνεχιστεί η οικοδόµηση µιας 
ολοκληρωµένης, ανταγωνιστικής, 
καινοτόµου αγοράς µε ισότιµους όρους 
ανταγωνισµού στον τοµέα των λιανικών 
πληρωµών σε ευρώ στη ζώνη του ευρώ, 
ώστε να επιτευχθεί µια πραγµατικά ενιαία 
αγορά για τις υπηρεσίες πληρωµών στην 
Ένωση. Αυτή η εν εξελίξει διαδικασία 
οικοδόµησης θα πρέπει να υποστηριχθεί 
από ενισχυµένη διακυβέρνηση υπό την 
ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Η ανακοίνωση της ΕΚΤ για τη 
σύσταση του Συµβουλίου Πληρωµών 
Λιανικής σε ευρώ (Euro Retail Payments 
Board - ERPB), διαδόχου του Συµβουλίου 
ΕΧΠΕ, θα πρέπει να συµβάλει στην 
επίτευξη του στόχου αυτού και να τη 
διευκολύνει. Η σύνθεση του ERPB, 
λαµβάνοντας υπόψη την καλύτερη 
ισορροπία συµφερόντων µεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης της αγοράς 
πληρωµών, θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
αποτελεσµατική παροχή συµβουλών όσον 
αφορά τον µελλοντικό προσανατολισµό 
του προγράµµατος ΕΧΠΕ και τα πιθανά 
εµπόδια για την επίτευξή του, τους 
τρόπους για την αντιµετώπισή τους και 
τους τρόπους για την προώθηση της 
καινοτοµίας, του ανταγωνισµού και της 
ολοκλήρωσης στις λιανικές πληρωµές σε 
ευρώ στην ΕΕ. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
η συµµετοχή της Επιτροπής ως 
παρατηρητή, προκειµένου να 
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διασφαλιστεί ότι τα καθήκοντα, η 
σύνθεση και η λειτουργία του ERPB 
συµβάλλουν στην προώθηση του 
προγράµµατος ΕΧΠΕ. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Τα τελευταία χρόνια, οι κίνδυνοι ως 

προς την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

πληρωµών έχουν αυξηθεί, γεγονός που 

οφείλεται στη µεγαλύτερη τεχνική 

πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών 

πληρωµών, τον διαρκώς αυξανόµενο όγκο 

των ηλεκτρονικών πληρωµών παγκοσµίως 

και τα αναδυόµενα είδη υπηρεσιών 

πληρωµών. ∆εδοµένου ότι οι ασφαλείς 

υπηρεσίες πληρωµών αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη 

λειτουργία της αγοράς των υπηρεσιών 

πληρωµών, οι χρήστες των υπηρεσιών 

πληρωµών θα πρέπει να προστατεύονται 

επαρκώς έναντι αυτών των κινδύνων. Οι 

υπηρεσίες πληρωµών είναι απαραίτητες 

για τη διατήρηση των ζωτικών 

οικονοµικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και, ως εκ τούτου, οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών, όπως τα 

πιστωτικά ιδρύµατα, έχουν χαρακτηριστεί 

ως φορείς της αγοράς, σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 

[παράκληση να αναγραφεί ο αριθµός της 

οδηγίας Α∆Π µετά την έγκριση] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
25
. 

(6) Τα τελευταία χρόνια, οι κίνδυνοι ως 

προς την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

πληρωµών έχουν αυξηθεί, γεγονός που 

οφείλεται στη µεγαλύτερη τεχνική 

πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών 

πληρωµών, τον διαρκώς αυξανόµενο όγκο 

των ηλεκτρονικών πληρωµών παγκοσµίως 

και τα αναδυόµενα είδη υπηρεσιών 

πληρωµών. ∆εδοµένου ότι οι ασφαλείς 

υπηρεσίες πληρωµών αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη 

λειτουργία της αγοράς των υπηρεσιών 

πληρωµών, οι χρήστες των υπηρεσιών 

πληρωµών θα πρέπει να προστατεύονται 

επαρκώς έναντι αυτών των κινδύνων. Οι 

υπηρεσίες πληρωµών είναι απαραίτητες 

για τη διατήρηση των ζωτικών 

οικονοµικών και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και, ως εκ τούτου, οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών, όπως τα 

πιστωτικά ιδρύµατα, έχουν χαρακτηριστεί 

ως φορείς της αγοράς, σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 

[παράκληση να αναγραφεί ο αριθµός της 

οδηγίας Α∆Π µετά την έγκριση] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
25
. Κατά την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να γίνονται σεβαστές οι 
απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται 
στα άρθρα 16 και 17 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ. 

__________________ __________________ 

25
 Οδηγία XXXX/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

25
 Οδηγία XXXX/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
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[ηµεροµηνία] σχετικά µε µέτρα για την 

εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας των δικτύων και των 

πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση», 

(ΕΕ L x, σ. x). 

[ηµεροµηνία] σχετικά µε µέτρα για την 

εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου 

ασφάλειας των δικτύων και των 

πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση», 

(ΕΕ L x, σ. x). 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Εκτός από τα γενικά µέτρα που πρέπει 

να ληφθούν σε επίπεδο κρατών µελών 

στην οδηγία [παράκληση να αναγραφεί ο 

αριθµός της οδηγίας Α∆Π µετά την 

έγκριση], οι κίνδυνοι ασφαλείας που 

συνδέονται µε τις συναλλαγές πληρωµής 
πρέπει επίσης να αντιµετωπιστούν στο 

επίπεδο των παρόχων υπηρεσιών 

πληρωµών. Τα µέτρα ασφαλείας που 

πρέπει να ληφθούν από τους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωµών πρέπει να είναι 

ανάλογα µε τους σχετικούς κινδύνους 

ασφαλείας. Θα πρέπει να συσταθεί ένας 

τακτικός µηχανισµός υποβολής εκθέσεων, 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες 

πληρωµών θα παρέχουν στις αρµόδιες 

αρχές σε ετήσια βάση νεότερες 
πληροφορίες σχετικά µε την αξιολόγηση 

των κινδύνων για την ασφάλειά τους και 

τα (πρόσθετα) µέτρα που έχουν ληφθεί για 
την αντιµετώπιση των κινδύνων αυτών. 
Επιπλέον, προκειµένου να διασφαλιστεί 

ότι οι ζηµίες σε άλλους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωµών και σε συστήµατα 

πληρωµών, όπως µια σηµαντική διαταραχή 

ενός συστήµατος πληρωµών, καθώς και σε 

χρήστες, διατηρούνται στο ελάχιστο, είναι 

σηµαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών 

πληρωµών να έχουν την υποχρέωση να 

αναφέρουν εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος σηµαντικά περιστατικά 

ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Αρχή 

Τραπεζών. 

(7) Εκτός από τα γενικά µέτρα που πρέπει 

να ληφθούν σε επίπεδο κρατών µελών 

στην οδηγία [παράκληση να αναγραφεί ο 

αριθµός της οδηγίας Α∆Π µετά την 

έγκριση], οι κίνδυνοι ασφαλείας που 

συνδέονται µε την επιλογή τεχνικού 
συστήµατος για την προσφορά 
συναλλαγών πληρωµής πρέπει επίσης να 
αντιµετωπιστούν στο επίπεδο των παρόχων 

υπηρεσιών πληρωµών, καθώς και όσον 
αφορά το κόστος και την ευθύνη τους. Τα 
µέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν 

από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 

πρέπει να είναι ανάλογα µε τους σχετικούς 

κινδύνους ασφαλείας που διατρέχουν οι 
πελάτες τους. Θα πρέπει να συσταθεί ένας 
τακτικός µηχανισµός υποβολής εκθέσεων, 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες 

πληρωµών θα παρέχουν στις αρµόδιες 

αρχές τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως 
νεότερες πληροφορίες σχετικά µε την 

αξιολόγηση των κινδύνων για την 

ασφάλειά τους και τα πρόσθετα µέτρα που 

έχουν ληφθεί για τη µείωση των κινδύνων 
αυτών. Επιπλέον, προκειµένου να 

διασφαλιστεί ότι οι ζηµίες σε άλλους 

παρόχους υπηρεσιών πληρωµών και σε 

συστήµατα πληρωµών, όπως µια 

σηµαντική διαταραχή ενός συστήµατος 

πληρωµών, καθώς και σε χρήστες, 

διατηρούνται στο ελάχιστο, είναι 

σηµαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών 

πληρωµών να έχουν την υποχρέωση να 

αναφέρουν εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος σηµαντικά περιστατικά 

ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
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Τραπεζών, η οποία πρέπει να δηµοσιεύει 
ετήσια έκθεση σχετικά µε την ασφάλεια 
των ψηφιακών υπηρεσιών πληρωµών 
στην Ένωση. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7a) Για να κατανοήσουν οι καταναλωτές 
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να ενηµερώνονται µε σαφή και 
κατανοητό τρόπο. Εντός δύο ετών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
η Επιτροπή θα πρέπει, συνεπώς, να 
καταρτίσει ένα φιλικό προς τον 
καταναλωτή ηλεκτρονικό φυλλάδιο στο 
οποίο θα απαριθµούνται µε σαφή και 
ευνόητο τρόπο τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις των καταναλωτών στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και της 
σχετικής νοµοθεσίας της Ένωσης για τις 
υπηρεσίες πληρωµών. Οι πληροφορίες 
αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιµες στις 
ιστοθέσεις της Επιτροπής, της 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών) που 
ιδρύθηκε µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου1a, και των εθνικών 
ρυθµιστικών αρχών του τραπεζικού 
τοµέα. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών να 
διαθέτουν το φυλλάδιο, δωρεάν, στην 
πρωτότυπη µορφή του, σε όλους τους 
υφιστάµενους και νέους πελάτες τους, 
ηλεκτρονικά στην ιστοθέση τους και σε 
έντυπη µορφή στα υποκαταστήµατά 
τους, στους αντιπροσώπους τους και στις 
οντότητες στις οποίες αναθέτουν τη 
διεξαγωγή δραστηριοτήτων τους. 

 _________________ 

 1a Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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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  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Το αναθεωρηµένο κανονιστικό πλαίσιο 

για τις υπηρεσίες πληρωµών 

συµπληρώνεται µε τον κανονισµό (ΕΕ) 

[XX/XX/XX] του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
26
. Ο εν 

λόγω κανονισµός θεσπίζει κανόνες σχετικά 

µε την επιβολή πολυµερών και διµερών 

διατραπεζικών προµηθειών για όλες τις 

καταναλωτικές συναλλαγές µε χρεωστικές 

και πιστωτικές κάρτες, καθώς και τις 

ηλεκτρονικές πληρωµές και κινητές 

πληρωµές που βασίζονται σε αυτές τις 

συναλλαγές, και θέτει περιορισµούς στη 

χρήση ορισµένων επιχειρηµατικών 

κανόνων όσον αφορά τις συναλλαγές µε 

κάρτα. Ο εν λόγω κανονισµός στοχεύει 

στην ταχύτερη επίτευξη µιας 

αποτελεσµατικής ενιαίας αγοράς για 

πληρωµές µε κάρτα. 

(8) Το αναθεωρηµένο κανονιστικό πλαίσιο 

για τις υπηρεσίες πληρωµών 

συµπληρώνεται µε τον κανονισµό (ΕΕ) 

[XX/XX/XX] του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
26
. Ο εν 

λόγω κανονισµός θεσπίζει κανόνες σχετικά 

µε την επιβολή πολυµερών και διµερών 

διατραπεζικών προµηθειών για όλες τις 

καταναλωτικές συναλλαγές µε χρεωστικές 

και πιστωτικές κάρτες, καθώς και τις 

ηλεκτρονικές πληρωµές και κινητές 

πληρωµές που βασίζονται σε αυτές τις 

συναλλαγές, αίροντας µε τον τρόπο αυτόν 
έναν σηµαντικό φραγµό µεταξύ των 
εθνικών αγορών πληρωµών, και θέτει 
περιορισµούς στη χρήση ορισµένων 

επιχειρηµατικών κανόνων όσον αφορά τις 

συναλλαγές µε κάρτα. Ο εν λόγω 

κανονισµός στοχεύει στην ταχύτερη 

επίτευξη µιας αποτελεσµατικής ενιαίας 

αγοράς για πληρωµές µε κάρτα. 

__________________ __________________ 

26
 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. [XX/XX/XX/] 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου [ηµεροµηνία] σχετικά µε 

διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις 

πληρωµών µε κάρτα (ΕΕ L x, σ. x). 

26
 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. [XX/XX/XX/] 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου [ηµεροµηνία] σχετικά µε 

διατραπεζικές προµήθειες για πράξεις 

πληρωµών µε κάρτα (ΕΕ L x, σ. x). 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Προκειµένου να αποφευχθούν 

αποκλίνουσες προσεγγίσεις µεταξύ των 

κρατών µελών εις βάρος των 

καταναλωτών, οι διατάξεις σχετικά µε τις 

απαιτήσεις διαφάνειας και ενηµέρωσης για 

τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών στην 

παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να 

ισχύουν και σε συναλλαγές στις οποίες ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωµών 

βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (εφεξής «ΕΟΧ») και 

ο άλλος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ. Είναι επίσης 

σκόπιµο να επεκταθεί η εφαρµογή των 

διατάξεων περί διαφάνειας και 

πληροφόρησης σε συναλλαγές σε όλα τα 

νοµίσµατα µεταξύ των παρόχων 

υπηρεσιών πληρωµών που βρίσκονται 

εντός του ΕΟΧ. 

(9) Προκειµένου να αποφευχθούν 

αποκλίνουσες προσεγγίσεις µεταξύ των 

κρατών µελών εις βάρος των 

καταναλωτών, οι διατάξεις σχετικά µε τις 

απαιτήσεις διαφάνειας και ενηµέρωσης για 

τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 

καθώς και οι διατάξεις σχετικά µε τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
συνδέονται µε την παροχή και τη χρήση 
υπηρεσιών πληρωµών στην παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να ισχύουν και σε 

συναλλαγές στις οποίες ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή ή του 

δικαιούχου πληρωµών βρίσκεται εντός του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (εφεξής 

«ΕΟΧ») και ο άλλος πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ. 

Μετά από επανεξέταση εκ µερους της 
Επιτροπής και, ενδεχοµένως, µετά από 
την υποβολή νοµοθετικής πρότασης, η 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στις εν 
λόγω συναλλαγές θα πρέπει επίσης να 
επεκταθεί ώστε να περιλαµβάνει το 
µεγαλύτερο µέρος των διατάξεων σχετικά 
µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
που αφορούν την παροχή και χρήση των 
υπηρεσιών πληρωµών. Είναι επίσης 
σκόπιµο να επεκταθεί η εφαρµογή των 

διατάξεων περί διαφάνειας και 

πληροφόρησης σε συναλλαγές σε όλα τα 

νοµίσµατα µεταξύ των παρόχων 

υπηρεσιών πληρωµών που βρίσκονται 

εντός του ΕΟΧ. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ο ορισµός των υπηρεσιών πληρωµών 
θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερος 
και να επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη 
νέων τύπων υπηρεσιών πληρωµών, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα ισοδύναµους 

(10) Οι ορισµοί των υπηρεσιών 
πληρωµών, των πρωτοκόλλων και των 
προτύπων πληρωµών θα πρέπει να είναι 
τεχνολογικά ουδέτεροι και να επιτρέπουν 
την περαιτέρω ανάπτυξη νέων τύπων 
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όρους λειτουργίας τόσο για υφιστάµενους 

όσο και για νέους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών. 

υπηρεσιών πληρωµών, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα ισοδύναµους όρους 

λειτουργίας τόσο για υφιστάµενους όσο 

και για νέους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η ανατροφοδότηση µε τις 

πληροφορίες που φθάνουν από την αγορά 

αποκαλύπτει ότι οι πράξεις πληρωµών που 

καλύπτονται από την εξαίρεση του 

περιορισµένου δικτύου συχνά 

περιλαµβάνουν τεράστιο όγκο πληρωµών 

και αξιών και προσφέρουν στους 

καταναλωτές εκατοντάδες ή χιλιάδες 

διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

γεγονός που παρεκκλίνει από τον σκοπό 

της εξαίρεσης του περιορισµένου δικτύου, 

όπως προβλέπεται στην οδηγία 

2007/64/ΕΚ. Αυτό συνεπάγεται 

µεγαλύτερους κινδύνους και καµία νοµική 

προστασία των χρηστών υπηρεσιών 

πληρωµών, ιδίως για τους καταναλωτές, 

και προφανή µειονεκτήµατα για τους 

φορείς της ρυθµιζόµενης αγοράς. Μια πιο 

ακριβής περιγραφή ενός περιορισµένου 

δικτύου, σύµφωνα µε την οδηγία 

2009/110/ΕΚ, είναι απαραίτητη για τον 

περιορισµό των εν λόγω κινδύνων. Ένα 

µέσο πληρωµών θα πρέπει, εποµένως, να 

θεωρείται ότι χρησιµοποιείται εντός 

περιορισµένου δικτύου όταν µπορεί να 

χρησιµοποιείται µόνο για την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριµένο 

κατάστηµα ή σε συγκεκριµένη αλυσίδα 
καταστηµάτων ή για την αγορά 
περιορισµένου φάσµατος αγαθών ή 

υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τη 

γεωγραφική θέση του σηµείου πώλησης. 

Στα µέσα αυτά θα µπορούσαν να 

περιληφθούν οι κάρτες που εκδίδουν 

διάφορα καταστήµατα, οι κάρτες για την 

πληρωµή των καυσίµων, οι κάρτες µέλους, 

(12) Η ανατροφοδότηση µε τις 

πληροφορίες που φθάνουν από την αγορά 

αποκαλύπτει ότι οι πράξεις πληρωµών που 

καλύπτονται από την εξαίρεση του 

περιορισµένου δικτύου συχνά 

περιλαµβάνουν τεράστιο όγκο πληρωµών 

και αξιών και προσφέρουν στους 

καταναλωτές εκατοντάδες ή χιλιάδες 

διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

γεγονός που παρεκκλίνει από τον σκοπό 

της εξαίρεσης του περιορισµένου δικτύου, 

όπως προβλέπεται στην οδηγία 

2007/64/ΕΚ. Αυτό συνεπάγεται 

µεγαλύτερους κινδύνους και καµία νοµική 

προστασία των χρηστών υπηρεσιών 

πληρωµών, ιδίως για τους καταναλωτές, 

και προφανή µειονεκτήµατα για τους 

φορείς της ρυθµιζόµενης αγοράς. Μια πιο 

ακριβής περιγραφή ενός περιορισµένου 

δικτύου, σύµφωνα µε την οδηγία 

2009/110/ΕΚ, είναι απαραίτητη για τον 

περιορισµό των εν λόγω κινδύνων. Ένα 

µέσο πληρωµών θα πρέπει, εποµένως, να 

θεωρείται ότι χρησιµοποιείται εντός 

περιορισµένου δικτύου όταν µπορεί να 

χρησιµοποιείται µόνο για την αγορά 

αγαθών και υπηρεσιών σε συγκεκριµένο 

σηµείο λιανικής πώλησης ή σε 
συγκεκριµένη αλυσίδα λιανικής πώλησης 
ή για την αγορά περιορισµένου φάσµατος 

αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τη 

γεωγραφική θέση του σηµείου πώλησης. 

Στα µέσα αυτά θα µπορούσαν να 

περιληφθούν οι κάρτες που εκδίδουν 

διάφορα καταστήµατα, οι κάρτες για την 

πληρωµή των καυσίµων, οι κάρτες µέλους, 
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οι κάρτες για τις δηµόσιες συγκοινωνίες, 

τα δελτία σίτισης ή δελτία για 

συγκεκριµένες υπηρεσίες, τα οποία ενίοτε 

υπόκεινται σε ειδικό νοµικό πλαίσιο για τη 

φορολογία και την εργασία µε σκοπό την 

προώθηση της χρήσης τέτοιων µέσων για 

την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται 

στην κοινωνική νοµοθεσία. Όταν ένα 

τέτοιο µέσο ειδικού σκοπού εξελίσσεται σε 

µέσο γενικού σκοπού, δεν πρέπει να ισχύει 

πλέον η εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής 

της παρούσας οδηγίας. ∆εν πρέπει να 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της 

παρούσας οδηγίας τα µέσα που µπορούν 

να χρησιµοποιούνται για αγορές σε 

καταστήµατα εµπόρων οι οποίοι 

περιλαµβάνονται σε συγκεκριµένους 

καταλόγους, καθώς τα µέσα αυτά 

σχεδιάζονται ειδικά για ένα δίκτυο 

παρόχων υπηρεσιών που διαρκώς 

µεγαλώνει. Η εξαίρεση πρέπει να ισχύει σε 

συνδυασµό µε την υποχρέωση των 

δυνητικών παρόχων υπηρεσιών πληρωµών 

να κοινοποιούν τις δραστηριότητες που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

ορισµού του περιορισµένου δικτύου. 

οι κάρτες για τις δηµόσιες συγκοινωνίες, οι 
κάρτες στάθµευσης, τα δελτία σίτισης ή 
δελτία για συγκεκριµένες υπηρεσίες, τα 

οποία ενίοτε υπόκεινται σε ειδικό νοµικό 

πλαίσιο για τη φορολογία και την εργασία 

µε σκοπό την προώθηση της χρήσης 

τέτοιων µέσων για την υλοποίηση των 

στόχων που ορίζονται στην κοινωνική 

νοµοθεσία. Όταν ένα τέτοιο µέσο ειδικού 

σκοπού εξελίσσεται σε µέσο γενικού 

σκοπού, δεν πρέπει να ισχύει πλέον η 

εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής της 

παρούσας οδηγίας. ∆εν πρέπει να 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της 

παρούσας οδηγίας τα µέσα που µπορούν 

να χρησιµοποιούνται για αγορές σε 

καταστήµατα εµπόρων οι οποίοι 

περιλαµβάνονται σε συγκεκριµένους 

καταλόγους, καθώς τα µέσα αυτά 

σχεδιάζονται ειδικά για ένα δίκτυο 

παρόχων υπηρεσιών που διαρκώς 

µεγαλώνει. Η εξαίρεση πρέπει να ισχύει σε 

συνδυασµό µε την υποχρέωση των 

δυνητικών παρόχων υπηρεσιών πληρωµών 

να κοινοποιούν τις δραστηριότητες που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

ορισµού του περιορισµένου δικτύου. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η οδηγία 2007/64/ΕΚ εξαιρεί από το 

πεδίο εφαρµογής της ορισµένες πράξεις 

πληρωµής µέσω τηλεπικοινωνιακής ή 

πληροφορικής συσκευής, όταν ο φορέας 

εκµετάλλευσης του δικτύου δεν ενεργεί 

µόνο ως µεσάζων στην παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών µέσω της εν λόγω συσκευής, 

αλλά προσθέτει επίσης αξία σε αυτά τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ειδικότερα, η εν 

λόγω εξαίρεση για τις λεγόµενες αγορές µε 

χρέωση του καλούντα ή αγορές µε χρέωση 

του λογαριασµού τηλεφώνου, ξεκινώντας 

µε τις αγορές ήχων κλήσης και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών αποστολής γραπτών 

(13) Η οδηγία 2007/64/ΕΚ εξαιρεί από το 

πεδίο εφαρµογής της ορισµένες πράξεις 

πληρωµής µέσω τηλεπικοινωνιακής ή 

πληροφορικής συσκευής, όταν ο φορέας 

εκµετάλλευσης του δικτύου δεν ενεργεί 

µόνο ως µεσάζων στην παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών µέσω της εν λόγω συσκευής, 

αλλά προσθέτει επίσης αξία σε αυτά τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ειδικότερα, η εν 

λόγω εξαίρεση για τις λεγόµενες αγορές µε 

χρέωση του καλούντα ή αγορές µε χρέωση 

του λογαριασµού τηλεφώνου, ξεκινώντας 

µε τις αγορές ήχων κλήσης και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών αποστολής γραπτών 
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µηνυµάτων, συνεχίζει να συµβάλλει στην 

ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων 

που βασίζονται σε πωλήσεις χαµηλής 

αξίας του ψηφιακού περιεχοµένου. Οι 

πληροφορίες που φθάνουν από την αγορά 

δεν παρέχουν καµία ένδειξη ότι η εν λόγω 

µέθοδος πληρωµής, την οποία 

εµπιστεύονται οι καταναλωτές ως 

κατάλληλη για πληρωµές ελάχιστων 

ποσών, εξελίχθηκε σε γενική υπηρεσία 

διαµεσολάβησης πληρωµών. Ωστόσο, 

λόγω της ασαφούς διατύπωσης της 

τρέχουσας εξαίρεσης, η εν λόγω διάταξη 

εφαρµόστηκε µε διαφορετικό τρόπο στα 

διάφορα κράτη µέλη. Αυτό µεταφράζεται 

σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου για τις 

επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και 

ενίοτε επέτρεψε σε άλλες υπηρεσίες 

διαµεσολάβησης πληρωµών να 

διεκδικήσουν την επιλεξιµότητα για την 

εξαίρεση της εφαρµογής της οδηγίας 

2007/64/EC. Εποµένως, κρίνεται σκόπιµο 

να περιοριστεί το πεδίο εφαρµογής της εν 
λόγω οδηγίας. Η εξαίρεση θα πρέπει να 
επικεντρωθεί ειδικά σε µικρο-πληρωµές 
σχετικά µε το ψηφιακό περιεχόµενο, όπως 

ήχους κλήσης, φόντο επιφάνειας εργασίας, 

µουσική, παιχνίδια, βίντεο ή εφαρµογές 

(«apps»). Η εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει 

µόνο για τις υπηρεσίες πληρωµών, όταν 

παρέχονται ως επικουρικές υπηρεσίες στις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(δηλαδή την κύρια δραστηριότητα του 

οικείου φορέα). 

µηνυµάτων, συνεχίζει να συµβάλλει στην 

ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων 

που βασίζονται σε πωλήσεις χαµηλής 

αξίας του ψηφιακού περιεχοµένου. Οι 

πληροφορίες που φθάνουν από την αγορά 

δεν παρέχουν καµία ένδειξη ότι η εν λόγω 

µέθοδος πληρωµής, την οποία 

εµπιστεύονται οι καταναλωτές ως 

κατάλληλη για πληρωµές ελάχιστων 

ποσών, εξελίχθηκε σε γενική υπηρεσία 

διαµεσολάβησης πληρωµών. Ωστόσο, 

λόγω της ασαφούς διατύπωσης της 

τρέχουσας εξαίρεσης, η εν λόγω διάταξη 

εφαρµόστηκε µε διαφορετικό τρόπο στα 

διάφορα κράτη µέλη. Αυτό µεταφράζεται 

σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου για τις 

επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και 

ενίοτε επέτρεψε σε άλλες υπηρεσίες 

διαµεσολάβησης πληρωµών να 

διεκδικήσουν την επιλεξιµότητα για την 

εξαίρεση της εφαρµογής της οδηγίας 

2007/64/EC. Εποµένως, κρίνεται σκόπιµο 

να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες 
της εν λόγω οδηγίας. Για να µη µείνουν 
εκτός των ρυθµίσεων οι µεγάλης 
κλίµακας δραστηριότητες πληρωµών, η 
εξαίρεση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε 

µικρο-πληρωµές σχετικά µε το ψηφιακό 

περιεχόµενο, όπως ήχους κλήσης, φόντο 

επιφάνειας εργασίας, µουσική, παιχνίδια, 

βίντεο ή εφαρµογές («apps»). Η εξαίρεση 

θα πρέπει να ισχύει µόνο για τις υπηρεσίες 

πληρωµών, όταν παρέχονται ως 

επικουρικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δηλαδή την 

κύρια δραστηριότητα του οικείου φορέα). 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Η οδηγία αριθ. 2007/64/ΕΚ εξαιρεί 
από το πεδίο εφαρµογής της τους 
παρόχους τεχνικών υπηρεσιών οι οποίοι 
υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών 
πληρωµών χωρίς ποτέ να περιέρχονται 
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στην κατοχή τους τα υπό µεταφορά 
χρηµατικά ποσά. Οι υπηρεσίες που κατά 
κανόνα εµπίπτουν στο πεδίο της εν λόγω 
εξαίρεσης είναι η επεξεργασία και 
αποθήκευση δεδοµένων, οι υπηρεσίες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και οι 
τεχνολογίες πληροφορικής. Συνεπώς, η 
εξαίρεση αυτή καλύπτει και την 
ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για πληρωµές 
προς παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 
(που µερικές φορές ονοµάζονται 
«ψηφιακά πορτοφόλια») οι οποίοι κατά 
κανόνα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
µέσω κινητών ή άλλων ψηφιακών 
συσκευών. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Οι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς 

επιδιώκουν να επωφεληθούν από κάποια 

εξαίρεση δυνάµει της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, 

συχνά δεν συµβουλεύονται τις αρχές 

σχετικά µε το εάν οι δραστηριότητές τους 

καλύπτονται ή εξαιρούνται από την 

οδηγία, αλλά στηρίζονται στις δικές τους 

εκτιµήσεις. Φαίνεται ότι ορισµένοι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να 

έχουν χρησιµοποιήσει κάποιες εξαιρέσεις 

προκειµένου να επανασχεδιάσουν τα 

επιχειρηµατικά τους πρότυπα, έτσι ώστε οι 

υπηρεσίες πληρωµών που προσφέρουν να 

είναι επίτηδες εκτός του πεδίου εφαρµογής 

της εν λόγω οδηγίας. Αυτές οι πρακτικές 

ενδέχεται να συνεπάγονται αυξηµένους 

κινδύνους για τους χρήστες υπηρεσιών 

πληρωµών και άνισους όρους για τους 

παρόχους υπηρεσιών πληρωµών στην 

εσωτερική αγορά. Οι πάροχοι υπηρεσιών 

θα πρέπει να υποχρεούνται να κοινοποιούν 

ορισµένες δραστηριότητες στις αρµόδιες 
αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η 

οµοιογενής ερµηνεία των κανόνων σε 

ολόκληρη την εσωτερική αγορά. 

(15) Οι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς 

επιδιώκουν να επωφεληθούν από κάποια 

εξαίρεση δυνάµει της οδηγίας 2007/64/ΕΚ, 

συχνά δεν συµβουλεύονται τις αρχές 

σχετικά µε το εάν οι δραστηριότητές τους 

καλύπτονται ή εξαιρούνται από την 

οδηγία, αλλά στηρίζονται στις δικές τους 

εκτιµήσεις. Φαίνεται ότι ορισµένοι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να 

έχουν χρησιµοποιήσει κάποιες εξαιρέσεις 

προκειµένου να επανασχεδιάσουν τα 

επιχειρηµατικά τους πρότυπα, έτσι ώστε οι 

υπηρεσίες πληρωµών που προσφέρουν να 

είναι επίτηδες εκτός του πεδίου εφαρµογής 

της εν λόγω οδηγίας. Αυτές οι πρακτικές 

ενδέχεται να συνεπάγονται αυξηµένους 

κινδύνους για τους χρήστες υπηρεσιών 

πληρωµών και άνισους όρους για τους 

παρόχους υπηρεσιών πληρωµών στην 

εσωτερική αγορά. Οι πάροχοι υπηρεσιών 

θα πρέπει να υποχρεούνται να κοινοποιούν 

τις δραστηριότητές τους στις αρµόδιες 
αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η 

οµοιογενής ερµηνεία των κανόνων σε 

ολόκληρη την εσωτερική αγορά. 
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Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Μετά την έκδοση της οδηγίας 

2007/64/ΕΚ έχουν προκύψει νέοι τύποι 

υπηρεσιών πληρωµών, ιδίως στον τοµέα 

των πληρωµών µέσω ∆ιαδικτύου. 

Ειδικότερα, οι τρίτοι πάροχοι (εφεξής 

«ΤΠ») έχουν εξελιχθεί, προσφέροντας 

υπηρεσίες πληρωµών σε καταναλωτές και 

εµπόρους, συχνά χωρίς ποτέ να 

περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό 

µεταφορά χρηµατικά ποσά. Οι υπηρεσίες 

αυτές διευκολύνουν τις πληρωµές του 

ηλεκτρονικού εµπορίου δηµιουργώντας 

µια γέφυρα µεταξύ της ιστοσελίδας του 

εµπόρου και της πλατφόρµας 

ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης 

του καταναλωτή, προκειµένου να 

πραγµατοποιήσει πληρωµές στο ∆ιαδίκτυο 

µε βάση τις µεταφορές πίστωσης ή άµεσες 

χρεώσεις. Οι τρίτοι πάροχοι προσφέρουν 

χαµηλού κόστους εναλλακτική λύση για 

τις πληρωµές µε κάρτα τόσο για τους 

εµπόρους όσο και για τους καταναλωτές 

και παρέχουν στους καταναλωτές τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν τις 

αγορές τους ηλεκτρονικά, ακόµη και αν 

δεν έχουν πιστωτικές κάρτες. Ωστόσο, οι 
τρίτοι πάροχοι δεν υπόκεινται επί του 

παρόντος στην οδηγία 2007/64/ΕΚ και, ως 

εκ τούτου, δεν εποπτεύονται κατ’ ανάγκην 

από την αρµόδια αρχή και δεν ακολουθούν 

τις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ. 

Αυτό εγείρει σειρά από νοµικά ζητήµατα, 

όπως η προστασία των καταναλωτών, η 

ασφάλεια και η ευθύνη, καθώς και ο 

ανταγωνισµός και η προστασία των 

δεδοµένων. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει, 

εποµένως, να αντιδρούν σε αυτά τα 
ζητήµατα. 

(18) Μετά την έκδοση της οδηγίας 

2007/64/ΕΚ έχουν προκύψει νέοι τύποι 

υπηρεσιών πληρωµών, ιδίως στον τοµέα 

των πληρωµών µέσω ∆ιαδικτύου. 

Ειδικότερα, οι τρίτοι πάροχοι (εφεξής 

«ΤΠ») έχουν εξελιχθεί, προσφέροντας 

υπηρεσίες πληρωµών σε καταναλωτές και 

εµπόρους, συχνά χωρίς ποτέ να 

περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό 

µεταφορά χρηµατικά ποσά. Οι υπηρεσίες 

αυτές διευκολύνουν τις πληρωµές του 

ηλεκτρονικού εµπορίου δηµιουργώντας 

µια γέφυρα µεταξύ της ιστοσελίδας του 

εµπόρου και της πλατφόρµας 

ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης 

του καταναλωτή, προκειµένου να 

πραγµατοποιήσει πληρωµές στο ∆ιαδίκτυο 

µε βάση τις µεταφορές πίστωσης ή άµεσες 

χρεώσεις. Οι τρίτοι πάροχοι προσφέρουν 

χαµηλού κόστους εναλλακτική λύση για 

τις πληρωµές µε κάρτα τόσο για τους 

εµπόρους όσο και για τους καταναλωτές 

και παρέχουν στους καταναλωτές τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν τις 

αγορές τους ηλεκτρονικά, ακόµη και αν 

δεν έχουν κάρτες πληρωµών. Οι τρίτοι 
πάροχοι διαθέτουν επίσης σηµαντικές 
δυνατότητες όσον αφορά τη διευκόλυνση 
του διασυνοριακού ηλεκτρονικού 
εµπορίου στην εσωτερική αγορά. Ακόµη, 
οι τρίτοι πάροχοι θέτουν σηµαντικά 
ζητήµατα ασφάλειας σε σχέση µε τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας των 
πληρωµών και των προσωπικών 
δεδοµένων που τους διαβιβάζουν οι 
πληρωτές. Ωστόσο, οι τρίτοι πάροχοι δεν 
υπόκεινται επί του παρόντος στην οδηγία 

2007/64/ΕΚ και, ως εκ τούτου, δεν 

εποπτεύονται κατ’ ανάγκην από την 

αρµόδια αρχή και δεν ακολουθούν τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ. Αυτό 

εγείρει σειρά από νοµικά ζητήµατα, όπως 

η προστασία των καταναλωτών, η 



 

 

 PE529.688/ 15 

 EL 

ασφάλεια και η ευθύνη, καθώς και ο 

ανταγωνισµός και η προστασία των 

δεδοµένων. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει, 

εποµένως, να αντιµετωπίζουν κατάλληλα 
όλες αυτές τις προκλήσεις και να 
εξασφαλίζουν ότι οι τρίτοι πάροχοι που 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση έχουν 
λάβει άδεια ή έχουν εγγραφεί σε µητρώο 
και εποπτεύονται ως ιδρύµατα 
πληρωµών. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Το έµβασµα είναι απλή υπηρεσία 

πληρωµών, συνήθως βάσει µετρητών που 

ο πληρωτής δίνει σε έναν πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος και 

εµβάζει το ποσό, π.χ. µέσω δικτύου 

επικοινωνίας, σε έναν δικαιούχο ή σε 

άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που 

ενεργεί για λογαριασµό του δικαιούχου. Σε 

µερικά κράτη µέλη, τα σουπερµάρκετ, οι 

έµποροι και άλλοι λιανοπωλητές παρέχουν 

στους καταναλωτές τέτοια υπηρεσία, 

δίνοντας τη δυνατότητα πληρωµής 

λογαριασµών των υπηρεσιών κοινής 

ωφελείας και άλλων τακτικών οικιακών 

λογαριασµών. Αυτές οι υπηρεσίες 

πληρωµής λογαριασµών θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ως έµβασµα, εκτός αν οι 

αρµόδιες αρχές θεωρούν ότι η 

δραστηριότητα εµπίπτει σε άλλη υπηρεσία 

πληρωµών. 

(19) Το έµβασµα είναι απλή υπηρεσία 

πληρωµών, συνήθως βάσει µετρητών που 

ο πληρωτής δίνει σε έναν πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών, ο οποίος και 

εµβάζει το ποσό, π.χ. µέσω δικτύου 

επικοινωνίας, σε έναν δικαιούχο ή σε 

άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που 

ενεργεί για λογαριασµό του δικαιούχου. Σε 

µερικά κράτη µέλη, οι αυτόµατες 
ταµειολογιστικές µηχανές (ΑΤΜ), τα 
σουπερµάρκετ, οι έµποροι και άλλοι 

λιανοπωλητές παρέχουν στους 

καταναλωτές τέτοια υπηρεσία, δίνοντας τη 

δυνατότητα πληρωµής λογαριασµών των 

υπηρεσιών κοινής ωφελείας και άλλων 

τακτικών οικιακών λογαριασµών. Αυτές οι 

υπηρεσίες πληρωµής λογαριασµών θα 

πρέπει να αντιµετωπίζονται ως έµβασµα, 

εκτός αν οι αρµόδιες αρχές θεωρούν ότι η 

δραστηριότητα εµπίπτει σε άλλη υπηρεσία 

πληρωµών. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Προκειµένου να ολοκληρωθεί η 
εσωτερική αγορά πληρωµών και να 
εξασφαλιστεί ότι συµβάλλει σε ένα 
δραστήριο ηλεκτρονικό εµπόριο και στην 
οικονοµική ανάπτυξη, είναι σηµαντικό να 
παρασχεθούν στους τυχόν 
νεοεισερχόµενους και στους 
υφιστάµενους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωµών εναλλακτικές δυνατότητες 
αντί των πληρωµών µε κάρτες, ώστε να 
αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις 
υπηρεσίες τους προς τους καταναλωτές 
και τους εµπόρους λιανικής. Προς τον 
σκοπό αυτόν, η ΕΑΤ, σε στενή 
συνεργασία µε την ΕΚΤ παρουσιάζει, 
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, διεξοδική 
αξιολόγηση σχετικά µε το κατά πόσο 
είναι εφικτή και σκόπιµη η θέσπιση 
απαίτησης να καταστεί το IBAN, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 15 του 
κανονισµού (EΕ) αριθ. 260/2012, ή άλλο 
παρόµοιο αναγνωριστικό, διαθέσιµο σε 
ηλεκτρονικά αναγνώσιµη µορφή πάνω σε 
χρεωστικές κάρτες και άλλα µέσα 
πληρωµών, κατά περίπτωση. Η 
αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη τους 
κανόνες σχετικά µε την πρόληψη της 
απάτης και την προστασία των 
δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών, οι 

οποίοι εµπλέκονται στην παροχή µιας ή 

περισσοτέρων υπηρεσιών πληρωµών που 

καλύπτονται από την παρούσαοδηγία θα 

πρέπει πάντοτε να διατηρούν 

λογαριασµούς πληρωµών που 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 

πράξεις πληρωµών. Προκειµένου τα 

(27) Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών, οι 

οποίοι εµπλέκονται στην παροχή µιας ή 

περισσοτέρων υπηρεσιών πληρωµών που 

καλύπτονται από την παρούσαοδηγία θα 

πρέπει πάντοτε να διατηρούν 

λογαριασµούς πληρωµών που 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 

πράξεις πληρωµών. Προκειµένου τα 
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ιδρύµατα πληρωµών να είναι σε θέση να 

παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών, είναι 

απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε 

λογαριασµούς πληρωµών. Τα κράτη µέλη 

θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση 

αυτή είναι ανάλογη προς τον θεµιτό σκοπό 

που προτίθεται να εξυπηρετήσει. 

ιδρύµατα πληρωµών να είναι σε θέση να 

παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών, είναι 

απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε 

λογαριασµούς πληρωµών. Τα κράτη µέλη 

θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση 

αυτή επιτρέπεται χωρίς διακρίσεις και 
είναι ανάλογη προς τον θεµιτό σκοπό που 

προτίθεται να εξυπηρετήσει. Η πρόσβαση 
µπορεί µεν να είναι στοιχειώδης, πρέπει 
όµως πάντα να είναι αρκετά εκτεταµένη 
ώστε το ίδρυµα πληρωµών να είναι σε 
θέση να παρέχει τις υπηρεσίες του µε 
απρόσκοπτο και αποτελεσµατικό τρόπο. 
Τα τέλη που χρεώνονται για την 
πρόσβαση αυτή δεν θα πρέπει να είναι 
αδικαιολόγητα ή µη συµµορφούµενα µε 
τη συνήθη εµπορική πρακτική. 

Αιτιολόγηση 

Οι λογαριασµοί πληρωµών αποτελούν ζωτικό µέρος των βασικών υποδοµών στην κοινωνία. Οι 

φορείς που παρέχουν λογαριασµούς θα πρέπει µεν να έχουν ασφαλώς τη δυνατότητα να το 

πράττουν υπό τη µορφή εµπορικής δραστηριότητας, πρέπει όµως να ισχύουν ορισµένοι βασικοί 

περιορισµοί σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους. ∆εν 

είναι αποδεκτό να χρησιµοποιούν την ισχύ τους ως πύλες εισόδου προκειµένου να εµποδίζουν 

άλλους φορείς, αρνούµενοι την πρόσβαση ή απαιτώντας υπερβολικά τέλη. ∆εδοµένου ότι έχει 

σηµειωθεί µια σειρά από τέτοια περιστατικά, είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι η πρόσβαση σε 

λογαριασµούς πρέπει να χορηγείται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών χωρίς 

διακρίσεις. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Σε γενικές γραµµές, έχει αποδειχθεί 

ότι η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων 

εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη 

χορήγηση αδειών στα ιδρύµατα 

πληρωµών, τη διενέργεια ελέγχου και την 

απόφαση ανάκλησης των αδειών αυτών 

λειτουργούν ικανοποιητικά. Ωστόσο, η 

συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών 

πρέπει να ενισχυθεί σε περιπτώσεις όπου 

τα αδειοδοτηµένα ιδρύµατα πληρωµών θα 

ήθελαν επίσης να παράσχουν υπηρεσίες 

πληρωµών σε άλλο κράτος µέλος εκτός 

από το κράτος µέλος καταγωγής τους, 

(29) Σε γενικές γραµµές, έχει αποδειχθεί 

ότι η συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων 

εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη 

χορήγηση αδειών στα ιδρύµατα 

πληρωµών, τη διενέργεια ελέγχου και την 

απόφαση ανάκλησης των αδειών αυτών 

λειτουργούν ικανοποιητικά. Ωστόσο, η 

συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών 

πρέπει να ενισχυθεί σε περιπτώσεις όπου 

τα αδειοδοτηµένα ιδρύµατα πληρωµών θα 

ήθελαν επίσης να παράσχουν υπηρεσίες 

πληρωµών σε άλλο κράτος µέλος εκτός 

από το κράτος µέλος καταγωγής τους, 
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τόσο όσον αφορά τόσο την ανταλλαγή των 

πληροφοριών, όσο και τη συνεκτική 

εφαρµογή και ερµηνεία της οδηγίας, κατά 

την άσκηση του δικαιώµατος 

εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών («µηχανισµός διαβατηρίου»). Η 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) 
πρέπει να κληθεί να καταρτίσει τη δέσµη 
κατευθυντήριων γραµµών για τη 

συνεργασία και την ανταλλαγή δεδοµένων, 
όπως ορίζεται περαιτέρω στην οδηγία. 

τόσο όσον αφορά τόσο την ανταλλαγή των 

πληροφοριών, όσο και τη συνεκτική 

εφαρµογή και ερµηνεία της οδηγίας, κατά 

την άσκηση του δικαιώµατος 

εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής 

υπηρεσιών («µηχανισµός διαβατηρίου»). Η 

ΕΑΤ πρέπει να καταρτίσει δέσµη 

κατευθυντήριων γραµµών για τη 

συνεργασία και την ανταλλαγή δεδοµένων, 

µετά από διαβούλευση µε συµβουλευτική 
οµάδα, η οποία συγκροτείται για τους 
σκοπούς της εφαρµογής της παρούσας 
οδηγίας σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 και εκπροσωπεί, µεταξύ 
άλλων, µη τραπεζικούς παράγοντες. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Για την ενίσχυση της διαφάνειας για 

τα ιδρύµατα πληρωµών στα οποία έχει 

χορηγηθεί άδεια ή τα οποία καταγράφονται 

από τις τις αρµόδιες αρχές, 

συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσώπων 

και των υποκαταστηµάτων τους, µία 

δικτυακή πύλη που χρησιµεύει ως 

ευρωπαϊκό σηµείο ηλεκτρονικής 

πρόσβασης θα πρέπει να καθοριστεί από 

την ΕΑΤ µε σκοπό τη διασύνδεση των 

εθνικών µητρώων. Τα εν λόγω µέτρα θα 

πρέπει να έχουν ως σκοπό να συµβάλουν 

στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ 

των αρµόδιων αρχών. 

(30) Για την ενίσχυση της διαφάνειας για 

τα ιδρύµατα πληρωµών στα οποία έχει 

χορηγηθεί άδεια ή τα οποία καταγράφονται 

από τις τις αρµόδιες αρχές, 

συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσώπων 

και των υποκαταστηµάτων τους, µία 

δικτυακή πύλη που χρησιµεύει ως 

ευρωπαϊκό σηµείο ηλεκτρονικής 

πρόσβασης θα πρέπει να καθοριστεί από 

την ΕΑΤ µε σκοπό τη διασύνδεση των 

εθνικών µητρώων. Τα εν λόγω µέτρα θα 

πρέπει να έχουν ως σκοπό να συµβάλουν 

στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ 

των αρµόδιων αρχών, συµβάλλοντας 
πλήρως σε ένα περιβάλλον πληρωµών 
που καλλιεργεί τον ανταγωνισµό, την 
καινοτοµία και την ασφάλεια, προς 
όφελος όλων των ενδιαφεροµένων µερών 
εν γένει και των καταναλωτών 
ειδικότερα. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 32 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Μολονότι η παρούσα οδηγία 

καθορίζει το ελάχιστο σύνολο των 

εξουσιών που οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει 

να έχουν κατά την εποπτεία της 

συµµόρφωσης των ιδρυµάτων πληρωµών, 

οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να ασκούνται 

µε σεβασµό προς τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του 

δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή. Για την 

άσκηση των εν λόγω εξουσιών που 

ενδέχεται να συνεπάγονται σοβαρές 

παρεµβάσεις στο δικαίωµα στον σεβασµό 

της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της 

κατοικίας και των επικοινωνιών, τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες 

και αποτελεσµατικές εγγυήσεις ενάντια σε 

κάθε κατάχρηση ή αυθαιρεσία, για 

παράδειγµα, κατά περίπτωση , 

προσκοµίζοντας προηγούµενη άδεια από 

τη δικαστική αρχή του οικείου κράτους 

µέλους. 

(32) Μολονότι η παρούσα οδηγία 

καθορίζει το ελάχιστο σύνολο των 

εξουσιών που οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει 

να έχουν κατά την εποπτεία της 

συµµόρφωσης των ιδρυµάτων πληρωµών, 

οι εν λόγω εξουσίες πρέπει να ασκούνται 

µε σεβασµό προς τα θεµελιώδη 

δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του 

δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή. Με την 
επιφύλαξη του ελέγχου από µία 
ανεξάρτητη αρχή (εθνική αρχή 
προστασίας δεδοµένων) βάσει του 
άρθρου 8 παράγραφος 3 του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση 
των εν λόγω εξουσιών που ενδέχεται να 

συνεπάγονται σοβαρές παρεµβάσεις στο 

δικαίωµα στον σεβασµό της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και των 

επικοινωνιών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

διαθέτουν κατάλληλες και 

αποτελεσµατικές εγγυήσεις ενάντια σε 

κάθε κατάχρηση ή αυθαιρεσία, για 

παράδειγµα, κατά περίπτωση , 

προσκοµίζοντας προηγούµενη άδεια από 

τη δικαστική αρχή του οικείου κράτους 

µέλους. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Είναι βασικό για κάθε πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών να έχει πρόσβαση 

στις υπηρεσίες τεχνικής υποδοµής των 

συστηµάτων πληρωµών. Ωστόσο, η 

πρόσβαση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε 

κατάλληλες απαιτήσεις για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητας και της 

σταθερότητας αυτών των συστηµάτων. 

Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωµών που 

ζητεί να συµµετάσχει σε σύστηµα 

πληρωµών πρέπει να αποδεικνύει στα µέλη 

(34) Είναι βασικό για κάθε πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών να έχει πρόσβαση 

στις υπηρεσίες τεχνικής υποδοµής των 

συστηµάτων πληρωµών. Ωστόσο, η 

πρόσβαση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε 

κατάλληλες απαιτήσεις για την 

εξασφάλιση της ακεραιότητας και της 

σταθερότητας αυτών των συστηµάτων. 

Κάθε πάροχος υπηρεσιών πληρωµών που 

ζητεί να συµµετάσχει σε σύστηµα 

πληρωµών πρέπει να επωµίζεται τον 
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του συστήµατος πληρωµών ότι οι 

εσωτερικές του ρυθµίσεις επαρκούν για 

την αντιµετώπιση κάθε κινδύνου. Τα εν 

λόγω συστήµατα πληρωµών 

περιλαµβάνουν κατά κανόνα π.χ. τα 

τετραµερή συστήµατα πιστωτικών καρτών 

καθώς και τα µείζονα συστήµατα 

διεκπεραίωσης µεταφορών πιστώσεων και 

άµεσων χρεώσεων. Για να διασφαλίζεται 

σε ολόκληρη την Ένωση η ισότιµη 

µεταχείριση των διαφορετικών κατηγοριών 

των αδειοδοτηµένων παροχών υπηρεσιών 

πληρωµών, σύµφωνα µε τους όρους της 

αδειοδότησής τους , είναι αναγκαίο να 

αποσαφηνιθούν οι κανόνες πρόσβασης 

στην παροχή υπηρεσιών πληρωµών και 

στα συστήµατα πληρωµών. 

κίνδυνο του συστήµατος πληρωµών που 
έχει επιλέξει και να αποδεικνύει στα µέλη 
του συστήµατος πληρωµών ότι οι 

εσωτερικές του ρυθµίσεις επαρκούν για 

την αντιµετώπιση κάθε κινδύνου και της 
δόλιας κατάχρησης εκ µέρους τρίτων 
εξαιτίας της επιλογής λειτουργικού 
συστήµατος. Τα εν λόγω συστήµατα 
πληρωµών περιλαµβάνουν κατά κανόνα 

π.χ. τα τετραµερή συστήµατα πιστωτικών 

καρτών καθώς και τα µείζονα συστήµατα 

διεκπεραίωσης µεταφορών πιστώσεων και 

άµεσων χρεώσεων. Για να διασφαλίζεται 

σε ολόκληρη την Ένωση η ισότιµη 

µεταχείριση των διαφορετικών κατηγοριών 

των αδειοδοτηµένων παροχών υπηρεσιών 

πληρωµών, σύµφωνα µε τους όρους της 

αδειοδότησής τους , είναι αναγκαίο να 

αποσαφηνιθούν οι κανόνες πρόσβασης 

στην παροχή υπηρεσιών πληρωµών και 

στα συστήµατα πληρωµών. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καθορίζει τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών όσον 

αφορά την πληροφόρηση των χρηστών 

υπηρεσιών πληρωµών, οι οποίοι, για να 

προβαίνουν σε ενηµερωµένες επιλογές και 

να είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα τις 

πιο συµφέρουσες υπηρεσίες στην αγορά 

της ΕΕ, θα πρέπει να λαµβάνουν σαφή 

πληροφόρηση στο ίδιο υψηλό επίπεδο. 

Χάριν διαφάνειας, η παρούσα οδηγία θα 

πρέπει να θεσπίσει τις δέουσες 

εναρµονισµένες απαιτήσεις που 

απαιτούνται για την παροχή των 

αναγκαίων και επαρκών πληροφοριών 
στους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών τόσο 

σχετικά µε τη σύµβαση υπηρεσιών 

πληρωµών όσο και µε την καθαυτό πράξη 

πληρωµής. Προκειµένου να προαχθεί η 

οµαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς των 

(41) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καθορίζει τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών όσον 

αφορά την πληροφόρηση των χρηστών 

υπηρεσιών πληρωµών, οι οποίοι, για να 

προβαίνουν σε ενηµερωµένες επιλογές 

βασιζόµενοι σε σύγκριση των όρων των 
διαφόρων παρόχων (ιδίως όσον αφορά τη 
διάρθρωση των χρεώσεών τους) και να 
είναι σε θέση να επιλέγουν ελεύθερα τις 

πιο συµφέρουσες υπηρεσίες στην αγορά 

της ΕΕ, θα πρέπει να λαµβάνουν σαφή 

πληροφόρηση στο ίδιο υψηλό επίπεδο. 

Χάριν διαφάνειας, η παρούσα οδηγία θα 

πρέπει να θεσπίσει τις δέουσες 

εναρµονισµένες απαιτήσεις που 

απαιτούνται για την παροχή των 

αναγκαίων, επαρκών και κατανοητών 
πληροφοριών στους χρήστες υπηρεσιών 

πληρωµών τόσο σχετικά µε τη σύµβαση 
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υπηρεσιών πληρωµών, τα κράτη µέλη δεν 

πρέπει να δύνανται να εκδίδουν διατάξεις 

σχετικά µε την πληροφόρηση πέραν των 

διατάξεων που καθορίζονται στην 

παρούσα οδηγία. 

υπηρεσιών πληρωµών όσο και µε την 

καθαυτό πράξη πληρωµής. Προκειµένου 

να προαχθεί η οµαλή λειτουργία της 

ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών πληρωµών, 

τα κράτη µέλη δεν πρέπει να δύνανται να 

εκδίδουν διατάξεις σχετικά µε την 

πληροφόρηση πέραν των διατάξεων που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
καθώς και στην οδηγία 95/46/ΕΚ και 
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 43 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Οι αιτούµενες πληροφορίες θα πρέπει 

να είναι ανάλογες µε τις ανάγκες των 

χρηστών και να γνωστοποιούνται µε 

τυποποιηµένη µορφή. Ωστόσο, οι 

απαιτήσεις πληροφόρησης για µία 

µεµονωµένη πράξη πληρωµής θα πρέπει 

να είναι διαφορετικές από τις απαιτήσεις 

σύµβασης-πλαισίου η οποία προβλέπει 

σειρά πράξεων πληρωµής. 

(43) Οι αιτούµενες πληροφορίες θα πρέπει 

να είναι ανάλογες µε τις ανάγκες των 

χρηστών και να γνωστοποιούνται µε 

τυποποιηµένη και σαφή µορφή, ώστε να 
βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα. 
Ωστόσο, οι απαιτήσεις πληροφόρησης για 

µία µεµονωµένη πράξη πληρωµής θα 

πρέπει να είναι διαφορετικές από τις 

απαιτήσεις σύµβασης-πλαισίου η οποία 

προβλέπει σειρά πράξεων πληρωµής. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 46 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(46) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

προβλέπει το δικαίωµα του καταναλωτή να 

του παρέχονται δωρεάν οι σχετικές 

πληροφορίες προτού δεσµευθεί από 

οποιαδήποτε σύµβαση υπηρεσίας 

πληρωµών. Ο καταναλωτής θα πρέπει 

επίσης να µπορεί να ζητήσει προηγούµενη 

πληροφόρηση καθώς και τη σύµβαση-

πλαίσιο σε έντυπη µορφή, δωρεάν, σε 

οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της 

συµβατικής σχέσης, έτσι ώστε να µπορεί 

να συγκρίνει τις υπηρεσίες των παρόχων 

(46) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

προβλέπει το δικαίωµα του καταναλωτή να 

του παρέχονται δωρεάν οι σχετικές 

πληροφορίες προτού δεσµευθεί από 

οποιαδήποτε σύµβαση υπηρεσίας 

πληρωµών. Ο καταναλωτής θα πρέπει 

επίσης να µπορεί να ζητήσει προηγούµενη 

πληροφόρηση καθώς και τη σύµβαση-

πλαίσιο σε έντυπη µορφή, δωρεάν, σε 

οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της 

συµβατικής σχέσης, έτσι ώστε να µπορεί 

να συγκρίνει τις υπηρεσίες των παρόχων 
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υπηρεσιών πληρωµών και τους όρους τους 

και, σε περίπτωση διαφοράς, να 

εξακριβώνει τα συµβατικά δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις του. Οι διατάξεις αυτές θα 

πρέπει να είναι σύµφωνες µε την οδηγία 

2002/65/ΕΚ. Οι ρητές διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας σχετικά µε τη δωρεάν 

ενηµέρωση δεν θα πρέπει να οδηγήσουν 

στην επιβολή χρέωσης για την παροχή 

πληροφοριών στους καταναλωτές δυνάµει 

άλλων εφαρµοστέων οδηγιών. 

υπηρεσιών πληρωµών και τους όρους τους 

και, σε περίπτωση διαφοράς, να 

εξακριβώνει τα συµβατικά δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις του, ώστε να διατηρείται 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Οι διατάξεις αυτές θα 
πρέπει να είναι σύµφωνες µε την οδηγία 

2002/65/ΕΚ. Οι ρητές διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας σχετικά µε τη δωρεάν 

ενηµέρωση δεν θα πρέπει να οδηγήσουν 

στην επιβολή χρέωσης για την παροχή 

πληροφοριών στους καταναλωτές δυνάµει 

άλλων εφαρµοστέων οδηγιών. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 49 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(49) Για να διευκολύνεται η κινητικότητα 

των πελατών, θα πρέπει να παρέχεται 

στους καταναλωτές η δυνατότητα να 

καταγγέλλουν χωρίς επιβάρυνση µια 

σύµβαση-πλαίσιο µετά έναν χρόνο. Για 
τους καταναλωτές, η προθεσµία 

προειδοποίησης δεν θα πρέπει να 

συµφωνηθεί µεγαλύτερη του ενός µηνός, 

και, για τους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών, µικρότερη των δύο µηνών. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει υπό 

την επιφύλαξη της υποχρέωσης του 

παρόχου υπηρεσιών πληρωµών να θέτει 

τέρµα στη σύµβαση υπηρεσιών πληρωµών 

σε εξαιρετικές περιστάσεις δυνάµει άλλων 

σχετικών ενωσιακών ή εθνικών νοµικών 

διατάξεων, όπως η νοµοθεσία για το 

ξέπλυµα χρηµάτων και τη χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας, τυχόν ενέργειες που 

αφορούν τη δέσµευση περιουσιακών 

στοιχείων ή συγκεκριµένα µέτρα που 

συνδέονται µε την πρόληψη και τη 

διερεύνηση εγκληµάτων. 

(49) Για να διευκολύνεται η κινητικότητα 

των πελατών, θα πρέπει να παρέχεται 

στους καταναλωτές η δυνατότητα να 

καταγγέλλουν χωρίς επιβάρυνση µια 

σύµβαση-πλαίσιο. Για τους καταναλωτές, 

η προθεσµία προειδοποίησης δεν θα πρέπει 

να συµφωνηθεί µεγαλύτερη του ενός 

µηνός, και, για τους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών, µικρότερη των τριών µηνών. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει υπό 

την επιφύλαξη της υποχρέωσης του 

παρόχου υπηρεσιών πληρωµών να θέτει 

τέρµα στη σύµβαση υπηρεσιών πληρωµών 

σε εξαιρετικές περιστάσεις δυνάµει άλλων 

σχετικών ενωσιακών ή εθνικών νοµικών 

διατάξεων, όπως η νοµοθεσία για το 

ξέπλυµα χρηµάτων και τη χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας, τυχόν ενέργειες που 

αφορούν τη δέσµευση περιουσιακών 

στοιχείων ή συγκεκριµένα µέτρα που 

συνδέονται µε την πρόληψη και τη 

διερεύνηση εγκληµάτων. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 51 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(51) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 

κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται 

στους ΤΠΥ να έχουν πρόσβαση και να 

χρησιµοποιούν πληροφορίες σχετικά µε τη 

διαθεσιµότητα κεφαλαίων στον 

λογαριασµό του χρήστη της υπηρεσίας 

πληρωµών που τηρείται σε άλλον πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών. Ειδικότερα, η 

απαραίτητη προστασία των δεδοµένων και 

οι απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται 

ή αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή 

περιλαµβάνονται στις κατευθυντήριες 
γραµµές ΕΑΤ θα πρέπει να πληρούνται 
τόσο από τους τρίτους παρόχους όσο και 

από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που 

εξυπηρετεί τον λογαριασµό του χρήστη 

υπηρεσιών πληρωµών. Οι πληρωτές θα 

πρέπει να δώσουν ρητή συγκατάθεση 

στους τρίτους παρόχους για την πρόσβαση 

στον λογαριασµό πληρωµών τους και να 

ενηµερώνονται επαρκώς για την έκταση 

αυτής της πρόσβασης. Για να καταστεί 
δυνατή η ανάπτυξη των άλλων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωµών, οι οποίοι δεν 
µπορούν να δεχτούν καταθέσεις, είναι 

απαραίτητο τα πιστωτικά ιδρύµατα να 
τους παράσχουν πληροφορίες σχετικά µε 

τη διαθεσιµότητα των κεφαλαίων, εφόσον 

ο πληρωτής έχει συναινέσει ως προς την 

κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών 
στον πάροχο της υπηρεσίας πληρωµών 
που εκδίδει το µέσο πληρωµής. 

(51) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 

κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται 

στους ΤΠΥ να έχουν πρόσβαση και να 

χρησιµοποιούν πληροφορίες σχετικά µε τη 

διαθεσιµότητα κεφαλαίων στον 

λογαριασµό του χρήστη της υπηρεσίας 

πληρωµών που τηρείται σε άλλον πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών. Ειδικότερα, η 

απαραίτητη προστασία των δεδοµένων και 

οι απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται 

ή αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή 

περιλαµβάνονται στα εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα ΕΑΤ θα πρέπει να πληρούνται 
τόσο από τους τρίτους παρόχους όσο και 

από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που 

εξυπηρετεί τον λογαριασµό του χρήστη 

υπηρεσιών πληρωµών. Η ΕΑΤ θα πρέπει 
να καταρτίσει αυτά τα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα µετά από διαβούλευση 
µε τη συµβουλευτική οµάδα που 
αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 29. 
Οι πληρωτές θα πρέπει να ενηµερώνονται 
ρητά σε περίπτωση που χρησιµοποιούν 
τρίτο πάροχο και θα πρέπει να δώσουν 
ρητή συγκατάθεση στους τρίτους 

παρόχους για την πρόσβαση στον 

λογαριασµό πληρωµών τους και να 

ενηµερώνονται επαρκώς για την έκταση 

αυτής της πρόσβασης. Πέραν των ΤΠΥ, 
υπάρχουν και άλλοι τρίτοι παράγοντες 
στην αγορά οι οποίοι, όπως και οι ΤΠΥ, 
δεν µπορούν να δεχτούν καταθέσεις, αλλά, 
σε αντίθεση µε τους ΤΠΥ, βασίζουν τα 
επιχειρηµατικά µοντέλα τους στην 
έκδοση µέσων πληρωµών µε κάρτα. Για 
να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη αυτών 
των τρίτων εκδοτών µέσων πληρωµών, 
είναι απαραίτητο οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού να 
τους παράσχουν πληροφορίες σχετικά µε 

τη διαθεσιµότητα των κεφαλαίων, εφόσον 

ο πληρωτής έχει συναινέσει ως προς την 

κοινοποίηση προς αυτούς των εν λόγω 
πληροφοριών. Προκειµένου να 
εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στην 
αγορά για τους καινοτόµους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωµών, δεν πρέπει να 
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απαιτείται καµία σύµβαση ή συµφωνία 
ανάµεσα στον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού 
και τον τρίτο πάροχο. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (51α) Για να διευκολυνθεί η καινοτοµία 
και η διατήρηση ισότιµου πεδίου 
ανταγωνισµού, οι ΤΠ δεν πρέπει να 
υποχρεούνται να εισέρχονται σε 
συµβατικές σχέσεις µε παρόχους 
υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης 
λογαριασµού στο πλαίσιο υπηρεσιών 
έναρξης πληρωµών ή πληροφοριών 
λογαριασµού. Οι τρίτοι πάροχοι πρέπει 
µόνο να είναι υποχρεωµένοι να 
συµµορφώνονται µε το γενικό νοµοθετικό 
και εποπτικό πλαίσιο. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 54 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(54) Σε περίπτωση µη εγκεκριµένων 

πράξεων πληρωµών, ο πληρωτής θα πρέπει 

να αποζηµιωθεί αµέσως µε το ποσό της 
αντίστοιχης συναλλαγής. Προκειµένου να 

αποφευχθεί η επιβάρυνση του πληρωτή, η 

ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση του 

λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου 

δεν επιτρέπεται να είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία πιστώνεται το 

αντίστοιχο ποσό. Για να δοθεί κίνητρο 

στον χρήστη των υπηρεσιών να 

γνωστοποιεί στον πάροχο χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση τυχόν κλοπή 

ή απώλεια του µέσου πληρωµών και να 

περιορίζεται έτσι ο κίνδυνος διενέργειας 

µη εγκεκριµένων πράξεων πληρωµών, θα 

(54) Σε περίπτωση µη εγκεκριµένων 

πράξεων πληρωµών, ο πληρωτής θα πρέπει 

να αποζηµιωθεί εντός µίας εργάσιµης 
ηµέρας µε το ποσό της αντίστοιχης 
συναλλαγής. Προκειµένου να αποφευχθεί 

η επιβάρυνση του πληρωτή, η ηµεροµηνία 

αξίας για την πίστωση του λογαριασµού 

πληρωµών του δικαιούχου δεν επιτρέπεται 

να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

κατά την οποία πιστώνεται το αντίστοιχο 

ποσό. Εάν αυτό έχει πάψει να είναι 
τεχνικά εφικτό, ο πληρωµής θα πρέπει να 
αποζηµιώνεται για απώλεια τόκων. Για 
να δοθεί κίνητρο στον χρήστη των 

υπηρεσιών να γνωστοποιεί στον πάροχο 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τυχόν 
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πρέπει να φέρει την ευθύνη µόνο ενός 

περιορισµένου ποσού, εκτός εάν έχει 

ενεργήσει µε δόλο ή βαριά αµέλεια. Στο 

πλαίσιο αυτό, το ποσό των 50 ευρώ 

φαίνεται να είναι επαρκές ώστε να 

διασφαλίζεται η εναρµονισµένη και 

υψηλού επιπέδου προστασία των χρηστών 

στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπλέον, 

άπαξ ο χρήστης ενηµερώσει τον πάροχο 

για τον κίνδυνο δόλιας χρήσης του µέσου 

επαλήθευσης πληρωµών, δεν θα πρέπει να 

είναι υπόχρεος να καλύψει περαιτέρω 

ζηµίες από τη µη εγκεκριµένη χρήση του 

εν λόγω µέσου. Η παρούσα οδηγία θα 

πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη της 

ευθύνης πληρωµής των παρόχων 

υπηρεσιών για την τεχνική ασφάλεια των 

προϊόντων τους. 

κλοπή ή απώλεια του µέσου πληρωµών και 

να περιορίζεται έτσι ο κίνδυνος διενέργειας 

µη εγκεκριµένων πράξεων πληρωµών, θα 

πρέπει να φέρει την ευθύνη µόνο ενός 

περιορισµένου ποσού, εκτός εάν έχει 

ενεργήσει µε δόλο ή βαριά αµέλεια. Στο 

πλαίσιο αυτό, το ποσό των 50 ευρώ 

φαίνεται να είναι επαρκές ώστε να 

διασφαλίζεται η εναρµονισµένη και 

υψηλού επιπέδου προστασία των χρηστών 

στο εσωτερικό της Ένωσης. Επιπλέον, 

άπαξ ο χρήστης ενηµερώσει τον πάροχο 

για τον κίνδυνο δόλιας χρήσης του µέσου 

επαλήθευσης πληρωµών, δεν θα πρέπει να 

είναι υπόχρεος να καλύψει περαιτέρω 

ζηµίες από τη µη εγκεκριµένη χρήση του 

εν λόγω µέσου. Η παρούσα οδηγία θα 

πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη της 

ευθύνης πληρωµής των παρόχων 

υπηρεσιών για την τεχνική ασφάλεια των 

προϊόντων τους. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 57 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(57) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καθορίζει κανόνες για επιστροφή 

χρηµάτων προκειµένου να προστατεύονται 

οι καταναλωτές όταν η εκτελούµενη πράξη 

πληρωµής υπερβαίνει το ευλόγως 

αναµενόµενο ποσό. Προκειµένου να 

αποφευχθεί η οικονοµική επιβάρυνση του 

πληρωτή, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η 

ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση του 

λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου 

δεν είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

κατά την οποία πιστώνεται το αντίστοιχο 

ποσό. Στην περίπτωση των άµεσων 

χρεώσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών 

πληρωµών θα πρέπει να µπορούν να 

προσφέρουν ακόµη ευνοϊκότερους όρους 

στους πελάτες τους, οι οποίοι θα πρέπει να 

τηρούν ανεπιφύλακτο δικαίωµα 

επιστροφής του ποσού των 

αµφισβητούµενων πράξεων πληρωµών. 

(57) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

καθορίζει κανόνες για επιστροφή 

χρηµάτων προκειµένου να προστατεύονται 

οι καταναλωτές όταν η εκτελούµενη πράξη 

πληρωµής υπερβαίνει το ευλόγως 

αναµενόµενο ποσό. Προκειµένου να 

αποφευχθεί η οικονοµική επιβάρυνση του 

πληρωτή, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η 

ηµεροµηνία αξίας για την πίστωση του 

λογαριασµού πληρωµών του δικαιούχου 

δεν είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 

κατά την οποία πιστώνεται το αντίστοιχο 

ποσό. Εάν αυτό έχει πάψει να είναι 
τεχνικά εφικτό, ο πληρωµής θα πρέπει να 
αποζηµιώνεται για απώλεια τόκων. Στην 
περίπτωση των άµεσων χρεώσεων, οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών θα πρέπει 

να µπορούν να προσφέρουν ακόµη 

ευνοϊκότερους όρους στους πελάτες τους, 

οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν 
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Ωστόσο, αυτό το άνευ όρων δικαίωµα 
επιστροφής, το οποίο εξασφαλίζει το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών, δεν δικαιολογείται σε 
περιπτώσεις όπου ο έµπορος έχει ήδη 
εκπληρώσει τη σύµβαση και το 
αντίστοιχο αγαθό ή υπηρεσία έχει ήδη 
καταναλωθεί. Στην περίπτωση που ο 
χρήστης προβάλει αξίωση για επιστροφή 

πληρωµής, το δικαίωµα επιστροφής δεν θα 

πρέπει να επηρεάζει την ευθύνη του 

πληρωτή έναντι του δικαιούχου από την 

υποκείµενη σχέση π.χ. για τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που έχουν παραγγελθεί, 

καταναλωθεί ή νοµίµως χρεωθεί, ούτε το 

δικαίωµα του χρήστη όσον αφορά την 

ανάκληση της εντολής πληρωµής. 

ανεπιφύλακτο δικαίωµα επιστροφής του 

ποσού των αµφισβητούµενων πράξεων 

πληρωµών. Στην περίπτωση που ο χρήστης 

προβάλει αξίωση για επιστροφή 

πληρωµής, το δικαίωµα επιστροφής δεν θα 

πρέπει να επηρεάζει την ευθύνη του 

πληρωτή έναντι του δικαιούχου από την 

υποκείµενη σχέση π.χ. για τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που έχουν παραγγελθεί, 

καταναλωθεί ή νοµίµως χρεωθεί, ούτε το 

δικαίωµα του χρήστη όσον αφορά την 

ανάκληση της εντολής πληρωµής. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 63 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(63) Οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές 

χρεώσεων για τη χρήση ενός 

συγκεκριµένου µέσου πληρωµών (εφεξής 

«πρόσθετες χρεώσεις») έχουν οδηγήσει σε 

ακραία ετερογένεια στην αγορά πληρωµών 

της Ένωσης και έχουν γίνει πηγή σύγχυσης 

για τους καταναλωτές, ιδίως στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο και σε διασυνοριακό 

πλαίσιο. Έµποροι οι οποίοι βρίσκονται σε 

κράτη µέλη όπου επιτρέπεται η πρόσθετη 

χρέωση προσφέρουν προϊόντα και 

υπηρεσίες σε κράτη µέλη όπου 

απαγορεύεται και παρά ταύτα επιβάλλουν 

πρόσθετη χρέωση στον καταναλωτή. 

Επιπλέον, ένα ισχυρό επιχείρηµα για την 

αναθεώρηση των πρακτικών πρόσθετων 

χρεώσεων στηρίζεται στο γεγονός ότι ο 

κανονισµός (ΕΕ) αριθ. xxx/εεεε θεσπίζει 

κανόνες για τις πολυµερείς διατραπεζικές 

προµήθειες (Π∆Π) για πληρωµές µε κάρτα. 

∆εδοµένου ότι οι διατραπεζικές 

προµήθειες αποτελούν το κύριο στοιχείο 

που καθιστά ακριβές (κυρίως) τις 

πληρωµές µε κάρτα και η επιβολή 

(63) Οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές 

χρεώσεων για τη χρήση ενός 

συγκεκριµένου µέσου πληρωµών (εφεξής 

«πρόσθετες χρεώσεις») έχουν οδηγήσει σε 

ακραία ετερογένεια στην αγορά πληρωµών 

της Ένωσης και έχουν γίνει πηγή σύγχυσης 

για τους καταναλωτές, ιδίως στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο και σε διασυνοριακό 

πλαίσιο. Έµποροι οι οποίοι βρίσκονται σε 

κράτη µέλη όπου επιτρέπεται η πρόσθετη 

χρέωση προσφέρουν προϊόντα και 

υπηρεσίες σε κράτη µέλη όπου 

απαγορεύεται και παρά ταύτα επιβάλλουν 

πρόσθετη χρέωση στον καταναλωτή. 

Υπάρχουν επίσης πολλά παραδείγµατα 
εµπόρων που επέβαλαν στους 
καταναλωτές πρόσθετες χρεώσεις σε 
επίπεδα πολύ υψηλότερα από το κόστος 
που επιβάρυνε τους ίδιους για τη χρήση 
ενός συγκεκριµένου µέσου πληρωµών. 
Επιπλέον, ένα ισχυρό επιχείρηµα για την 

αναθεώρηση των πρακτικών πρόσθετων 

χρεώσεων στηρίζεται στο γεγονός ότι ο 

κανονισµός (ΕΕ) αριθ. xxx/εεεε θεσπίζει 
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πρόσθετων χρεώσεων περιορίζεται στην 

πράξη στις πληρωµές µε κάρτα, οι κανόνες 

των διατραπεζικών προµηθειών θα πρέπει 

να συνοδεύονται από µια αναθεώρηση των 

κανόνων επιβολής πρόσθετων χρεώσεων. 

Για να προωθηθεί η τιµολογιακή 
διαφάνεια και η χρήση πιο 
αποτελεσµατικών µέσων πληρωµών, τα 
κράτη µέλη και οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωµών δεν θα πρέπει να εµποδίζουν 
τον δικαιούχο να ζητά τη χρέωση του 
πληρωτή για τη χρήση συγκεκριµένου 
µέσου πληρωµών, λαµβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας 
2011/83/ΕΕ. Ωστόσο, το δικαίωµα του 
δικαιούχου να ζητήσει πρόσθετη χρέωση 
πρέπει να εφαρµόζεται µόνο στα µέσα 
πληρωµών για τα οποία δεν επιβάλλονται 
διατραπεζικές προµήθειες. Αυτό θα 
πρέπει να λειτουργήσει ως µηχανισµός 
που κατευθύνει προς τα φθηνότερα µέσα 
πληρωµών. 

κανόνες για τις πολυµερείς διατραπεζικές 

προµήθειες (Π∆Π) για πληρωµές µε κάρτα. 

∆εδοµένου ότι οι διατραπεζικές 

προµήθειες αποτελούν το κύριο στοιχείο 

που καθιστά ακριβές (κυρίως) τις 

πληρωµές µε κάρτα και η επιβολή 

πρόσθετων χρεώσεων περιορίζεται στην 

πράξη στις πληρωµές µε κάρτα, οι κανόνες 

των διατραπεζικών προµηθειών θα πρέπει 

να συνοδεύονται από µια αναθεώρηση των 

κανόνων επιβολής πρόσθετων χρεώσεων. 

Για να ενισχυθεί η λειτουργία της αγοράς 
πληρωµών της Ένωσης, να µειωθεί η 
σύγχυση των καταναλωτών και να 
σταµατήσει η πρακτική της επιβολής 
υπερβολικών πρόσθετων χρεώσεων, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να απαγορεύουν 
την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων, 
αποτρέποντας αδιάπτωτα τους 
δικαιούχους από το να ζητούν τη χρέωση 
του πληρωτή για τη χρήση συγκεκριµένου 
µέσου πληρωµών. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 66 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(66) Για να επιλέξει, ο χρήστης υπηρεσιών 
πληρωµών είναι ανάγκη να γνωρίζει το 

πραγµατικό κόστος και τις επιβαρύνσεις 

των υπηρεσιών πληρωµών. Κατά 

συνέπεια, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η 

χρήση µη διαφανών µεθόδων τιµολόγησης, 

αφού είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι µέθοδοι 

αυτές καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή για 

τον χρήστη τον προσδιορισµό της 

πραγµατικής τιµής της υπηρεσίας 

πληρωµών. Συγκεκριµένα, δεν θα πρέπει 

να επιτρέπεται η χρήση ηµεροµηνιών αξίας 

που αποβαίνουν σε βάρος του χρήστη. 

(66) Για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών σε µια εναρµονισµένη 
αγορά πληρωµών και να µπορεί ο 
χρήστης υπηρεσιών πληρωµών να επιλέξει, 
είναι ανάγκη να γνωρίζει το πραγµατικό 

κόστος και τις επιβαρύνσεις των 

υπηρεσιών πληρωµών. Κατά συνέπεια, δεν 

θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση µη 

διαφανών µεθόδων τιµολόγησης, αφού 

είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι µέθοδοι αυτές 

καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή για τον 

χρήστη τον προσδιορισµό της πραγµατικής 

τιµής της υπηρεσίας πληρωµών. 

Συγκεκριµένα, δεν θα πρέπει να 

επιτρέπεται η χρήση ηµεροµηνιών αξίας 

που αποβαίνουν σε βάρος του χρήστη. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 68 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(68) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή θα πρέπει να αναλαµβάνει την 

ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της 

πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, 

του πλήρους ποσού της πράξης πληρωµής 

και του χρόνου εκτέλεσης, και την πλήρη 

ευθύνη για κάθε παράλειψη σε άλλα µέρη 

της αλυσίδας πληρωµών µέχρι το 

λογαριασµό του δικαιούχου. Συνεπεία 

αυτής της ευθύνης, ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του πληρωτή θα πρέπει, αν δεν 

πιστωθεί στον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών του δικαιούχου ολόκληρο το 

ποσό, να διορθώνει την πράξη πληρωµής 

ή, χωρίς καθυστέρηση, να επιστρέφει στον 

πληρωτή το ποσό της πράξης, µε την 

επιφύλαξη κάθε άλλης αξίωσης που είναι 

δυνατόν να εγερθεί σύµφωνα µε το εθνικό 

δίκαιο. Λόγω της ευθύνης του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών, ο πληρωτής ή ο 

δικαιούχος δεν πρέπει να επιβαρύνονται µε 

τυχόν έξοδα που σχετίζονται µε την 

εσφαλµένη πληρωµή. Σε περίπτωση µη 

εκτέλεσης, εσφαλµένης ή καθυστερηµένης 

εκτέλεσης πράξεων πληρωµής, τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η 

ηµεροµηνία αξίας των διορθωτικών 

πληρωµών των παρόχων υπηρεσιών 

πληρωµών είναι πάντα ίδια µε την 

ηµεροµηνία αξίας της ορθής εκτέλεσης. 

(68) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή, εφόσον είναι ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης 
λογαριασµού ή, κατά περίπτωση, ο τρίτος 
πάροχος, θα πρέπει να αναλαµβάνει την 
ευθύνη για την ορθή εκτέλεση της 

πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων, ιδίως, 

του πλήρους ποσού της πράξης πληρωµής 

και του χρόνου εκτέλεσης, και την πλήρη 

ευθύνη για κάθε παράλειψη σε άλλα µέρη 

της αλυσίδας πληρωµών µέχρι το 

λογαριασµό του δικαιούχου. Συνεπεία 

αυτής της ευθύνης, ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του πληρωτή θα πρέπει, αν δεν 

πιστωθεί στον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών του δικαιούχου ολόκληρο το 

ποσό, να διορθώνει την πράξη πληρωµής 

ή, χωρίς καθυστέρηση, να επιστρέφει στον 

πληρωτή το ποσό της πράξης την ίδια 
ηµέρα που ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωµών έλαβε γνώση του σφάλµατος, 
µε την επιφύλαξη κάθε άλλης αξίωσης που 

είναι δυνατόν να εγερθεί σύµφωνα µε το 

εθνικό δίκαιο. Λόγω της ευθύνης του 

παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, ο 

πληρωτής ή ο δικαιούχος δεν πρέπει να 

επιβαρύνονται µε τυχόν έξοδα που 

σχετίζονται µε την εσφαλµένη πληρωµή. 

Σε περίπτωση µη εκτέλεσης, εσφαλµένης ή 

καθυστερηµένης εκτέλεσης πράξεων 

πληρωµής, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι η ηµεροµηνία αξίας των 

διορθωτικών πληρωµών των παρόχων 

υπηρεσιών πληρωµών είναι πάντα ίδια µε 

την ηµεροµηνία αξίας της ορθής 

εκτέλεσης. Οι πολέµιοι της 
ανεπιφύλακτης επιστροφής τονίζουν τον 
κίνδυνο κατάχρησης από τους 
καταναλωτές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
ενδείξεις κατάχρησης του δικαιώµατος 
αυτού στις χώρες όπου οι καταναλωτές 
επωφελούνται από το δικαίωµα 
ανεπιφύλακτης επιστροφής. Κάθε 
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κατάχρηση θα επιβαρυνόταν µε νέα 
αίτηση πληρωµής από τον δικαιούχο, µε 
επιπλέον κόστος για το µέρος που έχει 
προκαλέσει τη συγκεκριµένη συναλλαγή 
τύπου R, µε αποτέλεσµα ο καταναλωτής 
να καταγράφεται σε µαύρη λίστα ή να του 
απαγορεύεται να χρησιµοποιεί την 
υπηρεσία λόγω ακύρωσης της 
υποκείµενης σύµβασης, ενώ η ανάκληση 
µιας πληρωµής δεν θα τον απάλλασσε 
από την υποχρέωση να πληρώσει για τα 
καταναλωθέντα αγαθά. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 71 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(71) Για να διευκολυνθεί η πρόληψη και 
καταπολέµηση της απάτης στις 
πληρωµές εντός της Κοινότητας, 
χρειάζεται αποτελεσµατική ανταλλαγή 
δεδοµένων µεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών πληρωµών, στους οποίους θα 
πρέπει να επιτρέπεται να συλλέγουν, να 
επεξεργάζονται και να ανταλλάσσουν 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 
αφορούν πρόσωπα αναµεµειγµένα σε 
απάτες στον κλάδο των πληρωµών. Η 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
37
, οι 

εθνικοί κανόνες που εφαρµόζουν την 

οδηγία 95/46/ΕΚ και ο κανονισµός (ΕΚ) 

αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
38
 

εφαρµόζονται στην επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για 

τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. 

(71) Η παροχή υπηρεσιών πληρωµών 
µπορεί να συνεπάγεται την επεξεργασία 
προσωπικών δεδοµένων. Η οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου
37
, οι εθνικοί κανόνες 

που εφαρµόζουν την οδηγία 95/46/ΕΚ και 

ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
38
 εφαρµόζονται στην 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας. 

__________________ __________________ 

37
 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών ( ΕΕ L 

37
 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών ( ΕΕ L 
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281 της 23.11.1995, σ. 31). 281 της 23.11.1995, σ. 31). 

38
 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, 

για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 

την Κοινότητα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 8 

της 12.01.2001, σ. 1). 

38
 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, 

για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 

την Κοινότητα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 8 

της 12.01.2001, σ. 1). 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 72 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (72a) Οι υποχρεώσεις αναφοράς 
περιστατικών ασφαλείας δεν θίγουν άλλες 
υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών που 
ορίζονται σε άλλες νοµοθετικές πράξεις, 
και δη τις απαιτήσεις περί παραβιάσεων 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 
ορίζονται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ, στον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/... [γενικός 
κανονισµός για την προστασία των 
δεδοµένων] καθώς και στις απαιτήσεις 
περί κοινοποίησης περιστατικών 
ασφαλείας στο πλαίσιο της οδηγίας 
…/…/ΕΕ [οδηγία για την ασφάλεια των 
δικτύων και των πληροφοριών]. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει πρότασης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 74 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(74) Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος 

των καταναλωτών για ένδικη προστασία, 

τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 

ένα εύκολα προσιτό και οικονοµικό µέσο 
επίλυσης των διαφορών µεταξύ των 

(74) Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος 

των καταναλωτών για ένδικη προστασία, 

τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν 

τη θέσπιση και τη διατήρηση εύκολα 
προσιτών, ανεξάρτητων, αµερόληπτων, 
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παρόχων υπηρεσιών πληρωµών και των 

καταναλωτών στο πλαίσιο των 
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ο 

κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
40
 ορίζει ότι ο καταναλωτής 

δεν µπορεί να στερηθεί την προστασία που 

του παρέχεται από τους κανόνες δηµόσιας 

τάξης της χώρας της συνήθους κατοικίας 

του µέσω οποιωνδήποτε συµβατικών όρων 

περί εφαρµοστέου δικαίου. Όσον αφορά τη 

δηµιουργία αποδοτικής και 

αποτελεσµατικής διαδικασίας επίλυσης 

διαφορών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 

πληρωµών θέτουν σε εφαρµογή 

αποτελεσµατική διαδικασία υποβολής 

παραπόνων των καταναλωτών την οποία 
να µπορούν να παρακολουθήσουν οι 

καταναλωτές τους, πριν η διαφορά 
παραπεµφθεί προς επίλυση σε 

εξωδικαστική διαδικασία ή ενώπιον του 

δικαστηρίου. Η διαδικασία υποβολής 

παραπόνων θα πρέπει να περιέχει σύντοµες 

και σαφώς καθορισµένες προθεσµίες εντός 

των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών θα πρέπει να απαντήσει στην 

καταγγελία. 

διαφανών και αποτελεσµατικών 
εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης 
των διαφορών µεταξύ των παρόχων 

υπηρεσιών πληρωµών και των χρηστών 
υπηρεσιών πληρωµών στο πλαίσιο των 
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ο 

κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
40
 ορίζει ότι ο καταναλωτής 

δεν µπορεί να στερηθεί την προστασία που 

του παρέχεται από τους κανόνες δηµόσιας 

τάξης της χώρας της συνήθους κατοικίας 

του µέσω οποιωνδήποτε συµβατικών όρων 

περί εφαρµοστέου δικαίου. Όσον αφορά τη 

δηµιουργία αποδοτικής και 

αποτελεσµατικής διαδικασίας επίλυσης 

διαφορών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 

πληρωµών θέτουν σε εφαρµογή 

αποτελεσµατική διαδικασία υποβολής 

παραπόνων την οποία να µπορούν να 

παρακολουθήσουν οι χρήστες αυτών των 
υπηρεσιών πληρωµών, πριν η διαφορά 
παραπεµφθεί προς επίλυση σε 

εξωδικαστική διαδικασία ή ενώπιον του 

δικαστηρίου. Η διαδικασία υποβολής 

παραπόνων θα πρέπει να περιέχει σύντοµες 

και σαφώς καθορισµένες προθεσµίες εντός 

των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών θα πρέπει να απαντήσει στην 

καταγγελία. 

__________________ __________________ 

40
 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το 

εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές 

(ΡΩΜΗ Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6). 

40
 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το 

εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές 

(ΡΩΜΗ Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6). 

Αιτιολόγηση 

Οι απαιτήσεις σχετικά µε τις εξωδικαστικές διαδικασίες θα πρέπει να είναι αυστηρές. Οι 

εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών δεν πρέπει να είναι αναγκαστικά διαθέσιµες 

µόνο στους καταναλωτές αλλά να είναι διαθέσιµες και σε άλλους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών. 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (74a) Υπό το πρίσµα της δέσµευσης της 
ΕΚΤ να συγκροτήσει το Συµβούλιο 
Πληρωµών Λιανικής σε Ευρώ (ΣΠΛΕ), 
και να αναλάβει την προεδρία του, καθώς 
και της δέσµευσης της Επιτροπής να 
συµµετέχει ενεργά στο ΣΠΛΕ, η 
Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνήσει για 
την ενίσχυση της διακυβέρνησης του 
ΕΧΠΕ χωρίς άσκοπη αργοπορία µετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνήσει 
ώστε να εφαρµόζεται η ενωσιακή 
µέθοδος όποτε αυτό είναι δυνατόν, ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να επιζητηθεί ο 
ενστερνισµός από τα ενδιαφερόµενα 
µέρη, στο σκέλος τόσο της προσφοράς 
όσο και της ζήτησης, µέσω ενεργού 
ανάµιξης, διαβούλευσης και πλήρους 
διαφάνειας. Ειδικότερα, οι πάροχοι και οι 
χρήστες υπηρεσιών πληρωµών θα πρέπει 
να εκπροσωπούνται ισότιµα, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ενεργός συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων µερών, να υπάρχει 
επαρκής γνωστοποίηση της διαδικασίας 
ΕΧΠΕ στους τελικούς χρήστες και να 
παρακολουθείται η υλοποίηση της 
διαδικασίας ΕΧΠΕ. 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 80 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(80) Για να διασφαλιστεί η συνεπής 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η 

Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να βασιστεί 

στην εµπειρία και τη στήριξη της ΕΑΤ, η 

οποία θα πρέπει να επιφορτιστεί µε το 

καθήκον να εκπονεί τις κατευθυντήριες 
γραµµές και να προετοιµάζει τα 
κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για θέµατα 
ασφαλείας σχετικά µε τις υπηρεσίες 

πληρωµών, καθώς και για τη συνεργασία 

µεταξύ των κρατών µελών στο πλαίσιο της 

παροχής υπηρεσιών και της σύστασης 

(80) Για να διασφαλιστεί η συνεπής 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η 

Επιτροπή θα πρέπει να µπορεί να βασιστεί 

στην εµπειρία και τη στήριξη της ΕΑΤ, η 

οποία θα πρέπει να επιφορτιστεί µε το 

καθήκον να προετοιµάζει εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα για θέµατα ασφαλείας 

σχετικά µε τις υπηρεσίες πληρωµών, 

καθώς και για τη συνεργασία µεταξύ των 

κρατών µελών στο πλαίσιο της παροχής 

υπηρεσιών και της σύστασης 

αδειοδοτηµένων ιδρυµάτων πληρωµών σε 
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αδειοδοτηµένων ιδρυµάτων πληρωµών σε 

άλλα κράτη µέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί ώστε να θεσπίζει τα 

κανονιστικά τεχνικά πρότυπα. Τα 
συγκεκριµένα αυτά καθήκοντα συνάδουν 

απολύτως µε τον ρόλο και τις 

αρµοδιότητες της ΕΑΤ, όπως ορίζονται 

στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 

σύµφωνα µε τον οποίο συστάθηκε η ΕΑΤ. 

άλλα κράτη µέλη. Όταν αυτά τα 
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα αφορούν 
πτυχές ασφάλειας των πληρωµών, η ΕΑΤ 
θα πρέπει να λαµβάνει επίσης υπόψη τις 
συστάσεις που εγκρίνει το ευρωπαϊκό 
φόρουµ για την ασφάλεια των λιανικών 
πληρωµών (SecurePay Forum) όσον 
αφορά την ασφάλεια των πληρωµών 
µέσω ∆ιαδικτύου και των υπηρεσιών 
πρόσβασης σε λογαριασµούς πληρωµών. 
Κατά την εκπλήρωση αυτών των 
απαιτήσεων η ΕΑΤ θα πρέπει να 
διαβουλεύεται µε τη συµβουλευτική 
οµάδα που αναφέρεται στην αιτιολογικη 
σκέψη 29. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί ώστε να θεσπίζει αυτά τα 
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα. Τα 
συγκεκριµένα αυτά καθήκοντα συνάδουν 

απολύτως µε τον ρόλο και τις 

αρµοδιότητες της ΕΑΤ, όπως ορίζονται 

στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 

σύµφωνα µε τον οποίο συστάθηκε η ΕΑΤ. 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται η δηµιουργία ισότιµων όρων ανταγωνισµού όσον αφορά τα µέτρα ασφαλείας και 

ελέγχου. 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 80 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (80a) Προκειµένου να λειτουργούν οµαλά 
οι υπηρεσίες πληρωµών και να 
αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες 
του έργου ΕΧΠΕ ευρύτερα, έχει ζωτική 
σηµασία η στενή ανάµειξη και ο ενεργός 
ρόλος όλων των ενδιαφεροµένων, και 
ιδίως των χρηστών, περιλαµβανοµένων 
των καταναλωτών. Παρότι η συγκρότηση 
του φορέα διακυβέρνησης του ΕΧΠΕ 
αντιπροσωπεύει ένα βήµα προς τη 
διακυβέρνηση του ΕΧΠΕ και περαιτέρω 
υπηρεσιών πληρωµών, λόγω της 
βελτιωµένης εκπροσώπησης των 
ενδιαφερόµενων µερών, η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων για τις υπηρεσίες 
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πληρωµών εξακολουθεί να µεροληπτεί 
υπέρ του σκέλους της προσφοράς και 
ιδίως των ευρωπαϊκών τραπεζών µέσω 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών 
(ΕΣΠ). Ως εκ τούτου, είναι καίριας 
σηµασίας να επανεξετάσει η Επιτροπή, 
µεταξύ άλλων, τη σύνθεση του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών 
(ΕΣΠ), την αλληλεπίδραση µεταξύ του 
ΕΣΠ και µιας ευρύτερης δοµής 
διακυβέρνησης όπως είναι το Συµβούλιο 
EPA, καθώς και τον ρόλο αυτής της 
ευρύτερης δοµής. Εάν από την εξέταση 
της Επιτροπής επιβεβαιωθεί η ανάγκη για 
περαιτέρω πρωτοβουλίες για τη βελτίωση 
της διακυβέρνησης του ΕΧΠΕ, η 
Επιτροπή θα ρέπει να υποβάλει 
κατάλληλη νοµοθετική πρόταση  

Αιτιολόγηση 

Όταν επιτεύχθηκε η συµφωνία σχετικά µε τον κανονισµό για το ΕΧΠΕ το 2012, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δήλωσε ότι θα προβεί σε ανάλυση των δοµών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών 

(ΕΣΠ) και ότι πιθανόν θα υποβάλει προτάσεις µεταρρύθµισης για τον χειρισµό του εν λόγω 

οργάνου, το οποίο φαίνεται να µεροληπτεί υπέρ των συµφερόντων του τραπεζικού τοµέα. Μέχρι 

στιγµής, δεν έχουν υλοποιηθεί σε καµία πρόταση οι ιδέες της Επιτροπής για µια τέτοιου είδους 

µεταρρύθµιση. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει αναφορά στη δήλωση της Επιτροπής, 

ούτως ώστε να προωθηθούν τυχόν µελλοντικές προσπάθειες µεταρρύθµισης. 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 83 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (83a) Οι αρχές της αµοιβαίας 
αναγνώρισης και του ελέγχου από το 
κράτος µέλος προέλευσης απαιτούν από 
τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να 
αρνούνται να χορηγήσουν ή να 
ανακαλούν την άδεια λειτουργίας, εάν 
στοιχεία όπως το περιεχόµενο του 
προγράµµατος δραστηριοτήτων, η 
γεωγραφική κατανοµή των 
δραστηριοτήτων ή οι πράγµατι 
ασκούµενες δραστηριότητες δείχνουν 
σαφώς ότι το ίδρυµα πληρωµών 
προτίµησε να υπαχθεί στο νοµικό 
σύστηµα ενός κράτους µέλους για να 
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αποφύγει την υπαγωγή του σε 
αυστηρότερους κανόνες ισχύοντες σε 
άλλο κράτος µέλος στο έδαφος του 
οποίου ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει το 
µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων 
του. Τα ιδρύµατα πληρωµών πρέπει να 
αδειοδοτούνται στο κράτος µέλος όπου 
βρίσκεται η καταστατική έδρα τους ή, 
εάν βάσει της εθνικής νοµοθεσίας δεν 
διαθέτουν καταστατική έδρα, στο κράτος 
µέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά 
γραφεία τους. Εξάλλου, τα κράτη µέλη 
πρέπει να απαιτούν από τα ιδρύµατα 
πληρωµών να έχουν πάντα τα κεντρικά 
τους γραφεία στο κράτος µέλος 
καταγωγής τους και όντως να ασκούν 
εκεί δραστηριότητα. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνάδει µε και βασίζεται στο τρέχον κείµενο της αιτιολογικής σκέψης 31 

της οδηγίας MIFID. Αποσκοπεί στην αποτροπή του αρµπιτράζ στην Ένωση. 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρµογή 
της παρούσας παραγράφου. Το αργότερο 
στις ...* η Επιτροπή υποβάλλει 
ενδεχοµένως, στη βάση αυτής της 
επανεξέτασης, νοµοθετική πρόταση, για 
την επέκταση της εφαρµογής των 
διατάξεων του τίτλου IV, πέραν του 
άρθρου 78, και για τις πράξεις πληρωµής 
στις οποίες µόνον ο ένας από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών είναι 
εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της 
Ένωσης, όσον αφορά τα µέρη των 
πράξεων πληρωµών που 
πραγµατοποιούνται στην Ένωση, όταν 
αυτό είναι τεχνικά εφικτό.  

 ________________ 

 * ΕΕ: να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία: 
δύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Αιτιολόγηση 

Θα ήταν πολύ εύλογο να ισχύει το µεγαλύτερο µέρος του τίτλου IV σε µονοµερείς συναλλαγές. 

∆εδοµένου, όµως, ότι δεν είναι σαφές τι είναι και τι δεν είναι τεχνικά εφικτό εν προκειµένω, είναι 

σκόπιµο να βασίζεται η επέκταση αυτή σε λεπτοµερή επανεξέταση. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) σε πράξεις πληρωµής συνιστάµενες σε 

µη επαγγελµατική συγκέντρωση και 
παράδοση χρηµάτων στο πλαίσιο µη 
κερδοσκοπικής ή φιλανθρωπικής 
δραστηριότητας· 

δ) σε πράξεις πληρωµής συνιστάµενες σε 

µη κερδοσκοπική συγκέντρωση και 
διεκπεραίωσης δωρεών στο πλαίσιο 
φιλανθρωπικής δραστηριότητας που 
πραγµατοποιείται από οργάνωση µε 
σχετική άδεια· 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο ι 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) στις υπηρεσίες παρόχων τεχνικών 

υπηρεσιών, οι οποίοι υποστηρίζουν την 

παροχή υπηρεσιών πληρωµών χωρίς ποτέ 

να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό 

µεταφορά χρηµατικά ποσά· στις υπηρεσίες 

αυτές περιλαµβάνονται η επεξεργασία και 

αποθήκευση δεδοµένων, οι υπηρεσίες 

εµπιστοσύνης και προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής, η ταυτοποίηση δεδοµένων 

και οντοτήτων, η παροχή τεχνολογίας 

πληροφορικής (ΙΤ) και δικτύου 

επικοινωνιών, καθώς και η παροχή και 

συντήρηση τερµατικών και συσκευών που 

χρησιµοποιούνται για τις υπηρεσίες 

πληρωµών, µε την εξαίρεση των 

υπηρεσιών έναρξης πληρωµών και των 

υπηρεσιών παροχής πληροφοριών 

λογαριασµού· 

ι) στις υπηρεσίες παρόχων τεχνικών 

υπηρεσιών, οι οποίοι υποστηρίζουν την 

παροχή υπηρεσιών πληρωµών χωρίς ποτέ 

να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό 

µεταφορά χρηµατικά ποσά· στις υπηρεσίες 

αυτές περιλαµβάνονται η επεξεργασία και 

αποθήκευση δεδοµένων, οι υπηρεσίες 

εµπιστοσύνης και προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής, η ταυτοποίηση δεδοµένων 

και οντοτήτων, η παροχή τεχνολογίας 

πληροφορικής (ΙΤ) και δικτύου 

επικοινωνιών και ασφαλών διαύλων, 
καθώς και η παροχή και συντήρηση 

τερµατικών και συσκευών που 

χρησιµοποιούνται για τις υπηρεσίες 

πληρωµών, µε την εξαίρεση των 

υπηρεσιών έναρξης πληρωµών και των 

υπηρεσιών παροχής πληροφοριών 

λογαριασµού· 
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Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο ια 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) στις υπηρεσίες που βασίζονται σε 

ειδικά µέσα που έχουν σχεδιαστεί για την 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων αναγκών, τα 

οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο 

µε περιορισµένο τρόπο, επειδή επιτρέπουν 

στον συγκεκριµένο κάτοχο του µέσου να 

αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες µόνο στην 
επαγγελµατική στέγη που χρησιµοποιεί ο 
εκδότης ή εντός περιορισµένου δικτύου 
παρόχων υπηρεσιών στο πλαίσιο 

απευθείας εµπορικής συµφωνίας µε τον 
εκδότη, ή επειδή µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση 

περιορισµένου φάσµατος αγαθών ή 
υπηρεσιών· 

ια) στις υπηρεσίες που βασίζονται σε 

ειδικά µέσα που έχουν σχεδιαστεί για την 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων αναγκών, τα 

οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο 

µε περιορισµένο τρόπο, επειδή επιτρέπουν 

στον συγκεκριµένο κάτοχο του µέσου να 

αποκτήσει αγαθά ή υπηρεσίες µόνο ενός 
εκδότη ή εντός περιορισµένου δικτύου 
παρόχων υπηρεσιών στο πλαίσιο 

απευθείας εµπορικής συµφωνίας µε έναν 
εκδότη, ή επειδή µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση 

στενού φάσµατος αγαθών ή υπηρεσιών· 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο ια α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιαa) σε µέσα που ισχύουν σε ένα µόνο 
κράτος µέλος και ρυθµίζονται από ειδικό 
κοινωνικό ή φορολογικό πλαίσιο, 
παρέχονται ύστερα από αίτηση 
επιχείρησης ή δηµόσιου φορέα, 
αντιπροσωπεύουν το δικαίωµα 
προσώπων να λάβουν αγαθά ή υπηρεσίες 
από προµηθευτές που έχουν εµπορική 
συµφωνία µε τον εκδότη, και δεν είναι 
µετατρέψιµα σε χρήµα· 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιβ) σε πράξεις πληρωµής που 

πραγµατοποιήθηκαν από τον πάροχο των 

δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή 

υπηρεσιών όπου η πράξη παρέχεται για 

έναν συνδροµητή του δικτύου ή της 

υπηρεσίας και για την αγορά του 
ψηφιακού περιεχοµένου ως επικουρικών 
υπηρεσιών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ανεξάρτητα από τη 
συσκευή που χρησιµοποιείται για την 

αγορά ή την κατανάλωση του 

περιεχοµένου, υπό την προϋπόθεση ότι η 

αξία κάθε µεµονωµένης πράξης πληρωµής, 

δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ και η συνολική 
αξία των πράξεων πληρωµής δεν 

υπερβαίνει τα 200 ευρώ σε οποιοδήποτε 
δεδοµένο µήνα· 

ιβ) σε πράξεις πληρωµής που 

πραγµατοποιήθηκαν από τον πάροχο των 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό 
την ιδιότητα του διαµεσολαβητή, ή 
υπηρεσιών και πράξεων πληρωµών που 
είναι επικουρικές στην κύρια 
δραστηριότητα του παρόχου, όπου η 
πράξη παρέχεται για έναν συνδροµητή του 

δικτύου ή της υπηρεσίας και για την αγορά 

ψηφιακού περιεχοµένου ή υπηρεσιών, 
ανεξάρτητα από τη συσκευή που 

χρησιµοποιείται για την αγορά ή την 

κατανάλωση του ψηφιακού περιεχοµένου 
ή υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία κάθε µεµονωµένης πράξης πληρωµής 

δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ και η συνολική 
αξία των πράξεων πληρωµής δεν 

υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε οποιοδήποτε 
ηµερολογιακό µήνα· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12. «χρήστης υπηρεσιών πληρωµών»: το 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

χρησιµοποιεί µια υπηρεσία πληρωµών ως 

πληρωτής ή δικαιούχος, ή και µε τις δύο 
ιδιότητες· 

12. «χρήστης υπηρεσιών πληρωµών»: το 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

χρησιµοποιεί µια υπηρεσία πληρωµών ως 

πληρωτής, δικαιούχος, ή και µε τις δύο 
ιδιότητες, αλλά εξαιρουµένων των τρίτων 
παρόχων υπηρεσιών πληρωµών όταν 
ενεργούν εκ µέρους άλλου χρήστη 
υπηρεσιών πληρωµών· 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

18. «εντολή πληρωµής»: κάθε οδηγία εκ 

µέρους του πληρωτή ή του δικαιούχου 

προς τον πάροχο των υπηρεσιών 

18. «εντολή πληρωµής»: κάθε οδηγία εκ 

µέρους του πληρωτή ή του δικαιούχου 

προς τον πάροχο των υπηρεσιών 
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πληρωµών µε την οποία του ζητείται να 

εκτελέσει µια πράξη πληρωµής· 

πληρωµών, είτε αυτή δίδεται απευθείας 
είτε µέσω ενός τρίτου παρόχου 
υπηρεσιών πληρωµών, µε την οποία του 
ζητείται να εκτελέσει µια πράξη 

πληρωµής· 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

21. «εξακρίβωση γνησιότητας»: η 
διαδικασία που επιτρέπει στον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωµών να επαληθεύει τη 

χρήση συγκεκριµένου µέσου πληρωµών, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

εξατοµικευµένων στοιχείων ασφάλειάς 
του· 

21. «εξακρίβωση γνησιότητας»: 

διαδικασίες που επιτρέπουν στον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωµών να επαληθεύει την 
εγκυρότητα της χρήσης συγκεκριµένου 
µέσου πληρωµών, περιλαµβανοµένης της 
χρήσης των εξατοµικευµένων 
διαπιστευτηρίων ασφάλειας του χρήστη ή 
τον έλεγχο εξατοµικευµένων εγγράφων 
ταυτότητας, ή να ελέγχει την ταυτότητα 
ενός αλληλεπιδρώντος τρίτου παρόχου 
υπηρεσιών πληρωµών· 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

22. «αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας 

πελάτη»: η διαδικασία για την εξακρίβωση 
της ταυτότητας ενός φυσικού ή νοµικού 
προσώπου µε βάση τη χρήση δύο ή 
περισσότερων στοιχείων που αφορούν κάτι 
το οποίο ο χρήστης γνωρίζει, κάτι το οποίο 

κατέχει και κάποιο µοναδικό φυσικό 
χαρακτηριστικό του, στοιχεία τα οποία 
είναι ανεξάρτητα, ως προς το ότι η 

παραβίαση ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την 

αξιοπιστία των άλλων· η διαδικασία είναι 

σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

προστατεύεται το απόρρητο των 

δεδοµένων εξακρίβωσης της ταυτότητας. 

22. «αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας 

πελάτη»: η διαδικασία για την επαλήθευση 
της εγκυρότητας ενός µέσου πληρωµής 
µε βάση τη χρήση δύο ή περισσότερων 

στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί ως 
γνώση (κάτι το οποίο ο χρήστης γνωρίζει), 
κτήση (κάτι το οποίο ο χρήστης κατέχει) 
και ιδιότητα (κάτι το οποίο είναι ο 
χρήστης), στοιχεία τα οποία είναι 
ανεξάρτητα, ως προς το ότι η παραβίαση 

ενός δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία 

των άλλων· η διαδικασία είναι 

σχεδιασµένη µε τέτοιον τρόπο ώστε να 

προστατεύεται το απόρρητο των 

δεδοµένων εξακρίβωσης της ταυτότητας. 
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Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 26 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

26. «µέσο πληρωµών»: κάθε 

εξατοµικευµένος µηχανισµός ή/και σειρά 

διαδικασιών που έχει συµφωνηθεί µεταξύ 

του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του 

παρόχου υπηρεσιών πληρωµών και τα 

οποία χρησιµοποιεί ο χρήστης υπηρεσιών 

πληρωµών προκειµένου να κινήσει εντολή 

πληρωµής· 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 32 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

32. «υπηρεσία έναρξης πληρωµής»: η 

υπηρεσία πληρωµής που επιτρέπει την 

πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών που 
παρέχεται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών, όπου ο πληρωτής µπορεί να 
συµµετέχει ενεργά στην ενεργοποίηση 
πληρωµής ή στο λογισµικό του τρίτου 
παρόχου υπηρεσιών πληρωµής, ή όπου 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον 
πληρωτή ή τον δικαιούχο µέσα 
πληρωµών για την επίδοση των 
διαπιστευτηρίων του πληρωτή στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών που 
εξυπηρετεί τον λογαριασµό· 

32. «υπηρεσία έναρξης πληρωµής»: η 

υπηρεσία πληρωµής που επιτρέπει την 

πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών όπου 
κινείται µια πράξη πληρωµής από τρίτο 
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών µετά από 
αίτηµα του πληρωτή, από λογαριασµό 
πληρωµών τηρούµενο από τον πληρωτή 
σε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών 
εξυπηρέτησης λογαριασµού· 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

33. «υπηρεσία πληροφοριών 

λογαριασµού»: η υπηρεσία πληρωµών µε 

33. «υπηρεσία πληροφοριών 

λογαριασµού»: η υπηρεσία που παρέχεται 
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την οποία παρέχονται συγκεντρωτικές και 
φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες για 
έναν ή περισσότερους λογαριασµούς 

πληρωµών που τηρεί ο χρήστης υπηρεσιών 

πληρωµών σε έναν ή περισσότερους 

παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 

εξυπηρέτησης λογαριασµών· 

από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, 
κατόπιν αιτήµατος του χρήστη 
υπηρεσιών πληρωµών, µε την οποία 
παρέχονται συγκεντρωτικές πληροφορίες 

για έναν ή περισσότερους λογαριασµούς 

πληρωµών που τηρεί ο χρήστης υπηρεσιών 

πληρωµών σε έναν ή περισσότερους 

παρόχους υπηρεσιών πληρωµών· 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 38 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 38α. «εξατοµικευµένα διαπιστευτήρια 
ασφαλείας»: οι πληροφορίες που 
χρησιµοποιούνται για την επαλήθευση 
της ταυτότητας φυσικού ή νοµικού 
προσώπου· 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 38 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 38β. «τρίτος εκδότης µέσου πληρωµών»: 
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών που δεν 
αφορούν εξυπηρέτηση λογαριασµού και 
που ασκεί επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Ι σηµείο 3 ή σηµείο 5· 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 38 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 38γ. «µεταφορά πίστωσης»: η εθνική ή 
διασυνοριακή υπηρεσία πληρωµών για 
την πίστωση λογαριασµού πληρωµών του 
δικαιούχου µε πράξη πληρωµής ή µια 
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σειρά πράξεων πληρωµής από 
λογαριασµό πληρωµών του πληρωτή 
µέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών 
που τηρεί τον λογαριασµό πληρωµών του 
πληρωτή, βάσει εντολής του πληρωτή· 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 38 δ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 38δ. «ευαίσθητα δεδοµένα πληρωµών»: 
δεδοµένα που είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν για διάπραξη απάτης, 
πλην του ονόµατος του κατόχου του 
λογαριασµού και του αριθµού του 
λογαριασµού, συµπεριλαµβανοµένων των 
δεδοµένων που επιτρέπουν να κινηθεί µια 
εντολή πληρωµής, δεδοµένων που 
χρησιµοποιούνται για εξακρίβωση 
ταυτότητας, δεδοµένων που 
χρησιµοποιούνται για την παραγγελία 
µέσων πληρωµών ή εργαλείων 
εξακρίβωσης ταυτότητας που πρόκειται 
να αποσταλούν σε πελάτες καθώς επίσης 
δεδοµένων, παραµέτρων και λογισµικού 
που, αν τροποποιηθούν, είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν την ικανότητα του νόµιµου 
συναλλασσοµένου να επαληθεύει πράξεις 
πληρωµών, να εγκρίνει ηλεκτρονικές 
εντολές πληρωµής ή να ελέγχει τον 
λογαριασµό· 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 38 ε (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 38ε. «αποδοχή πράξεων πληρωµών»: 
υπηρεσία πληρωµών παρεχόµενη, άµεσα 
ή έµµεσα, από έναν πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών ο οποίος συνάπτει σύµβαση µε 
έναν δικαιούχο για την αποδοχή και 
επεξεργασία των πράξεων πληρωµών του 
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δικαιούχου που εκκινούν από µέσο 
πληρωµών του πληρωτή και καταλήγουν 
σε µεταφορά χρηµατικών ποσών στον 
δικαιούχο· η υπηρεσία µπορεί να 
περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών 
ελέγχου ταυτότητας, έγκρισης και άλλες 
υπηρεσίες σχετικές µε τη διαχείριση των 
χρηµατοδοτικών ροών προς τον 
δικαιούχο, ασχέτως αν ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών διατηρεί τα 
χρηµατικά ποσά για λογαριασµό του 
δικαιούχου· 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) περιγραφή της υφιστάµενης διαδικασίας 

ελέγχου, εντοπισµού και περιορισµού της 

πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδοµένα 

πληρωµών, και σε λογικές και φυσικές 
σηµαντικές πηγές· 

ζ) περιγραφή της υφιστάµενης διαδικασίας 

ελέγχου, εντοπισµού και περιορισµού της 

πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδοµένα 

πληρωµών· 

Αιτιολόγηση 

Μπορεί να αφαιρεθεί η αναφορά στις λογικές και φυσικές σηµαντικές πηγές, όπως καταργήθηκε 

από την οδηγία Α∆Π. 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 - εδάφιο 1 - στοιχείο ια 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) περιγραφή των µηχανισµών 
εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει ο 
αιτών ώστε να τηρεί τις υποχρεώσεις 
σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας που 

προβλέπουν η οδηγία 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
45
 και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 

1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου
46
· 

ια) για τα ιδρύµατα πληρωµών που 
υπόκεινται στις υποχρεώσεις σχετικά µε 
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας που προβλέπουν η οδηγία 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
45
 και ο 

κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου
46
, περιγραφή των 

µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου που έχει 
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θεσπίσει ο αιτών ώστε να τηρεί τις εν 
λόγω υποχρεώσεις· 

__________________ __________________ 

45
 Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 

πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15) 

45
 Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 

πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15) 

46
 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 2006, 

περί των πληροφοριών για τον πληρωτή 

που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών 

ποσών (ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 1). 

46
 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 2006, 

περί των πληροφοριών για τον πληρωτή 

που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών 

ποσών (ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 1). 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α – εδάφιο 1 (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Κατόπιν διαβούλευσης µε 
συµβουλευτική οµάδα που συγκροτείται 
σύµφωνα µε το άρθρο 41 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και στην οποία 
εκπροσωπούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
φορείς, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 
που δραστηριοποιούνται εκτός του 
τραπεζικού τοµέα, η ΕΑΤ καταρτίζει 
σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων 
προκειµένου να καθοριστούν οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στις αρµόδιες αρχές κατά την αίτηση για 
χορήγηση άδειας σε ιδρύµατα πληρωµών, 
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, 
στοιχεία α), β), γ), ε), και ζ) έως ι). 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α – εδάφιο 2 (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α – εδάφιο 3 (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή εγκρίνει τα σχέδια 
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύµφωνα 
µε τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιες αρχές 

απαιτούν από τα ιδρύµατα πληρωµών, τα 

οποία παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία 

πληρωµών ενώ, ταυτόχρονα, ασκούν και 
άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 
αναφερόµενες στο άρθρο 17, παράγραφος 
1, στοιχείο γ), να διασφαλίζουν τα 

χρηµατικά ποσά που λαµβάνουν από τους 

χρήστες των υπηρεσιών πληρωµών ή µέσω 

άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για 

την εκτέλεση πράξεων πληρωµών, µε 

οποιονδήποτε από τους ακόλουθους 

τρόπους: 

1. Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιες αρχές 

απαιτούν από τα ιδρύµατα πληρωµών, τα 

οποία παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία 

πληρωµών που αναφέρεται στο 
παράρτηµα Ι ή ασκούν επιχειρηµατική 
δραστηριότητα που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ), να 

διασφαλίζουν τα χρηµατικά ποσά που 

λαµβάνουν από τους χρήστες των 

υπηρεσιών πληρωµών ή µέσω άλλου 

παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για την 

εκτέλεση πράξεων πληρωµών, µε 

οποιονδήποτε από τους ακόλουθους 

τρόπους: 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα εν λόγω χρηµατικά ποσά δεν πρέπει 

να αναµειγνύονται ποτέ µε τα χρηµατικά 

ποσά φυσικών ή νοµικών προσώπων 

διαφορετικών από τους χρήστες των 

υπηρεσιών πληρωµών στο όνοµα των 

οποίων κατέχονται τα χρηµατικά αυτά 

ποσά και, εάν κατέχονται ακόµη από το 

ίδρυµα πληρωµών και δεν έχουν ακόµη 

καταβληθεί στον δικαιούχο ούτε έχουν 

µεταφερθεί σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών µέχρι το τέλος της εργάσιµης 

ηµέρας που έπεται της ηµέρας παραλαβής 

τους, κατατίθενται σε χωριστό λογαριασµό 

σε πιστωτικό ίδρυµα ή επενδύονται σε 

ασφαλή και ρευστά στοιχεία ενεργητικού 

χαµηλού κινδύνου τα οποία καθορίζονται 

από τις αρµόδιες αρχές του κράτους 

µέλους καταγωγής και προστατεύονται διά 

της νοµοθεσίας των κρατών µελών, προς 

το συµφέρον αυτών των χρηστών των 

υπηρεσιών πληρωµών, έναντι αξιώσεων 

άλλων πιστωτών του ιδρύµατος 

πληρωµών, ιδίως σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας. 

α) τα εν λόγω χρηµατικά ποσά δεν πρέπει 

να αναµειγνύονται ποτέ µε τα χρηµατικά 

ποσά φυσικών ή νοµικών προσώπων 

διαφορετικών από τους χρήστες των 

υπηρεσιών πληρωµών στο όνοµα των 

οποίων κατέχονται τα χρηµατικά αυτά 

ποσά και, εάν κατέχονται ακόµη από το 

ίδρυµα πληρωµών και δεν έχουν ακόµη 

καταβληθεί στον δικαιούχο ούτε έχουν 

µεταφερθεί σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών µέχρι το τέλος της εργάσιµης 

ηµέρας που έπεται της ηµέρας παραλαβής 

τους, κατατίθενται στη συνέχεια σε 
χωριστό λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα 

ή επενδύονται σε ασφαλή και ρευστά 

στοιχεία ενεργητικού χαµηλού κινδύνου τα 

οποία καθορίζονται από τις αρµόδιες αρχές 

του κράτους µέλους καταγωγής και 

προστατεύονται διά της νοµοθεσίας των 

κρατών µελών, προς το συµφέρον αυτών 

των χρηστών των υπηρεσιών πληρωµών, 

έναντι αξιώσεων άλλων πιστωτών του 

ιδρύµατος πληρωµών, ιδίως σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας. 

Αιτιολόγηση 

∆ιευκρινίζει τη χρονική ακολουθία. 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε ίδρυµα πληρωµών το οποίο, 

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του 

κράτους µέλους καταγωγής, διαθέτει 

καταστατική έδρα, διατηρεί τα κεντρικά 

του γραφεία στο ίδιο κράτος µέλος µε την 

καταστατική του έδρα. 

3. Κάθε ίδρυµα πληρωµών το οποίο, 

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του 

κράτους µέλους καταγωγής, διαθέτει 

καταστατική έδρα, διατηρεί τα κεντρικά 

του γραφεία στο ίδιο κράτος µέλος µε την 

καταστατική του έδρα όπου και ασκεί 
όντως τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες. 
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Αιτιολόγηση 

Συνδέεται µε την αιτιολογική σκέψη 13 του κειµένου της MIFID όπως ισχύει. 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να 

ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας 

ιδρύµατος πληρωµών µόνο όταν το ίδρυµα 

εµπίπτει στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να 

ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας 

ιδρύµατος πληρωµών µόνο όταν το ίδρυµα 

εµπίπτει σε µία από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) θα αποτελούσε απειλή για τη 

σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη του 

συστήµατος πληρωµών αν συνέχιζε τις 

εργασίες του σχετικά µε τις υπηρεσίες 

πληρωµών· 

δ) θα αποτελούσε απειλή για τη 

σταθερότητα ή την εµπιστοσύνη του 

συστήµατος πληρωµών αν συνέχιζε τις 

εργασίες του σχετικά µε τις υπηρεσίες 

πληρωµών· ή 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το µητρώο προσδιορίζει επίσης και 
αναφέρει τους λόγους για κάθε ανάκληση 
άδειας από τις αρµόδιες αρχές. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθµιστικών 

τεχνικών προτύπων για τον καθορισµό 

τεχνικών απαιτήσεων όσον αφορά την 

πρόσβαση στις πληροφορίες που 

περιέχονται στα δηµόσια µητρώα που 

προβλέπονται στο άρθρο 13, σε επίπεδο 

ΕΕ. Η ΕΑΤ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 

ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή έως [... εντός δύο ετών από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 

οδηγίας]. 

4. Η ΕΑΤ, µετά από διαβούλευση µε τη 
συµβουλευτική οµάδα που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3α, καταρτίζει 
σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων 

για τον καθορισµό τεχνικών απαιτήσεων 

όσον αφορά την πρόσβαση στις 

πληροφορίες που περιέχονται στα δηµόσια 

µητρώα που προβλέπονται στο άρθρο 13, 

σε επίπεδο Ένωσης.  

 Η ΕΑΤ υποβάλλει αυτά τα σχέδια 

ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων στην 

Επιτροπή έως ...* . 

 _____________ 

 * ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: δύο 
έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν τα ιδρύµατα πληρωµών παρέχουν 

µία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες 

πληρωµών, µπορούν να τηρούν 

λογαριασµούς πληρωµών που 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 

πράξεις πληρωµών. Τα κράτη µέλη 

µεριµνούν ώστε η πρόσβαση σε αυτούς 
τους λογαριασµούς πληρωµών να είναι 
ανάλογη. 

2. Όταν τα ιδρύµατα πληρωµών παρέχουν 
µία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες 

πληρωµών, µπορούν να τηρούν 

λογαριασµούς πληρωµών που 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 

πράξεις πληρωµών. Τα κράτη µέλη 

µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα πληρωµών 
να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
πληρωµών και λογαριασµών καταθέσεων 
εκ µέρους πιστωτικών ιδρυµάτων, σε 
αντικειµενική, αµερόληπτη και αναλογική 
βάση. Η πρόσβαση αυτή πρέπει να είναι 
αρκετά εκτεταµένη ώστε το ίδρυµα 
πληρωµών να είναι σε θέση να παρέχει 
υπηρεσίες πληρωµών µε απρόσκοπτο και 
αποτελεσµατικό τρόπο. 
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Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Αν υπάρχουν πλείονες αρµόδιες αρχές 
για τα θέµατα του παρόντος τίτλου στο 
έδαφός τους, τα κράτη µέλη µεριµνούν για 
τη στενή µεταξύ τους συνεργασία ώστε να 
εκπληρώνουν αποτελεσµατικά τα 

καθήκοντά τους. Το ίδιο ισχύει και όταν οι 
αρµόδιες αρχές για θέµατα του παρόντος 
τίτλου δεν είναι οι αρµόδιες αρχές για την 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

3. Αν η αρµόδια αρχή για τα θέµατα του 
παρόντος τίτλου δεν είναι η αρµόδια αρχή 
για την εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, τα κράτη µέλη µεριµνούν για 
τη στενή συνεργασία µεταξύ των αρχών 
αυτών ώστε να εκπληρώνουν 
αποτελεσµατικά τα καθήκοντά τους. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να απαιτούν από το ίδρυµα πληρωµών 

να παρέχει κάθε πληροφορία απαραίτητη 

για τον σκοπό αυτόν· 

α) να απαιτούν από το ίδρυµα πληρωµών 

να παρέχει κάθε πληροφορία απαραίτητη 

για τον σκοπό αυτόν µε επίσηµη απόφαση, 
αναφέροντας τη νοµική βάση και τον 
σκοπό της αίτησης, τις πληροφορίες που 
ζητούνται και την προθεσµία για την 
παροχή τους· 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών ή 
εγγράφων από τις αρµόδιες αρχές των 
κρατών µελών θα πρέπει να λαµβάνεται 
στη βάση απόφασης στην οποία 
προσδιορίζονται η νοµική βάση της 
απόφασης, ο σκοπός της αίτησης, 
λεπτοµέρειες όσον αφορά τις 
πληροφορίες που ζητούνται, η προθεσµία 
παροχής τους και η περίοδος διατήρησης 
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των πληροφοριών ή των εγγράφων 
αυτών. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στη γνωµοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

∆εδοµένων (ΕΕΠ∆). 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρµόδιες αρχές των διάφορων 

κρατών µελών συνεργάζονται µεταξύ τους 

και, εφόσον χρειάζεται, µε την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών και 

άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές που έχουν 

ορισθεί βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής 

νοµοθεσίας για τους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών. 

1. Οι αρµόδιες αρχές των διάφορων 

κρατών µελών συνεργάζονται µεταξύ τους 

και, εφόσον χρειάζεται, µε την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές 

κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών και 

άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές που έχουν 

ορισθεί βάσει της ενωσιακής ή της εθνικής 

νοµοθεσίας για τους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών. Όταν οι εν λόγω αρχές 
προβαίνουν σε επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να 
προσδιορίζουν για ποιον συγκεκριµένο 
σκοπό το πράττουν και να αναφέρουν την 
κατάλληλη νοµική βάση στη νοµοθεσία 
της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει γνωµοδότησης του ΕΕΠ∆. 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) της Europol, υπό την ιδιότητά της ως 
ενωσιακής υπηρεσίας επιβολής του νόµου 
και ως υπεύθυνης για την υποστήριξη και 
τον συντονισµό µιας κοινής προσέγγισης 
µεταξύ των αρµόδιων αστυνοµικών 
αρχών των κρατών µελών όσον αφορά 
την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος, άλλων µορφών σοβαρού 
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εγκλήµατος και της τροµοκρατίας, στα 
οποία περιλαµβάνεται η παραχάραξη του 
ευρώ ή άλλων νοµισµάτων και άλλων 
µέσων πληρωµής. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Η ΕΑΤ έχει εντολή να ξεκινήσει και 
να προωθήσει δεσµευτική 
διαµεσολάβηση για τον διακανονισµό 
διαφορών µεταξύ αρµόδιων αρχών που 
προκύπτουν από την ανταλλαγή 
πληροφοριών. 
 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε µια συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν 
επιπλέον απαιτήσεις σε ιδρύµατα 
πληρωµών της Ένωσης που επιθυµούν να 
παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών σε 
κράτος µέλος υποδοχής οι οποίες δεν 
ισχύουν για ιδρύµατα πληρωµών που 
έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από το 
κράτος µέλος υποδοχής. 

Αιτιολόγηση 

Αποσκοπεί στη διασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν 

αµοιβαία όλες τις ουσιαστικές ή/και 

σχετικές πληροφορίες, ιδίως σε περίπτωση 

παράβασης ή εικαζόµενης παράβασης εκ 

µέρους αντιπροσώπου, υποκαταστήµατος, 

ή εξωτερικής οντότητας στην οποία 

ανατίθενται δραστηριότητες. Για τον 

σκοπό αυτόν, οι αρµόδιες αρχές 

κοινοποιούν, όταν τους ζητηθεί, όλες τις 

σχετικές πληροφορίες και, µε ιδία 

πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικές 

πληροφορίες. 

3. Οι αρµόδιες αρχές κοινοποιούν 

αµοιβαία όλες τις ουσιαστικές ή/και 

σχετικές πληροφορίες, ιδίως σε περίπτωση 

παράβασης ή εικαζόµενης παράβασης εκ 

µέρους αντιπροσώπου, υποκαταστήµατος, 

ή εξωτερικής οντότητας στην οποία 

ανατίθενται δραστηριότητες. Για τον 

σκοπό αυτόν, οι αρµόδιες αρχές 

κοινοποιούν, όταν τους ζητηθεί, όλες τις 

σχετικές πληροφορίες και, µε ιδία 

πρωτοβουλία, όλες τις ουσιαστικές 

πληροφορίες. Σε περίπτωση διατήρησης 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η 
αποθήκευση δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τις αρµόδιες αρχές δεν 
υπερβαίνει τα δέκα έτη. Σε κάθε 
περίπτωση, η αποθήκευση δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα συµµορφώνεται 
µε την οδηγία 95/46/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Βάσει της γνωµοδότησης του ΕΕΠ∆. 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές 

µε αποδέκτες τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα 

µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1093/2010, σχετικά µε τα στοιχεία που 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν 

αποφασίζεται το αν η δραστηριότητα που 

το ίδρυµα πληρωµών κοινοποίησε ότι 

προτίθεται να παράσχει σε άλλο κράτος 

µέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, θα ισοδυναµούσε µε 

άσκηση του δικαιώµατος εγκατάστασης ή 

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραµµές θα εκδοθούν έως 

τις [... εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

5. Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές 

µε αποδέκτες τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα 

µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1093/2010, σχετικά µε τα στοιχεία που 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν 

αποφασίζεται το αν η δραστηριότητα που 

το ίδρυµα πληρωµών κοινοποίησε ότι 

προτίθεται να παράσχει σε άλλο κράτος 

µέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, θα ισοδυναµούσε µε 

άσκηση του δικαιώµατος εγκατάστασης ή 

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραµµές θα εκδοθούν έως 

τις ...*. 
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 _________________ 

 * ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: 12 
µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ο µέσος όρος του συνολικού ποσού 

πράξεων πληρωµών του προηγούµενου 

δωδεκαµήνου, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν από το ενδιαφερόµενο 

πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των 

αντιπροσώπων για τους οποίους 

αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη, δεν 

υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ µηνιαίως. Η 

απαίτηση αυτή αξιολογείται βάσει του 

συνολικού ποσού πράξεων πληρωµών που 

προβλέπεται στο επιχειρηµατικό του 

σχέδιο, εκτός εάν οι αρµόδιες αρχές 

ζητήσουν αναπροσαρµογή του· 

α) ο µέσος όρος του συνολικού ποσού 

πράξεων πληρωµών του προηγούµενου 

δωδεκαµήνου, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν ή κινήθηκαν από το 
ενδιαφερόµενο πρόσωπο, 

συµπεριλαµβανοµένων των αντιπροσώπων 

για τους οποίους αναλαµβάνει την πλήρη 

ευθύνη, δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ 

µηνιαίως. Η απαίτηση αυτή αξιολογείται 

βάσει του συνολικού ποσού πράξεων 

πληρωµών που προβλέπεται στο 

επιχειρηµατικό του σχέδιο, εκτός εάν οι 

αρµόδιες αρχές ζητήσουν αναπροσαρµογή 

του· 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να 
παρέχονται στα φυσικά πρόσωπα οι 
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύµφωνα µε τις εθνικές 
διατάξεις για τη µεταφορά των άρθρων 
10 και 11 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του 
άρθρου 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 στο εθνικό δίκαιο. 
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Τροπολογία  84 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

µπορεί να επιβάλει χρέωση για 

πληροφορίες δυνάµει της παραγράφου 2, η 

χρέωση αυτή είναι εύλογη και ανάλογη µε 

το πραγµατικό κόστος στο οποίο 

υποβάλλεται ο πάροχος των υπηρεσιών 

πληρωµών. 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
καταναλωτές που αλλάζουν λογαριασµό 
πληρωµών να µπορούν να λαµβάνουν 
κατόπιν αιτήµατος κατάσταση των 
συναλλαγών που διενεργήθηκαν στον 
προηγούµενο λογαριασµό πληρωµών, 
καταγεγραµµένες σε µέσο που αντέχει 
στον χρόνο, από τον µεταβιβάζοντα 
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, έναντι 
εύλογης αµοιβής. 

Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση αλλαγής λογαριασµού πληρωµών και µετάβασης σε διαφορετικό πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών, µπορεί να χρειαστούν οι αναλυτικές καταστάσεις λογαριασµού του 

πρώτου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών για διάφορους σκοπούς, π.χ. υποβολή αίτησης χορήγησης 

πίστωσης, µίσθωση κατοικίας, παροχή δικαιολογητικών για έλεγχο φόρου εισοδήµατος. Λόγω της 

ανάπτυξης των ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασµών, οι καταναλωτές µπορεί να έχουν 

πρόσβαση µόνο σε ηλεκτρονικές τραπεζικές αναλυτικές καταστάσεις και δεν έχουν πάντοτε τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν λήψη συναλλαγών διάρκειας πολλών ετών. 

Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 34 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι το 
βάρος της απόδειξης φέρει ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών προκειµένου να 

αποδείξει ότι έχει συµµορφωθεί µε τις 

απαιτήσεις πληροφόρησης του παρόντος 

τίτλου. 

Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι το βάρος της 

απόδειξης φέρει ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών προκειµένου να αποδείξει ότι 

έχει συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις 

πληροφόρησης του παρόντος τίτλου. 

Αιτιολόγηση 

Η εύλογη προσέγγιση στο σηµείο αυτό είναι να καταστεί σαφές ότι το βάρος της απόδειξης φέρει 

µε συνέπεια ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών. Παρότι είναι εύκολο και ξεκάθαρο να λογοδοτήσει 

ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωµών για το τι έχει και τι δεν έχει κάνει όσον αφορά την 

πληροφόρηση, συχνά είναι δύσκολο ή αδύνατο για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών να 

αποδείξουν ότι δεν έχουν λάβει τις πληροφορίες που είχαν δικαίωµα να λάβουν. Ιδίως εάν ο 

χρήστης είναι καταναλωτής, είναι ανέφικτο να τεθεί το βάρος της απόδειξης στον χρήστη. 

Τροπολογία  87 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον 

πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να θέτει στη 

διάθεση του χρήστη των υπηρεσιών 

πληρωµών σε ευπρόσιτη µορφή τις 

πληροφορίες και τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 38, πριν ο χρήστης 

της υπηρεσίας πληρωµών δεσµευθεί από 

σύµβαση ή προσφορά µεµονωµένης 

υπηρεσίας πληρωµής. Κατόπιν αιτήµατος 

του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει τις 

πληροφορίες και τους όρους σε έντυπη 

µορφή ή σε άλλο ανθεκτικό στον χρόνο 

µέσο. Η διατύπωση των πληροφοριών και 

όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, 

µε σαφή και εύληπτη µορφή και σε 

επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο 

οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωµών ή 

σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

συµφωνήσουν τα µέρη. 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον 

πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να θέτει στη 

διάθεση του χρήστη των υπηρεσιών 

πληρωµών σε ευπρόσιτη µορφή τις 

πληροφορίες και τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 38 όσον αφορά τις 
υπηρεσίες που παρέχει, πριν ο χρήστης 
της υπηρεσίας πληρωµών δεσµευθεί από 

σύµβαση ή προσφορά µεµονωµένης 

υπηρεσίας πληρωµής. Κατόπιν αιτήµατος 

του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών, ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει τις 

πληροφορίες και τους όρους σε έντυπη 

µορφή ή σε άλλο ανθεκτικό στον χρόνο 

µέσο. Η διατύπωση των πληροφοριών και 

όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, 

µε σαφή και εύληπτη µορφή και σε 

επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο 

οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωµών ή 

σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 

συµφωνήσουν τα µέρη. 
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Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν η έναρξη της εντολής πληρωµής 
διενεργείται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών, τα κράτη µέλη απαιτούν να 
θέτει στη διάθεση του χρήστη υπηρεσιών 
πληρωµών τις πληροφορίες και τους 
όρους που αναφέρονται στο άρθρο 38. Οι 
πληροφορίες και οι όροι παρέχονται σε 
σαφή και εύληπτη µορφή και σε επίσηµη 
γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία πληρωµών ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συµφωνήσουν 
τα µέρη. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, για τις 

υπηρεσίες έναρξης πληρωµών, ο τρίτος 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών πρέπει να 

παρέχει στον πληρωτή πληροφορίες 

σχετικά µε την προσφερόµενη υπηρεσία, 
καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
τρίτου παρόχου. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, για τις 

υπηρεσίες έναρξης πληρωµών, ο τρίτος 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών παρέχει 

στον πληρωτή, πριν από την έναρξη, τις 
ακόλουθες σαφείς και ολοκληρωµένες 
πληροφορίες: 

 a) τα στοιχεία επικοινωνίας και τον 
αριθµό εγγραφής του τρίτου παρόχου 
υπηρεσιών πληρωµών, καθώς και το 
όνοµα της αρµόδιας εποπτικής αρχής· 

 β) κατά περίπτωση, τη µέγιστη 
προθεσµία για τη διαδικασία έναρξης 
πληρωµής·  

 γ) όλες τις επιβαρύνσεις που πρέπει 
ενδεχοµένως να καταβάλει ο χρήστης 
υπηρεσιών πληρωµών στον τρίτο πάροχο 
υπηρεσιών πληρωµών και, ανάλογα µε 
την περίπτωση, την ανάλυση των ποσών 
των τυχόν επιβαρύνσεων· 
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 δ) ανάλογα µε την περίπτωση, την 
πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία ή 
τη συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς 
που πρόκειται να εφαρµοστεί. 

Τροπολογία  90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 39 – εισαγωγή 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών, κατόπιν αιτήµατος του 

πληρωτή, εκκινεί µια εντολή πληρωµής, 

παρέχει ή καθιστά διαθέσιµες στον 
πληρωτή και, κατά περίπτωση, στον 

δικαιούχο, αµέσως µετά την έναρξη , τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

Όταν ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών, κατόπιν αιτήµατος του 

πληρωτή, εκκινεί µια εντολή πληρωµής, 

παρέχει στον πληρωτή και, κατά 

περίπτωση, στον δικαιούχο, αµέσως µετά 

την έναρξη, τις ακόλουθες πληροφορίες µε 
σαφή και µη διφορούµενη διατύπωση: 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 39 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την επιβεβαίωση για την επιτυχή έναρξη 

της εντολής πληρωµής στον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης 

λογαριασµού του πληρωτή· 

α) την επιβεβαίωση για την επιτυχή έναρξη 

της πράξης πληρωµής στον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης 

λογαριασµού του πληρωτή· 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) ενδεχοµένως, το ποσό των τυχόν 

επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωµής, 

και, ανάλογα µε την περίπτωση, την 
ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων 
αυτών. 

δ) ενδεχοµένως, το ποσό των τυχόν 

επιβαρύνσεων που είναι καταβλητέες στον 
τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών για 
την πράξη πληρωµής, σε αναλυτική 
κατάσταση των επιµέρους χρεώσεων. 
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Τροπολογία  93 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το παρόν άρθρο δεν θίγει την υποχρέωση 
προστασίας δεδοµένων που ισχύει για τον 
τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών και 
τον δικαιούχο. 

Τροπολογία  94 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – εισαγωγή 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αµέσως µετά την παραλαβή της εντολής 

πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του πληρωτή παρέχει ή 
καθιστά διαθέσιµες στον πληρωτή, µε τον 

τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 37 

παράγραφος 1, τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

Αµέσως µετά την παραλαβή της εντολής 

πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού 
παρέχει ή καθιστά διαθέσιµες στον 

πληρωτή, µε τον τρόπο που προβλέπεται 

στο άρθρο 37 παράγραφος 1, τις 

ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις 
υπηρεσίες που παρέχει: 

Τροπολογία  95 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 42 – εισαγωγή 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αµέσως µετά την εκτέλεση της εντολής 

πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του δικαιούχου παρέχει ή 

καθιστά διαθέσιµες στον δικαιούχο, µε τον 

τρόπο που προβλέπεται στον άρθρο 37 

παράγραφος 1, τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

Αµέσως µετά την εκτέλεση της εντολής 

πληρωµής, ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του δικαιούχου παρέχει ή 

καθιστά διαθέσιµες στον δικαιούχο, µε τον 

τρόπο που προβλέπεται στον άρθρο 37 

παράγραφος 1, τις ακόλουθες πληροφορίες 

όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει, 
αν είναι διαθέσιµες σε αυτόν προσωπικά: 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον 

πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να παρέχει 

στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών, σε 

εύθετο χρόνο πριν αυτός δεσµευθεί από 

σύµβαση-πλαίσιο ή προσφορά, τις 

πληροφορίες και τους όρους που 

αναφέρονται στο άρθρο 45, σε έντυπο ή σε 

άλλο ανθεκτικό στον χρόνο µέσο. Η 

διατύπωση των πληροφοριών και όρων 

πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, µε 

σαφή και εύληπτη µορφή και σε επίσηµη 

γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο 

παρέχεται η υπηρεσία πληρωµών ή σε 

οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συµφωνήσουν 

τα µέρη. 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον 

πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να θέτει 
στη διάθεση του χρήστη υπηρεσιών 
πληρωµών ή, κατόπιν αιτήσεως του 
τελευταίου, να παρέχει στον χρήστη των 
υπηρεσιών πληρωµών, σε εύθετο χρόνο 

πριν αυτός δεσµευθεί από σύµβαση-

πλαίσιο ή προσφορά, τις πληροφορίες και 

τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

45, σε έντυπο ή σε άλλο ανθεκτικό στον 

χρόνο µέσο. Η διατύπωση των 

πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι 

εύκολα κατανοητή, µε σαφή και εύληπτη 

µορφή και σε επίσηµη γλώσσα του 

κράτους µέλους στο οποίο παρέχεται η 

υπηρεσία πληρωµών ή σε οποιαδήποτε 

άλλη γλώσσα συµφωνήσουν τα µέρη. 

Τροπολογία  97 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) περιγραφή των κύριων 

χαρακτηριστικών της υπηρεσίας 

πληρωµών που πρόκειται να παράσχει· 

α) σαφής περιγραφή των κύριων 
χαρακτηριστικών της υπηρεσίας 

πληρωµών που πρόκειται να παρασχεθεί· 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 45 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ο τύπος και η διαδικασία κοινοποίησης 

της συγκατάθεσης για την εκκίνηση ή την 

εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής καθώς 

και άρσης της συγκατάθεσης σύµφωνα µε 

τα άρθρα 57 και 71· 

γ) ο τύπος και η διαδικασία κοινοποίησης 

της συγκατάθεσης για την εκκίνηση µιας 
εντολής πληρωµής ή την εκτέλεση µιας 
πράξης πληρωµής καθώς και άρσης της 

συγκατάθεσης σύµφωνα µε τα άρθρα 57 

και 71· 
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Τροπολογία  99 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 45 – παράγραφος 6 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εφόσον συµφωνηθεί, επισήµανση του 

ότι ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών 

θεωρείται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις 

των όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 47, εκτός 

εάν γνωστοποιήσει στον πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών πριν την 

προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

τους ότι δεν τις αποδέχεται, 

α) µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την 
οποία οι τροποποιήσεις είναι σαφώς και 
αδιαµφισβήτητα ευνοϊκότερες για τους 
χρήστες υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα 
µε το άρθρο 47 παράγραφος 2, και 
εφόσον συµφωνηθεί, επισήµανση του ότι ο 

χρήστης υπηρεσιών πληρωµών θεωρείται 

ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις των 

όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 47, εκτός εάν 

γνωστοποιήσει στον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών πριν την προτεινόµενη 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους ότι δεν 

τις αποδέχεται· ωσόσο, η γνωστοποίηση 
αυτή δεν έχει ισχύ στην περίπτωση κατά 
την οποία οι τροποποιήσεις είναι σαφώς 
και αδιαµφισβήτητα ευνοϊκότερες για 
τους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών, 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε τροποποίηση της σύµβασης-

πλαισίου καθώς και η ενηµέρωση και οι 

όροι που προσδιορίζονται στο άρθρο 45 

προτείνονται από τον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών µε τον τρόπο που προβλέπεται 

στο άρθρο 44 παράγραφος 1 και 
τουλάχιστον δύο µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία της προτεινόµενης έναρξης 

ισχύος. 

1. Κάθε τροποποίηση της σύµβασης-

πλαισίου που δεν είναι σαφώς και 
αδιαµφισβήτητα ευνοϊκότερη για τους 
χρήστες υπηρεσιών πληρωµών, καθώς και 
η ενηµέρωση και οι όροι που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 45, 
προτείνονται από τον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών µε τον τρόπο που προβλέπεται 

στο άρθρο 44 παράγραφος 1 τουλάχιστον 

δύο µήνες πριν από την ηµεροµηνία της 

προτεινόµενης έναρξης ισχύος. 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 47 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Αλλαγές των επιτοκίων ή των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών µπορούν να 

εφαρµόζονται αµέσως και χωρίς 

προειδοποίηση, εφόσον το δικαίωµα αυτό 

έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση-πλαίσιο και 

οι αλλαγές βασίζονται στα επιτόκια ή τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς που 

έχουν συµφωνηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 

45 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ). Ο 

χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών 

ενηµερώνεται το ταχύτερο δυνατόν για 

κάθε αλλαγή του επιτοκίου, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 44 παράγραφος 1, 

εκτός αν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν 

συµφωνήσει για συγκεκριµένη συχνότητα 

ή τρόπο παροχής των πληροφοριών ή 

θέσης του σε διάθεση του χρήστη. 

Ωστόσο, οι αλλαγές στο επιτόκιο ή τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες που είναι 

ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών 

πληρωµών, µπορούν να εφαρµόζονται 

χωρίς προειδοποίηση. 

2. Αλλαγές των επιτοκίων ή των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών µπορούν να 

εφαρµόζονται αµέσως και χωρίς 

προειδοποίηση, εφόσον το δικαίωµα αυτό 

έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση-πλαίσιο και 

οι αλλαγές των επιτοκίων ή των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών βασίζονται 
στα επιτόκια ή τις συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες αναφοράς που έχουν συµφωνηθεί 

σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 3 

στοιχεία β) και γ). Ο χρήστης των 

υπηρεσιών πληρωµών ενηµερώνεται το 

ταχύτερο δυνατόν για κάθε αλλαγή του 

επιτοκίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 44 

παράγραφος 1, εκτός αν τα συµβαλλόµενα 

µέρη έχουν συµφωνήσει για συγκεκριµένη 

συχνότητα ή τρόπο παροχής των 

πληροφοριών ή θέσης του σε διάθεση του 

χρήστη. Ωστόσο, οι αλλαγές στο επιτόκιο 

ή τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που είναι 

ευνοϊκότερες για τους χρήστες υπηρεσιών 

πληρωµών, καθώς και οι τροποποιήσεις 
στη σύµβαση-πλαίσιο που είναι σαφώς 
και αδιαµφισβήτητα ευνοϊκότερες για 
τους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών, 
µπορούν να εφαρµόζονται χωρίς 

προειδοποίηση 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 48 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η λύση σύµβασης-πλαισίου διάρκειας 
άνω των δώδεκα µηνών ή αορίστου 
χρόνου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για 
τον χρήστη υπηρεσιών πληρωµών µετά το 
πέρας δωδεκαµήνου. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, η χρέωση για τη λύση 
πρέπει να είναι εύλογη και σύµφωνη µε το 
κόστος. 

2. Η λύση σύµβασης-πλαισίου δεν 

συνεπάγεται επιβάρυνση για τον χρήστη 

υπηρεσιών πληρωµών. 
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Αιτιολόγηση 

Τα τέλη κλεισίµατος λογαριασµού αποτελούν τροχοπέδη για την αλλαγή λογαριασµού. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών πληρωµών δεν θα πρέπει να επιβάλλουν τέλη στους καταναλωτές για τη λύση µιας 

σύµβασης-πλαισίου. Σε ορισµένα κράτη µέλη, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών δεν µπορούν να 

επιβάλουν τέλη στους καταναλωτές για αλλαγή υπηρεσίας. Στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην 

Αυστρία δεν επιβάλλονται επί του παρόντος τέλη για τη χρήση της υπηρεσίας από τους 

καταναλωτές και στο Ηνωµένο Βασίλειο δεν επιβάλλονται τέλη στους καταναλωτές που κλείνουν 

τους λογαριασµούς τους εντός 12 µηνών από το άνοιγµα. Στην Ιταλία, οι καταναλωτές δεν 

καταβάλλουν τέλη για το κλείσιµο λογαριασµών. 

Τροπολογία  103 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 50 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η σύµβαση-πλαίσιο µπορεί να 
περιλαµβάνει όρο ότι οι πληροφορίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 

παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιµες 

περιοδικά τουλάχιστον µία φορά τον µήνα, 

µε τρόπο που έχει συµφωνηθεί και που 

επιτρέπει στον πληρωτή να αποθηκεύει και 

να αναπαράγει ακριβώς τις πληροφορίες. 

2. Η σύµβαση-πλαίσιο περιλαµβάνει όρο 

ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχονται ή καθίστανται 

διαθέσιµες περιοδικά τουλάχιστον µία 

φορά τον µήνα, δωρεάν, µε τρόπο που έχει 
συµφωνηθεί και που επιτρέπει στον 

πληρωτή να αποθηκεύει και να αναπαράγει 

ακριβώς τις πληροφορίες. 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 50 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να 

απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών να παρέχει εγγράφως και 

δωρεάν πληροφορίες άπαξ του µηνός. 

3. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να 

απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών να παρέχει εγγράφως ή σε άλλο 
µέσο ανθεκτικό στο χρόνο και δωρεάν 
πληροφορίες άπαξ του µηνός. 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα στοιχεία που επιτρέπουν στον α) τα στοιχεία που επιτρέπουν στον 
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δικαιούχο να ταυτοποιήσει την πράξη 

πληρωµής και, αν χρειάζεται, τον 
πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που 

διαβιβάζεται µε την πράξη πληρωµής· 

δικαιούχο να ταυτοποιήσει την πράξη 

πληρωµής και τον πληρωτή, καθώς και 

κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται µε την 

πράξη πληρωµής· 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 51 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να 

απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών να παρέχει εγγράφως και 

δωρεάν πληροφορίες άπαξ του µηνός. 

3. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να 

απαιτούν από τον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών να παρέχει εγγράφως ή σε άλλο 
µέσο ανθεκτικό στο χρόνο και δωρεάν 
πληροφορίες άπαξ του µηνός. 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 52 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν, πριν από την έναρξη της πράξης 

πληρωµής, προσφέρεται υπηρεσία 

µετατροπής νοµισµάτων στο σηµείο 

πώλησης ή εκ µέρους του δικαιούχου, το 

µέρος που προσφέρει την υπηρεσία 

µετατροπής νοµισµάτων στον πληρωτή 

υποχρεούται να του γνωστοποιήσει κάθε 

σχετική επιβάρυνση, καθώς και τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί για τη µετατροπή. 

2. Όταν, πριν από την έναρξη της πράξης 

πληρωµής, προσφέρεται υπηρεσία 

µετατροπής νοµισµάτων σε αυτόµατη 
ταµειολογιστική µηχανή (ΑΤΜ), στο 
σηµείο πώλησης ή εκ µέρους του 

δικαιούχου, το µέρος που προσφέρει την 

υπηρεσία µετατροπής νοµισµάτων στον 

πληρωτή υποχρεούται να του 

γνωστοποιήσει κάθε σχετική επιβάρυνση, 

καθώς και τη συναλλαγµατική ισοτιµία 

που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για τη 

µετατροπή. 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριµένου 
µέσου πληρωµών, ο πάροχος υπηρεσιών 

∆ιαγράφεται 
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πληρωµών ή τρίτος επιβάλλει 
επιβάρυνση, ενηµερώνει σχετικά τον 
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών πριν από 
την έναρξη της πράξης πληρωµής. 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
πληρωµών έχει το δικαίωµα να 
µεταβιβάσει έξοδα τρίτου στον πληρωτή, 
ο πληρωτής δεν υποχρεούται να τα 
πληρώσει εκτός εάν του γνωστοποιήθηκε 
το πλήρες ποσό τους πριν από την έναρξη 
της πράξης πληρωµής. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωµών δεν 

µπορεί να χρεώνει τον χρήστη υπηρεσιών 

πληρωµών για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων ενηµέρωσης που υπέχει ή 

για τα διορθωτικά και προληπτικά µέτρα 

που οφείλει να λαµβάνει δυνάµει του 

παρόντος τίτλου, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στο άρθρο 70 παράγραφος 1, 

στο άρθρο 71 παράγραφος 5 και στο άρθρο 

79 παράγραφος 2. Οι επιβαρύνσεις αυτές 

συµφωνούνται µεταξύ του χρήστη 

υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών και είναι εύλογες 

και ανάλογες µε το πραγµατικό κόστος στο 

οποίο υποβάλλεται ο πάροχος των 

υπηρεσιών πληρωµών. 

1. Ο πάροχος υπηρεσίας πληρωµών δεν 

µπορεί να χρεώνει τον χρήστη υπηρεσιών 

πληρωµών για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων ενηµέρωσης που υπέχει ή 

για τα διορθωτικά και προληπτικά µέτρα 

που οφείλει να λαµβάνει δυνάµει του 

παρόντος τίτλου, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στο άρθρο 70 παράγραφος 1, 

στο άρθρο 71 παράγραφος 5 και στο άρθρο 

79 παράγραφος 2. Οι επιβαρύνσεις αυτές 

συµφωνούνται µεταξύ του χρήστη 

υπηρεσιών πληρωµών και του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών και είναι εύλογες 

και ανάλογες µε το πραγµατικό κόστος στο 

οποίο υποβάλλεται ο πάροχος των 

υπηρεσιών πληρωµών. Εφόσον του 
ζητηθεί, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 
δηλώνει το πραγµατικό κόστος της 
πράξης πληρωµής. 
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Τροπολογία  111 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 55 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν 

εµποδίζει τον δικαιούχο να ζητεί από τον 

πληρωτή επιβάρυνση ή να του προσφέρει 

έκπτωση ή άλλως να τον κατευθύνει προς 

τη χρήση του συγκεκριµένου µέσου 

πληρωµών. Οι επιβαλλόµενες 

επιβαρύνσεις, ωστόσο, δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα έξοδα που βαρύνουν το 
δικαιούχο για τη χρήση του συγκεκριµένου 

µέσου πληρωµών. 

3. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν 

εµποδίζει τον δικαιούχο να ζητεί από τον 

πληρωτή επιβάρυνση ή να του προσφέρει 

έκπτωση ή άλλως να τον κατευθύνει προς 

τη χρήση του συγκεκριµένου µέσου 

πληρωµών. Οι επιβαλλόµενες 

επιβαρύνσεις, ωστόσο, δεν υπερβαίνουν το 
άµεσο κόστος που βαρύνει το δικαιούχο 
για τη χρήση του συγκεκριµένου µέσου 

πληρωµών. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 55 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, 
τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν 
ότι ο δικαιούχος δεν ζητεί καµία 
επιβάρυνση για τη χρήση οποιουδήποτε 
µέσου πληρωµής. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 57 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συγκατάθεση για την εκτέλεση µιας 

πράξης πληρωµής ή µιας σειράς πράξεων 

πληρωµής δίδεται υπό τη µορφή που 

συµφωνήθηκε µεταξύ του πληρωτή και του 

οικείου του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωµών. Η συγκατάθεση µπορεί επίσης 

να δοθεί άµεσα ή έµµεσα µέσω του 

δικαιούχου. Η συγκατάθεση για την 

εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής πρέπει 

επίσης να θεωρείται ότι παραχωρείται όταν 

2. Η συγκατάθεση για την εκτέλεση µιας 

πράξης πληρωµής ή µιας σειράς πράξεων 

πληρωµής (συµπεριλαµβανοµένης της 
άµεσης χρέωσης) δίδεται υπό τη µορφή 
που συµφωνήθηκε µεταξύ του πληρωτή 

και του οικείου του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωµών. Η συγκατάθεση µπορεί επίσης 

να δοθεί άµεσα ή έµµεσα µέσω του 

δικαιούχου. Η συγκατάθεση για την 

εκτέλεση µιας πράξης πληρωµής πρέπει 
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ο πληρωτής εξουσιοδοτεί έναν τρίτο 

πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να προβεί 

στη διενέργεια της πράξης πληρωµής στον 
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών 

εξυπηρέτησης λογαριασµού. 

επίσης να θεωρείται ότι παραχωρείται όταν 

ο πληρωτής εξουσιοδοτεί έναν τρίτο 

πάροχο υπηρεσιών πληρωµών να προβεί 

στη διενέργεια πράξης πληρωµής σε 
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών 

εξυπηρέτησης λογαριασµού που 
εξυπηρετεί λογαριασµό τηρούµενο από 
τον πληρωτή. 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών 

λογαριασµού πληρωµής από τρίτο πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών 

Πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών 

λογαριασµού πληρωµής από τρίτο πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών και από τρίτους 
εκδότες µέσου πληρωµών 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο 

πληρωτής να έχει το δικαίωµα να 

χρησιµοποιήσει έναν τρίτο πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών προκειµένου να 

λάβει υπηρεσίες πληρωµών που του 

επιτρέπουν την πρόσβαση σε 

λογαριασµούς πληρωµών, όπως 

αναφέρεται στο σηµείο 7) του 

παραρτήµατος Ι. 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο 

πληρωτής, εφόσον διαθέτει λογαριασµό 
πληρωµών προσβάσιµο µέσω 
ηλεκτρονικής τραπεζικής, να έχει το 
δικαίωµα να χρησιµοποιήσει έναν 

εξουσιοδοτηµένο τρίτο πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών προκειµένου να λάβει 

υπηρεσίες πληρωµών που του επιτρέπουν 

την πρόσβαση σε λογαριασµούς 

πληρωµών, όπως αναφέρεται στο σηµείο 

7) του παραρτήµατος Ι. Τα κράτη µέλη 
εξασφαλίζουν ότι ο πληρωτής έχει το 
δικαίωµα να χρησιµοποιεί έναν 
εξουσιοδοτηµένο τρίτο εκδότη µέσου 
πληρωµών που θα του παρέχει µέσο 
πληρωµών το οποίο επιτρέπει την 
πραγµατοποίηση πράξεων πληρωµών. 
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Τροπολογία  116 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 
εξυπηρέτησης λογαριασµού δεν αρνείται 
την πρόσβαση, σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο, στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών ή στον τρίτο εκδότη µέσου 
πληρωµών, όταν αυτός έχει 
εξουσιοδοτηθεί να διενεργήσει µια 
συγκεκριµένη πληρωµή για λογαριασµό 
του πληρωτή, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πληρωτής παρέχει ρητή συγκατάθεση 
σύµφωνα µε το άρθρο 57. 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Οι δικαιούχοι που παρέχουν στους 
πληρωτές τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιήσουν τρίτους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωµών ή τρίτους εκδότες 
µέσου πληρωµών διαβιβάζουν ρητά 
στους πληρωτές πληροφορίες σχετικά µε 
τους εν λόγω τρίτους παρόχους 
υπηρεσιών, συµπεριλαµβάνοντας τον 
αριθµό εγγραφής τους και το όνοµα της 
αρµόδιας εποπτικής αρχής τους. 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών έχει λάβει άδεια από τον 

πληρωτή για την παροχή υπηρεσιών 

πληρωµών σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο 
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οφείλει να εκπληρώνει τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις: 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να διασφαλίζει ότι τα εξατοµικευµένα 

στοιχεία ασφαλείας του χρήστη υπηρεσιών 
πληρωµών δεν είναι προσβάσιµα σε άλλα 

µέρη· 

α) να διασφαλίζει ότι τα εξατοµικευµένα 

διαπιστευτήρια ασφαλείας του χρήστη 
υπηρεσιών πληρωµών δεν είναι 

προσβάσιµα σε άλλα µέρη· 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να επαληθεύει την ταυτότητά του µε 

σαφή τρόπο στους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του 

δικαιούχου· 

β) κάθε φορά που κινείται διαδικασία 
πληρωµής ή συλλέγονται πληροφορίες 
λογαριασµού, να επαληθεύει την 
ταυτότητά του µε σαφή τρόπο στους 

παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 

εξυπηρέτησης λογαριασµού του 

δικαιούχου· 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να µην αποθηκεύει τα ευαίσθητα 
δεδοµένα πληρωµής ή τα εξατοµικευµένα 
διαπιστευτήρια ασφαλείας του χρήστη 

υπηρεσιών πληρωµών. 

γ) να µην αποθηκεύει τα εξατοµικευµένα 

διαπιστευτήρια ασφαλείας του χρήστη 

υπηρεσιών πληρωµών. 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) να µη χρησιµοποιεί δεδοµένα για 
σκοπούς άλλους από εκείνους που ζητεί 
ρητά ο πληρωτής· 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Όταν ο πληρωτής έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του σε έναν τρίτο εκδότη 
µέσου πληρωµών από τον οποίο έλαβε 
ένα µέσο πληρωµών, προκειµένου να 
αποκτήσει πληροφορίες σχετικά µε τη 
διαθεσιµότητα επαρκών κεφαλαίων για 
συγκεκριµένη πράξη πληρωµής σε 
συγκεκριµένο λογαριασµό πληρωµών 
τηρούµενο από τον πληρωτή, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών του συγκεκριµένου 
λογαριασµού πληρωµών παρέχει τις εν 
λόγω πληροφορίες στον τρίτο εκδότη 
µέσου πληρωµών αµέσως µετά την 
παραλαβή της εντολής πληρωµής του 
πληρωτή. Οι πληροφορίες σχετικά µε τη 
διαθεσιµότητα επαρκούς χρηµατικού 
ποσού πρέπει να συνίστανται σε µια απλή 
θετική ή αρνητική απάντηση και όχι σε 
αντίγραφο κίνησης λογαριασµού, 
σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 

εξυπηρέτησης λογαριασµού θα 

αντιµετωπίζουν τις εντολές πληρωµής που 

διαβιβάζονται µέσω των υπηρεσιών ενός 

τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, 

χωρίς καµία διάκριση για σκοπούς άλλους 

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 

εξυπηρέτησης λογαριασµού θα 

αντιµετωπίζουν τις εντολές πληρωµής που 

διαβιβάζονται µέσω των υπηρεσιών ενός 

τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, ή 
από τρίτο εκδότη µέσου πληρωµών, 
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από αντικειµενικούς λόγους όσον αφορά 

το χρονοδιάγραµµα και την προτεραιότητα 

έναντι των εντολών πληρωµών που 

διαβιβάστηκαν απευθείας από τον ίδιο τον 

πληρωτή. 

χωρίς καµία διάκριση για σκοπούς άλλους 

από αντικειµενικούς λόγους όσον αφορά 

ιδίως το χρονοδιάγραµµα και την 
προτεραιότητα ή τις επιβαρύνσεις έναντι 
των εντολών πληρωµών που 

διαβιβάστηκαν απευθείας από τον ίδιο τον 

πληρωτή. 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωµών δεν υποχρεούνται να 
εισέρχονται σε συµβατικές σχέσεις µε 
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 
εξυπηρέτησης λογαριασµού στο πλαίσιο 
υπηρεσιών έναρξης πληρωµών ή 
πληροφοριών λογαριασµού. 

Αιτιολόγηση 

Εάν οι σχέσεις µεταξύ των ΤΠΥ και των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης 

λογαριασµού βασίζονταν σε συµβάσεις, πολλοί ΤΠΥ κατά πάσα πιθανότητα θα αποκλείονταν ή 

θα παρεµποδίζονταν κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Η καινοτοµία και ο 

ανταγωνισµός που άρχισαν να εισάγουν οι ΤΠΥ στην αγορά πιθανώς θα καταστέλλονταν. Θα 

ήταν συνεπώς, από κοινωνικής άποψης, πιο ορθολογικό να διασφαλιστεί ότι η σχέση 

ΤΠΥ/παρόχων υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού βασίζεται αποκλειστικά σε ένα 

γενικό νοµοθετικό και εποπτικό πλαίσιο. 

Τροπολογία  126 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 58 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, 
µόλις τα κοινά και ασφαλή ανοικτά 
πρότυπα επικοινωνίας θεσπιστούν και 
εφαρµοστούν από τον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού 
του πελάτη προς τρίτο πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών, σύµφωνα µε το άρθρο 94α, ο 
χρήστης υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να 
χρησιµοποιεί την πλέον ασφαλή και 
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προηγµένη τεχνολογική λύση κατά την 
έναρξη πράξεων ηλεκτρονικών 
πληρωµών µέσω τρίτων παρόχων 
υπηρεσιών πληρωµών. 

Αιτιολόγηση 

Η απόφαση να περιληφθούν οι ΤΠΥ στο πεδίο εφαρµογής της αναθεωρηµένης οδηγίας περί 

υπηρεσιών πληρωµών είναι σηµαντική και για τη διασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού στην 

αγορά υπηρεσιών πληρωµών. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν σοβαρά περιστατικά ασφαλείας που 

αφορούν ΤΠΥ, ωστόσο η αγορά υπηρεσιών πληρωµών παραµένει µια σχετικά µικρή 

εξειδικευµένη αγορά και ενδεχοµένως να προσελκύσει απατεώνες όταν επιτύχει σηµαντικούς 

όγκους πράξεων πληρωµών. Η πρόταση βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC). 

Τροπολογία  127 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 59 ∆ιαγράφεται 

Πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών 
λογαριασµού πληρωµών από τρίτους 
εκδότες µέσου πληρωµών 

 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο 
πληρωτής να έχει το δικαίωµα να 
χρησιµοποιήσει έναν τρίτο εκδότη µέσου 
πληρωµών για τη λήψη υπηρεσιών 
πληρωµών µε κάρτα. 

 

2. Εάν ο πληρωτής έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του σε τρίτο εκδότη µέσου 
πληρωµών από τον οποίο έλαβε ένα µέσο 
πληρωµών, προκειµένου αυτός να 
αποκτήσει πληροφορίες σχετικά µε τη 
διαθεσιµότητα επαρκούς χρηµατικού 
ποσού για συγκεκριµένη πράξη πληρωµής 
σε καθορισµένο λογαριασµό πληρωµών 
τηρούµενο από τον πληρωτή, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης του 
συγκεκριµένου λογαριασµού πληρωµών 
παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες στον 
τρίτο εκδότη µέσου πληρωµών αµέσως 
µετά την παραλαβή της εντολής 
πληρωµής του πληρωτή. 

 

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 
εξυπηρέτησης λογαριασµού θα 
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αντιµετωπίζουν τις εντολές πληρωµής 
που διαβιβάζονται µέσω των υπηρεσιών 
ενός τρίτου εκδότη µέσου πληρωµών, 
χωρίς καµία διάκριση για σκοπούς 
άλλους από αντικειµενικούς λόγους όσον 
αφορά το χρονοδιάγραµµα και την 
προτεραιότητα σχετικά µε τις εντολές 
πληρωµών που διαβιβάζονται απευθείας 
από τον ίδιο τον πληρωτή. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 61 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τους σκοπούς του στοιχείου α) της 

παραγράφου 1, µόλις ο χρήστης υπηρεσιών 

πληρωµών λάβει το µέσο πληρωµών, 

λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για την 

ασφαλή φύλαξη των εξατοµικευµένων 

στοιχείων ασφαλείας του. Οι υποχρεώσεις 
επιµέλειας των χρηστών των υπηρεσιών 

πληρωµών δεν πρέπει να εµποδίζουν τη 

χρήση οποιουδήποτε µέσου πληρωµής και 

υπηρεσιών που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε 

την παρούσα οδηγία. 

2. Για τους σκοπούς του στοιχείου α) της 

παραγράφου 1, µόλις ο χρήστης υπηρεσιών 

πληρωµών λάβει το µέσο πληρωµών, 

λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για την 

ασφαλή φύλαξη των εξατοµικευµένων 

διαπιστευτηρίων ασφαλείας του. Οι 
υποχρεώσεις επιµέλειας των χρηστών των 

υπηρεσιών πληρωµών δεν πρέπει να 

εµποδίζουν τη χρήση οποιουδήποτε µέσου 

πληρωµής και υπηρεσιών που έχουν 

εγκριθεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να µην αποκαλύπτει τα εξατοµικευµένα 
στοιχεία ασφαλείας του µέσου πληρωµών 
παρά µόνο στον χρήστη της υπηρεσίας 

πληρωµών που έχει το δικαίωµα να 

χρησιµοποιεί το µέσο πληρωµών, 

τηρουµένων των κατά το άρθρο 61· 

α) να εγγυάται την πραγµατική ασφάλεια 
των εξατοµικευµένων διαπιστευτηρίων 
ασφαλείας του µέσου πληρωµών και να 
µην τα αποκαλύπτει παρά µόνο στον 
χρήστη της υπηρεσίας πληρωµών που έχει 

το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το µέσο 

πληρωµών, τηρουµένων των κατά το 

άρθρο 61· 
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Τροπολογία  130 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 62 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

επωµίζεται τον κίνδυνο της αποστολής 

µέσου πληρωµών στον πληρωτή ή 

αποστολής κάθε εξατοµικευµένου 

στοιχείου ασφαλείας του. 

2. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

επωµίζεται τον κίνδυνο της αποστολής 

µέσου πληρωµών στον πληρωτή ή 

αποστολής κάθε εξατοµικευµένου 

διαπιστευτηρίου ασφαλείας του. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σε περίπτωση που εµπλέκεται ένας 
τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, ο 
πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

εξυπηρέτησης λογαριασµού παρέχει 

επανόρθωση στον χρήστη υπηρεσιών 

πληρωµών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη 

των άρθρων 65 παράγραφος 2 και 80 
παράγραφος 1. 

2. Σε περίπτωση που ο χρήστης 
υπηρεσιών πληρωµών έχει επιλέξει να 
χρησιµοποιήσει έναν τρίτο πάροχο 
υπηρεσιών πληρωµών, ενηµερώνει τον 
τελευταίο και κοινοποιεί την επιλογή αυτή 
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών 
εξυπηρέτησης λογαριασµού. Ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης 
λογαριασµού παρέχει επανόρθωση στον 
χρήστη υπηρεσιών πληρωµών σύµφωνα µε 

την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µε 

την επιφύλαξη του άρθρου 80 παράγραφος 
1. 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωµών 
αναφέρει στον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού 
κάθε περιστατικό γνωστό σε αυτούς που 
επηρεάζει τον χρήστη υπηρεσιών 
πληρωµών στο πλαίσιο της εκ µέρους του 
χρησιµοποίησης τρίτου παρόχου 
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υπηρεσιών πληρωµών ή τρίτου εκδότη 
µέσου πληρωµών. Ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού 
ενηµερώνει τις αρµόδιες εθνικές αρχές 
για τυχόν περιστατικά που σηµειώνονται. 
Οι αρµόδιες εθνικές αρχές ακολουθούν 
κατόπιν τις διαδικασίες που θεσπίζονται 
από την ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία µε την 
ΕΚΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 85. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν, εφόσον ο 

χρήστης αρνείται ότι έχει εγκρίνει 

εκτελεσθείσα πράξη πληρωµής ή 

ισχυρίζεται ότι η πράξη πληρωµής δεν 

εκτελέσθηκε σωστά, από τον πάροχο των 

υπηρεσιών πληρωµών και εάν εµπλέκεται 

και κατά περίπτωση, από τον τρίτο 
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, να 

αποδεικνύει ότι εξακριβώθηκε η 

γνησιότητα της πράξης πληρωµής, ότι 

αυτή καταγράφηκε επακριβώς, 

καταχωρίστηκε στους λογαριασµούς και 

δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή 

άλλη δυσλειτουργία. 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν, εφόσον ο 

χρήστης αρνείται ότι έχει εγκρίνει 

εκτελεσθείσα πράξη πληρωµής ή 

ισχυρίζεται ότι η πράξη πληρωµής δεν 

εκτελέσθηκε σωστά, από τον πάροχο των 

υπηρεσιών πληρωµών και εάν εµπλέκεται, 

από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών, να αποδεικνύει ότι 

εξακριβώθηκε η γνησιότητα της πράξης 

πληρωµής, ότι αυτή καταγράφηκε 

επακριβώς, καταχωρίστηκε στους 

λογαριασµούς και δεν επηρεάστηκε από 

τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία. 

Αιτιολόγηση 

Εάν εµπλέκεται, ο ΤΠΥ πρέπει πάντα να φέρει την ευθύνη να αποδείξει ότι «εξακριβώθηκε η 

γνησιότητα της πράξης πληρωµής, ότι αυτή καταγράφηκε επακριβώς, καταχωρίστηκε στους 

λογαριασµούς και δεν επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία». Η αναφορά του 

στοιχείου «κατά περίπτωση» ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις όπου η ευθύνη του ΤΠΥ είναι 

ασαφής. 

Τροπολογία  134 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν η πράξη πληρωµής έχει ξεκινήσει 
µέσω ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών 

Εάν ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών 
ξεκινήσει την πράξη πληρωµής µέσω ενός 
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πληρωµών, ο τελευταίος θα φέρει το βάρος 

να αποδείξει ότι η πράξη πληρωµής δεν 
επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη 

δυσλειτουργία που συνδέεται µε την 

υπηρεσία πληρωµών µε την οποία έχει 

επιφορτισθεί. 

τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, ο 

τελευταίος θα φέρει το βάρος να αποδείξει 

ότι εξακριβώθηκε η γνησιότητα της 
πράξης πληρωµής και ότι αυτή 
καταγράφηκε επακριβώς και δεν 
επηρεάστηκε από τεχνική βλάβη ή άλλη 

δυσλειτουργία που συνδέεται µε την 

υπηρεσία πληρωµών µε την οποία έχει 

επιφορτισθεί. 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 64 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν ένας χρήστης υπηρεσίας πληρωµών 

αρνείται ότι έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα 

πράξη πληρωµής, η χρήση ενός µέσου 

πληρωµών που έχει καταγραφεί από τον 

πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, 

συµπεριλαµβανοµένου του τρίτου παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών ανάλογα την 

περίπτωση, δεν αποτελεί αναγκαστικά, αφ’ 

εαυτής, επαρκή απόδειξη του ότι ο 

πληρωτής είχε εγκρίνει την πράξη 

πληρωµής ή ότι ενήργησε µε δόλο ή δεν 

εκπλήρωσε από πρόθεση ή βαριά αµέλεια 

µία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις 

του δυνάµει του άρθρου 61. 

2. Εάν ένας χρήστης υπηρεσίας πληρωµών 

αρνείται ότι έχει εγκρίνει εκτελεσθείσα 

πράξη πληρωµής, η χρήση ενός µέσου 

πληρωµών που έχει καταγραφεί από τον 

πάροχο υπηρεσιών πληρωµών, 

συµπεριλαµβανοµένου του τρίτου παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών ανάλογα την 

περίπτωση, δεν αποτελεί αναγκαστικά, αφ’ 

εαυτής, επαρκή απόδειξη του ότι ο 

πληρωτής είχε εγκρίνει την πράξη 

πληρωµής ή ότι ενήργησε µε δόλο ή δεν 

εκπλήρωσε από πρόθεση ή βαριά αµέλεια 

µία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις 

του δυνάµει του άρθρου 61. Σε αυτήν την 
περίπτωση, µόνον οι παραδοχές χωρίς 
περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία πέραν 
της καταγεγραµµένης χρήσης του µέσου 
πληρωµών δεν θεωρούνται επιλέξιµα 
αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος του 
χρήστη πληρωµών. Τα αποδεικτικά 
στοιχεία παρέχονται από τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωµών, 
συµπεριλαµβανοµένου του τρίτου 
παρόχου, κατά περίπτωση, για την 
απόδειξη απάτης ή βαριάς αµέλειας εκ 
µέρους του πληρωτή. 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 65 – παράγραφος 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 63, σε περίπτωση 

µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής, ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή να επιστρέφει αµέσως στον 
πληρωτή το ποσό της µη εγκεκριµένης 

πράξης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

να επαναφέρει τον λογαριασµό χρέωσης 

των πληρωµών στην κατάσταση που θα 

βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η 

µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής. Η εν 

λόγω ενέργεια πρέπει επίσης να 

διασφαλίζει ότι η ηµεροµηνία αξίας για 

την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών 

του πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το 

ποσό. 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 63, σε περίπτωση 

µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής, ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή να επιστρέφει στον πληρωτή, 
εντός 24 ωρών από τη στιγµή που πέφτει 
στην αντίληψή του το γεγονός ή λαµβάνει 
κοινοποίηση σχετικά µε την πράξη, το 
ποσό της µη εγκεκριµένης πράξης και, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, να 

επαναφέρει τον λογαριασµό χρέωσης των 

πληρωµών στην κατάσταση που θα 

βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η 

µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής. Η εν 

λόγω ενέργεια πρέπει επίσης να 

διασφαλίζει ότι η ηµεροµηνία αξίας για 

την πίστωση του λογαριασµού πληρωµών 

του πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το 

ποσό. 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 65 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν εµπλέκεται ένας τρίτος πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών, ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης 

λογαριασµού θα επιστρέφει το ποσό της µη 

εγκεκριµένης πράξης πληρωµής και, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα 

επαναφέρει τον λογαριασµό χρέωσης των 

πληρωµών στην κατάσταση που θα 

βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η 

µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής. 

Ενδέχεται να δοθεί οικονοµική 
αποζηµίωση στον πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού 
από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών 
πληρωµών. 

2. Όταν εµπλέκεται ένας τρίτος πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών, ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης 

λογαριασµού θα επιστρέφει το ποσό της µη 

εγκεκριµένης πράξης πληρωµής και, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα 

επαναφέρει τον λογαριασµό χρέωσης των 

πληρωµών στην κατάσταση που θα 

βρισκόταν εάν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η 

µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής. Εάν ο 
τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν 
µπορεί να αποδείξει ότι ουδεµία ευθύνη 
φέρει για τη µη εγκεκριµένη πράξη 
πληρωµής, αποζηµιώνει, εντός µίας 
εργάσιµης ηµέρας, τον πάροχο 
υπηρεσιών πληρωµών εξυπηρέτησης 
λογαριασµού για τα εύλογα έξοδα που 
προκύπτουν από την επιστροφή των 
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χρηµάτων στον πληρωτή, 
συµπεριλαµβανοµένου του ποσού της µη 
εγκεκριµένης πράξης πληρωµής. 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65, ο 

πληρωτής µπορεί να υποχρεωθεί να 

αναλάβει όλες τις ζηµίες που σχετίζονται 

µε µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής 

µέχρι ανώτατου ποσού 50 ευρώ, για τις 

ζηµίες που απορρέουν από τη χρήση 

απολεσθέντος ή κλαπέντος µέσου 

πληρωµών ή από υπεξαίρεση µέσου 

πληρωµών. 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65, ο 

πληρωτής µπορεί να υποχρεωθεί να 

αναλάβει όλες τις ζηµίες που σχετίζονται 

µε µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής 

µέχρι ανώτατου ποσού 50 ευρώ ή 
ισοδύναµου ποσού σε άλλο εθνικό 
νόµισµα, για τις ζηµίες που απορρέουν από 
τη χρήση απολεσθέντος ή κλαπέντος 

µέσου πληρωµών ή από υπεξαίρεση µέσου 

πληρωµών. Αυτό δεν ισχύει εάν η 
απώλεια, η κλοπή ή υπεξαίρεση του 
µέσου πληρωµών δεν ήταν δυνατό να 
εντοπιστεί από τον πληρωτή πριν από την 
πληρωµή. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 66 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία µε την 
ΕΚΤ, και µετά από διαβούλευση µε τη 
συµβουλευτική οµάδα του άρθρου 5 
παράγραφος 3α, εκδίδει κατευθυντήριες 
γραµµές που απευθύνονται στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 
σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά µε την 
ερµηνεία και την πρακτική χρήση της 
έννοιας «βαριά αµέλεια» στο πλαίσιο 
αυτό. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές 
εκδίδονται [να εισαχθεί η ηµεροµηνία – 
δώδεκα µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και επικαιροποιούνται 
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σε τακτική βάση, κατά περίπτωση. 

Αιτιολόγηση 

Επί του παρόντος, η έννοια «βαριά αµέλεια» ερµηνεύεται και χρησιµοποιείται κατά τρόπο µη 

συνεκτικό σε όλα τα κράτη µέλη. Η κατάσταση αυτή αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τις 

διασυνοριακές δραστηριότητες και δεν είναι αποδεκτή στην εσωτερική αγορά. Οι κατευθυντήριες 

γραµµές της ΕΑΤ και η διαδικασία κατάρτισής τους θα ήταν ένας κατάλληλος τρόπος για τη 

βελτίωση της συνεκτικότητας. 

Τροπολογία  140 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 66 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Όταν ο πληρωτής δεν έχει ενεργήσει 
µε δόλο, ούτε δεν αµέλησε εκ προθέσεως 
να εκπληρώσει τις κατά το άρθρο 61 
υποχρεώσεις του, τα κράτη µέλη µπορούν 
να µειώνουν το όριο ευθύνης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τη φύση των 
εξατοµικευµένων στοιχείων ασφαλείας 
του µέσου πληρωµών και τις περιστάσεις 
της απώλειας, της κλοπής ή της 
υπεξαίρεσης. 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 66 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Ο πληρωτής δεν ευθύνεται για τις 
οικονοµικές συνέπειες που απορρέουν 
από τη χρήση απολεσθέντος, κλαπέντος ή 
υπεξαιρεθέντος µέσου πληρωµών εάν η 
προκύπτουσα µη εγκεκριµένη πληρωµή 
κατέστη δυνατή µε παραβίαση µεθόδου ή 
ασφάλειας, η οποία ήταν ήδη γνωστή και 
τεκµηριωµένη και εάν ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών δεν ενίσχυσε τα 
συστήµατα ασφάλειας ώστε να 
αποκλείονται αποτελεσµατικά περαιτέρω 
τέτοιου είδους επιθέσεις, εκτός εάν ο 
ίδιος ο πληρωτής ενήργησε µε δόλο. 
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Τροπολογία  142 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατόπιν αιτήσεως του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών, ο πληρωτής φέρει 
την ευθύνη να αποδείξει την εκπλήρωση 
των όρων αυτών. 

Κατόπιν αιτήσεως του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωµών, ο πληρωτής παρέχει 
πραγµατικά στοιχεία σχετικά µε τους 
όρους αυτούς. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή πρότεινε, χωρίς προφανή λόγο, να γείρει την πλάστιγγα εν προκειµένω υπέρ του 

δικαιούχου. Το γεγονός ότι ο πληρωτής θα πρέπει να φέρει το πλήρες βάρος της απόδειξης δεν 

φαίνεται εύλογο, ιδίως εάν ο πληρωτής είναι καταναλωτής. Μια πιο ισορροπηµένη λύση είναι να 

διατηρηθεί η διατύπωση της ισχύουσας οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωµών. 

Τροπολογία  143 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιστροφή αφορά ολόκληρο το ποσό 
της εκτελεσθείσας πράξης πληρωµής. 
Αυτό περιλαµβάνει ότι η ηµεροµηνία 
αξίας για την πίστωση του λογαριασµού 
πληρωµών του πληρωτή δεν είναι 
µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κατά την 
οποία χρεώθηκε το ποσό. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  144 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 67 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τις άµεσες χρεώσεις, ο πληρωτής τηρεί 
ανεπιφύλακτο δικαίωµα επιστροφής 

χρηµάτων εντός των καθοριζόµενων 

χρονικών προθεσµιών του άρθρου 68, 
εκτός εάν ο δικαιούχος έχει ήδη 
εκπληρώσει τις συµβατικές υποχρεώσεις 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, 
επιπλέον του δικαιώµατος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, για τις 
άµεσες χρεώσεις, ο πληρωτής τηρεί 

ανεπιφύλακτο δικαίωµα επιστροφής 

χρηµάτων εντός των καθοριζόµενων 
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και οι υπηρεσίες έχουν ήδη ληφθεί ή τα 
αγαθά έχουν ήδη καταναλωθεί από τον 
πληρωτή. Κατόπιν αιτήσεως του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωµών, ο πληρωτής φέρει 
την ευθύνη να αποδείξει την εκπλήρωση 
των όρων που ορίζονται στο τρίτο 
εδάφιο. 

χρονικών προθεσµιών του άρθρου 68. 

Αιτιολόγηση 

Η εµπειρία έδειξε ότι το ανεπιφύλακτο δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων για τις άµεσες χρεώσεις 

λειτουργεί καλά στην πράξη. Τέτοια συστήµατα είναι αποτελεσµατικά και δεν υπάρχει απόδειξη 

ότι γίνεται κατάχρηση του δικαιώµατος. Θα ήταν συνεπώς σκόπιµο να µετατραπεί το 

ανεπιφύλακτο δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων σε πρότυπο της αγοράς. Επιπλέον, δεν θα ήταν 

καθόλου συνετό να υποχρεούνται οι ΠΥΠ να αξιολογούν κατά πόσο πληρούνται οι υποκείµενες 

συµβατικές υποχρεώσεις. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί αρµοδιότητα των ΠΥΠ. 

Τροπολογία  145 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 67 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η επιστροφή αφορά ολόκληρο το 
ποσό της εκτελεσθείσας πράξης 
πληρωµής. H ηµεροµηνία αξίας για την 
πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του 
πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη της 
ηµεροµηνίας κατά την οποία χρεώθηκε 
το ποσό. Η εκτέλεση της επιστροφής 
χρηµάτων για µια πληρωµή δεν 
µεταβάλλει αφ’ εαυτής την υποκείµενη 
νοµική αξίωση του πληρωτή. 

 

Τροπολογία  146 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 67 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
επιτρέπουν στους οικείους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωµών να προσφέρουν 
ευνοϊκότερα δικαιώµατα επιστροφής 
χρηµάτων σύµφωνα µε τα καθεστώτα 
άµεσης χρέωσης που διαθέτουν, ώστε 
αυτά να είναι περισσότερο επωφελή για 
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τον πληρωτή. 

Αιτιολόγηση 

Για να µπορούν τα κράτη µέλη να παρέχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό που 

προτείνει η παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία  147 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 67 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 67 α 

 Πράξεις πληρωµών όπου το ποσό της 
πράξης δεν είναι γνωστό εκ των 

προτέρων 

 1. Για πράξεις πληρωµών όπου το ποσό 
της πράξης δεν είναι γνωστό κατά τη 
στιγµή της αγοράς, τα κράτη µέλη 
ορίζουν το µέγιστο χρηµατικό ποσό που 
µπορεί να δεσµευθεί στον λογαριασµό 
πληρωµών του πληρωτή και τις µέγιστες 
χρονικές προθεσµίες εντός των οποίων το 
χρηµατικό ποσό µπορεί να δεσµευθεί από 
τον δικαιούχο. 

 2. Ο δικαιούχος υποχρεούται να 
ενηµερώνει τον πληρωτή πριν από την 
πράξη εάν ένα χρηµατικό ποσό που 
υπερβαίνει το ποσό της αγοράς θα 
µπορούσε να δεσµευθεί στον λογαριασµό 
πληρωµών του πληρωτή. 

 3. Εάν ένα χρηµατικό ποσό που 
υπερβαίνει το ποσό της αγοράς δεσµευθεί 
στον λογαριασµό πληρωµών του 
πληρωτή, οι πληροφορίες αυτές θα 
παρέχονται στον πληρωτή από τον οικείο 
πάροχο υπηρεσιών πληρωµών στο 
αντίγραφο κίνησης λογαριασµού. 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 68 – παράγραφος 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο 

πληρωτής να µπορεί να ζητήσει την 

επιστροφή των χρηµάτων που αναφέρεται 

στο άρθρο 67 και η οποία αντιστοιχεί σε 

εγκεκριµένη πράξη πληρωµής η οποία 

κινήθηκε από δικαιούχο ή µέσω αυτού, 

εντός οκτώ εβδοµάδων από την 

ηµεροµηνία χρέωσης των χρηµατικών 

ποσών. 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο 

πληρωτής να µπορεί να ζητήσει την 

επιστροφή των χρηµάτων που αναφέρεται 

στο άρθρο 67 και η οποία αντιστοιχεί σε 

εγκεκριµένη πράξη πληρωµής η οποία 

κινήθηκε από δικαιούχο ή µέσω αυτού, 

εντός τουλάχιστον οκτώ εβδοµάδων από 
την ηµεροµηνία χρέωσης των χρηµατικών 

ποσών. 

Αιτιολόγηση 

Για να διασφαλιστεί ότι ορισµένα κράτη µέλη δύνανται να συνεχίσουν να επεκτείνουν το 

δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων για τις άµεσες χρεώσεις πέραν της προθεσµίας των 8 εβδοµάδων 

που ορίζεται στην αναθεωρηµένη οδηγία περί υπηρεσιών πληρωµών. 

Τροπολογία  149 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, σε 

περίπτωση εντολής πληρωµής η οποία 

διαβιβάστηκε απευθείας από τον πληρωτή 

ή εκ µέρους αυτού από έναν τρίτο πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών ή εµµέσως από τον 

δικαιούχο ή µέσω του δικαιούχου, ως 

χρόνος λήψης να ορίζεται ο χρόνος κατά 

τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

του πληρωτή λαµβάνει την εντολή 

πληρωµής. Εάν ο χρόνος λήψης δεν είναι 

εντός εργάσιµης ηµέρας του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή, η 

εντολή πληρωµής θα λογίζεται ως 

ληφθείσα την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να 

ορίσει ένα οριακό χρονικό σηµείο προς το 

τέλος της εργάσιµης ηµέρας, πέραν του 

οποίου κάθε λαµβανοµένη εντολή 

πληρωµής θα λογίζεται ληφθείσα την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, σε 

περίπτωση εντολής πληρωµής η οποία 

διαβιβάστηκε απευθείας από τον πληρωτή 

ή εκ µέρους αυτού από έναν τρίτο πάροχο 

υπηρεσιών πληρωµών ή εµµέσως από τον 

δικαιούχο ή µέσω του δικαιούχου, ως 

χρόνος λήψης να ορίζεται ο χρόνος κατά 

τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

του πληρωτή λαµβάνει την εντολή 

πληρωµής. Ο χρόνος λήψης δεν µπορεί να 
είναι µεταγενέστερος από τον χρόνο 
χρέωσης του λογαριασµού του πληρωτή. 
Εάν ο χρόνος λήψης δεν είναι εντός 

εργάσιµης ηµέρας του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωµών του πληρωτή, η εντολή 

πληρωµής θα λογίζεται ως ληφθείσα την 

επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να ορίσει 

ένα οριακό χρονικό σηµείο προς το τέλος 

της εργάσιµης ηµέρας, πέραν του οποίου 

κάθε λαµβανοµένη εντολή πληρωµής θα 

λογίζεται ληφθείσα την επόµενη εργάσιµη 

ηµέρα. 
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Αιτιολόγηση 

Ο χρόνος λήψης για τους σκοπούς του άρθρου 74 δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερος από τον 

χρόνο χρέωσης του λογαριασµού του πληρωτή. Μια τέτοια διάταξη είναι απαραίτητη προκειµένου 

να αποφευχθεί η εκ µέρους των µεγάλων αποδεκτών κατάχρηση της ισχύος τους στην αγορά για 

να «συµφωνούν» µε τους δικαιούχους ότι µπορούν να δεσµεύουν τα χρήµατα για εκτεταµένο 

χρονικό διάστηµα. Μια τέτοια κατάχρηση αυξάνει το κόστος αποδοχής των πληρωµών µε κάρτα 

το οποίο τελικά βαρύνει τους καταναλωτές. Η τροπολογία βασίζεται σε πρόταση του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC). 

Τροπολογία  150 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

αρνηθεί να εκτελέσει εντολή πληρωµής, η 

άρνηση και, ει δυνατόν, οι λόγοι της 

άρνησης και η διαδικασία επανόρθωσης 

των τυχόν λαθών που οδήγησαν στην 

άρνηση γνωστοποιούνται στον χρήστη των 

υπηρεσιών πληρωµών, εκτός αν αυτό 

απαγορεύεται από άλλη σχετική ενωσιακή 

ή εθνική νοµοθεσία. 

1. Αν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών, 
συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, 
και του τρίτου παρόχου υπηρεσιών 
πληρωµών, αρνηθεί να εκτελέσει εντολή 
πληρωµής ή να κινήσει µια πράξη 
πληρωµής, η άρνηση και, ει δυνατόν, οι 
λόγοι της άρνησης και η διαδικασία 

επανόρθωσης των τυχόν λαθών που 

οδήγησαν στην άρνηση γνωστοποιούνται 

στον χρήστη των υπηρεσιών πληρωµών, 

εκτός αν αυτό απαγορεύεται από άλλη 

σχετική ενωσιακή ή εθνική νοµοθεσία. 

Τροπολογία  151 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 70 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η σύµβαση-πλαίσιο µπορεί να 
περιλαµβάνει όρο ότι ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών µπορεί να επιβάλλει 
χρέωση για την γνωστοποίηση αυτή, εάν η 
άρνηση είναι αντικειµενικώς 
αιτιολογηµένη. 

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών δεν 
επιβάλλει χρέωση στον χρήστη υπηρεσιών 
πληρωµών για τη γνωστοποίηση αυτή. 

Αιτιολόγηση 

Οι γνωστοποιήσεις για άρνηση πρέπει να θεωρούνται ως βασικές και τυποποηµένες πληροφορίες 

για τον χρήστη και, ως εκ τούτου, πρέπει να παρέχονται δωρεάν. 
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Τροπολογία  152 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 73 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται και σε 

άλλες πράξεις πληρωµής, εκτός αν υπάρχει 

διαφορετική συµφωνία µεταξύ του χρήστη 

των υπηρεσιών πληρωµών και του 

παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του, µε 

εξαίρεση το άρθρο 78 η εφαρµογή του 

οποίου δεν εµπίπτει στη διακριτική 

ευχέρεια των µερών. Ωστόσο, όταν ο 

χρήστης υπηρεσιών πληρωµών και ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

συµφωνούν περίοδο µεγαλύτερη από τις 

οριζόµενες στο άρθρο 74, για πράξεις 

πληρωµών εντός της ΕΕ, η εν λόγω 

περίοδος δεν υπερβαίνει τις τέσσερις 

εργάσιµες ηµέρες από το χρονικό σηµείο 

λήψης της εντολής σύµφωνα µε το άρθρο 

69. 

2. Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται και σε 

άλλες πράξεις πληρωµής, εκτός αν υπάρχει 

διαφορετική συµφωνία µεταξύ του χρήστη 

των υπηρεσιών πληρωµών και του 

παρόχου υπηρεσιών πληρωµών του, µε 

εξαίρεση το άρθρο 78 η εφαρµογή του 

οποίου δεν εµπίπτει στη διακριτική 

ευχέρεια των µερών. Ωστόσο, όταν ο 

χρήστης υπηρεσιών πληρωµών και ο 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

συµφωνούν περίοδο µεγαλύτερη από τις 

οριζόµενες στο άρθρο 74, για πράξεις 

πληρωµών εντός της ΕΕ, η εν λόγω 

περίοδος δεν υπερβαίνει τις τέσσερις 

εργάσιµες ηµέρες, ή το χρονικό διάστηµα 
που επιτρέπεται βάσει άλλων νόµιµων 
υποχρεώσεων που καλύπτονται από την 
εθνική και την ενωσιακή νοµοθεσία, από 
το χρονικό σηµείο λήψης της εντολής 

σύµφωνα µε το άρθρο 69. 

Αιτιολόγηση 

Ο προκαθορισµένος χρόνος κρίνεται περιττός και πιθανώς περιοριστικός ή µη συµµορφούµενος 

µε άλλα µέτρα για την πρόληψη της απάτης. 

Τροπολογία  153 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 74 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον 

πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών του 

δικαιούχου να µεριµνά ώστε, µετά τον 

κατά το άρθρο 69 χρόνο λήψης της 

εντολής, το ποσό της πράξης πληρωµής να 

πιστώνεται στον λογαριασµό του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου το 

αργότερο στο τέλος της επόµενης 

εργάσιµης ηµέρας. Οι προθεσµίες αυτές 
µπορούν να παρατείνονται κατά µία 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον 

πάροχο των υπηρεσιών πληρωµών του 

δικαιούχου να µεριµνά ώστε, µετά τον 

κατά το άρθρο 69 χρόνο λήψης της 

εντολής, το ποσό της πράξης πληρωµής να 

πιστώνεται στον λογαριασµό του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου το 

αργότερο στο τέλος της επόµενης 

εργάσιµης ηµέρας. Η προθεσµία αυτή 
µπορεί να παρατείνεται κατά µία επιπλέον 
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επιπλέον εργάσιµη ηµέρα για τις πράξεις 

πληρωµής που εκτελούνται σε έντυπη 

µορφή. 

εργάσιµη ηµέρα για τις πράξεις πληρωµής 

που εκτελούνται σε έντυπη µορφή. 

 

Τροπολογία  154 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 79 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
περίπτωση που αποτύχει µια προσπάθεια 
για την ανάκτηση του χρηµατικού ποσού 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3, ο πάροχος 
υπηρεσιών πληρωµών του εσφαλµένως 
αναγραφόµενου δικαιούχου είναι 
υποχρεωµένος να παράσχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες στον πληρωτή 
ώστε να επικοινωνήσει µε τον αποδέκτη 
του χρηµατικού ποσού και, εάν 
απαιτείται, να ασκήσει νοµική αξίωση για 
την επανείσπραξή του. 

 

Τροπολογία  155 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή ή ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών είναι υπεύθυνος βάσει του 

πρώτου ή του δεύτερου εδαφίου, ο 

σχετικός πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

επιστρέφει αµελλητί στον πληρωτή το 

ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλµένης 

πράξης πληρωµής και, ανάλογα µε την 

περίπτωση, επαναφέρει τον λογαριασµό 

χρέωσης των πληρωµών στην κατάσταση 

που θα βρισκόταν εάν δεν είχε 

πραγµατοποιηθεί η εσφαλµένη πράξη 

πληρωµής. H ηµεροµηνία αξίας για την 

πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του 

πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το 

Εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή ή ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών είναι υπεύθυνος βάσει του 

πρώτου ή του δεύτερου εδαφίου, ο 

σχετικός πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

επιστρέφει αµελλητί στον πληρωτή το 

ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλµένης 

πράξης πληρωµής και, ανάλογα µε την 

περίπτωση, επαναφέρει τον λογαριασµό 

χρέωσης των πληρωµών στην κατάσταση 

που θα βρισκόταν εάν δεν είχε 

πραγµατοποιηθεί η εσφαλµένη πράξη 

πληρωµής. H ηµεροµηνία αξίας για την 

πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του 

πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το 

ποσό. Εάν αυτό δεν είναι πλέον τεχνικώς 
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ποσό. εφικτό, ο πληρωτής λαµβάνει επίσης 
αποζηµίωση για την απώλεια τόκων. 

 

Τροπολογία  156 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης 

εκτέλεσης πράξης πληρωµής, όταν η 

εντολή πληρωµής κινείται από τον 

πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

του, ανεξαρτήτως της ευθύνης στο πλαίσιο 
της παρούσας παραγράφου, προσπαθεί 

αµέσως, αν του ζητηθεί, να ανιχνεύσει την 

πράξη πληρωµής και ειδοποιεί τον 

πληρωτή για το αποτέλεσµα. Αυτό δεν θα 

επιβαρύνει τον πληρωτή. 

Σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης 

εκτέλεσης πράξης πληρωµής, όταν η 

εντολή πληρωµής κινείται από τον 

πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

του πληρωτή, ανεξαρτήτως της ευθύνης 
στο πλαίσιο της παρούσας παραγράφου, 

προσπαθεί αµέσως, αν του ζητηθεί, να 

ανιχνεύσει την πράξη πληρωµής και 

ειδοποιεί τον πληρωτή για το αποτέλεσµα. 

Αυτό δεν θα επιβαρύνει τον πληρωτή. 

 

Τροπολογία  157 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η εντολή πληρωµής κινείται από 

τον δικαιούχο ή µέσω αυτού, ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών είναι, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 63, του άρθρου 79, 

παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 83, 

υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για την 

ορθή διαβίβαση της εντολής πληρωµής 

στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή σύµφωνα µε το άρθρο 74, 

παράγραφος 3. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος 

βάσει του παρόντος εδαφίου, 

αναδιαβιβάζει αµέσως την εν λόγω εντολή 

πληρωµής στον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών του πληρωτή. Σε περίπτωση 

καθυστερηµένης διαβίβασης της εντολής 

πληρωµής, το ποσό θα έχει ηµεροµηνία 

αξίας στον λογαριασµό πληρωµών του 

δικαιούχου που δεν είναι µεταγενέστερη 

της ηµεροµηνίας αξίας που θα έπρεπε να 

2. Όταν η εντολή πληρωµής κινείται από 

τον δικαιούχο ή µέσω αυτού, ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών είναι, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 63, του άρθρου 79, 

παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 83, 

υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για την 

ορθή διαβίβαση της εντολής πληρωµής 

στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του 

πληρωτή σύµφωνα µε το άρθρο 74, 

παράγραφος 3. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του δικαιούχου είναι υπεύθυνος 

βάσει του παρόντος εδαφίου, 

αναδιαβιβάζει αµέσως την εν λόγω εντολή 

πληρωµής στον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών του πληρωτή. Σε περίπτωση 

καθυστερηµένης διαβίβασης της εντολής 

πληρωµής, το ποσό θα έχει ηµεροµηνία 

αξίας στον λογαριασµό πληρωµών του 

δικαιούχου που δεν είναι µεταγενέστερη 

της ηµεροµηνίας αξίας που θα έπρεπε να 
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έχει το ποσό στην περίπτωση ορθής 

εκτέλεσης. 

έχει το ποσό στην περίπτωση ορθής 

εκτέλεσης. Εάν αυτό δεν είναι πλέον 
τεχνικώς εφικτό, ο πληρωτής λαµβάνει 
επίσης αποζηµίωση για την απώλεια 
τόκων. 

 

Τροπολογία  158 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του δικαιούχου είναι, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 63, του άρθρου 79 

παράγραφος 2 και 3, και του άρθρου 83, 

υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για τη 

διεκπεραίωση της εντολής πληρωµής 

σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που υπέχει 

δυνάµει του άρθρου 78. Όταν ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου είναι 

υπεύθυνος δυνάµει του παρόντος εδαφίου, 

µεριµνά ώστε το ποσό της πράξης 

πληρωµής να είναι στη διάθεση του 

δικαιούχου αµέσως µόλις το πόσο αυτό 

πιστωθεί στον λογαριασµό του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου. Το 

ποσό θα έχει ηµεροµηνία αξίας στον 

λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου 

που δεν είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας αξίας που θα έπρεπε να είχε 

το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης. 

Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του δικαιούχου είναι, µε την 

επιφύλαξη του άρθρου 63, του άρθρου 79 

παράγραφος 2 και 3, και του άρθρου 83, 

υπεύθυνος έναντι του δικαιούχου για τη 

διεκπεραίωση της εντολής πληρωµής 

σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που υπέχει 

δυνάµει του άρθρου 78. Όταν ο πάροχος 

υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου είναι 

υπεύθυνος δυνάµει του παρόντος εδαφίου, 

µεριµνά ώστε το ποσό της πράξης 

πληρωµής να είναι στη διάθεση του 

δικαιούχου αµέσως µόλις το πόσο αυτό 

πιστωθεί στον λογαριασµό του παρόχου 

υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου. Το 

ποσό θα έχει ηµεροµηνία αξίας στον 

λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου 

που δεν είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας αξίας που θα έπρεπε να είχε 

το ποσό στην περίπτωση ορθής εκτέλεσης. 

Εάν αυτό δεν είναι πλέον τεχνικώς 
εφικτό, ο πληρωτής λαµβάνει επίσης 
αποζηµίωση για την απώλεια τόκων. 

 

Τροπολογία  159 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης 

εκτέλεσης πράξης πληρωµής για την οποία 

ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

δικαιούχου δεν είναι υπεύθυνος στο 

Σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή εσφαλµένης 

εκτέλεσης πράξης πληρωµής για την οποία 

ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του 

δικαιούχου δεν είναι υπεύθυνος στο 
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πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου 

εδαφίου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

του πληρωτή είναι υπεύθυνος έναντι του 

πληρωτή. Οσάκις ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του πληρωτή είναι υπεύθυνος 

εν προκειµένω, τότε, ανάλογα µε την 

περίπτωση, και χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, επιστρέφει στον πληρωτή το 

ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλµένης 

πράξης πληρωµής και επαναφέρει τον 

χρεωθέντα λογαριασµό πληρωµών στην 

κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε 

πραγµατοποιηθεί η εσφαλµένη πράξη 

πληρωµής. H ηµεροµηνία αξίας για την 

πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του 

πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το 

ποσό. 

πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου 

εδαφίου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών 

του πληρωτή είναι υπεύθυνος έναντι του 

πληρωτή. Οσάκις ο πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών του πληρωτή είναι υπεύθυνος 

εν προκειµένω, τότε, ανάλογα µε την 

περίπτωση, και χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, επιστρέφει στον πληρωτή το 

ποσό της ανεκτέλεστης ή εσφαλµένης 

πράξης πληρωµής και επαναφέρει τον 

χρεωθέντα λογαριασµό πληρωµών στην 

κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε 

πραγµατοποιηθεί η εσφαλµένη πράξη 

πληρωµής. H ηµεροµηνία αξίας για την 

πίστωση του λογαριασµού πληρωµών του 

πληρωτή δεν είναι µεταγενέστερη της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία χρεώθηκε το 

ποσό. Εάν αυτό δεν είναι πλέον τεχνικώς 
εφικτό, ο πληρωτής λαµβάνει επίσης 
αποζηµίωση για την απώλεια τόκων. 

 

Τροπολογία  160 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 80 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση καθυστερηµένης εκτέλεσης 

της πράξης πληρωµής, ο πληρωτής µπορεί 

να αποφασίσει ότι το ποσό θα πρέπει να 

έχει ηµεροµηνία αξίας στον λογαριασµό 

πληρωµών του δικαιούχου που δεν είναι 

µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας αξίας που 

θα είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής 

εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση καθυστερηµένης εκτέλεσης 

της πράξης πληρωµής, ο πληρωτής µπορεί 

να αποφασίσει ότι το ποσό θα πρέπει να 

έχει ηµεροµηνία αξίας στον λογαριασµό 

πληρωµών του δικαιούχου που δεν είναι 

µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας αξίας που 

θα είχε το ποσό στην περίπτωση ορθής 

εκτέλεσης. Εάν αυτό δεν είναι πλέον 
τεχνικώς εφικτό, ο πληρωτής λαµβάνει 
επίσης αποζηµίωση για την απώλεια 
τόκων. 

 

Τροπολογία  161 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 82 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών 1. Όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών 
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πληρωµών σύµφωνα µε το άρθρο 80 
αποδίδεται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών ή σε µεσάζοντα, ο δεύτερος 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ή µεσάζων 

αποζηµιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών για κάθε ζηµία που υπέστη ή 

κάθε ποσό που κατέβαλε στο πλαίσιο του 
άρθρου 80. Η εν λόγω ευθύνη 
περιλαµβάνει αποζηµίωση σε περίπτωση 

που οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών δεν προβαίνει σε αυστηρή 

εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη. 

πληρωµών σύµφωνα µε τα άρθρα 65 και 
80 αποδίδεται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών ή σε µεσάζοντα, ο δεύτερος 

πάροχος υπηρεσιών πληρωµών ή µεσάζων 

αποζηµιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών για κάθε ζηµία που υπέστη ή 

κάθε ποσό που κατέβαλε στο πλαίσιο των 
άρθρων 65 και 80. Η εν λόγω ευθύνη 
περιλαµβάνει αποζηµίωση σε περίπτωση 

που οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών δεν προβαίνει σε αυστηρή 

εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη. 

 

Τροπολογία  162 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 82 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η ΕΑΤ έχει εντολή να ξεκινά και να 
προωθεί δεσµευτική διαµεσολάβηση για 
τον διακανονισµό διαφορών µεταξύ 
αρµόδιων αρχών που απορρέουν από την 
άσκηση των δικαιωµάτων τα οποία 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε µια συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). 

Τροπολογία  163 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 84 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

την οδηγία 95/46/ΕΚ, τους εθνικούς 

κανόνες εφαρµογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ 

και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

1. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων από 
τα συστήµατα πληρωµών και τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, όταν 
χρειάζεται για την πρόληψη, τη 
διερεύνηση και τον εντοπισµό 
περιπτώσεων απάτης στον τοµέα των 
πληρωµών. Η επεξεργασία αυτών των 
προσωπικών δεδοµένων πρέπει να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την οδηγία 

95/46/ΕΚ, τους εθνικούς κανόνες 
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εφαρµογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ και τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

Αιτιολόγηση 

Η εξαίρεση για τη χρήση προσωπικών δεδοµένων εκ µέρους των ΠΥΠ παρέχει στους ΠΥΠ 

ασφάλεια δικαίου κατά την επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων για τους δεδηλωµένους 

σκοπούς. 

Τροπολογία  164 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 84 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατά την επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να τηρούνται 
οι αρχές της αναγκαιότητας, της 
αναλογικότητας, του περιορισµού του 
σκοπού και της αναλογικής περιόδου 
διατήρησης δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  165 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 84 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Συγκεκριµένα, οποιοσδήποτε 
πάροχος, αντιπρόσωπος ή χρήστης που 
επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα 
πρέπει να έχει πρόσβαση, να 
επεξεργάζεται και να διατηρεί µόνο 
προσωπικά δεδοµένα που είναι 
απαραίτητα για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών πληρωµών του. 

 

Τροπολογία  166 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 84 – παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1γ. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής από 
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τον σχεδιασµό και εξ ορισµού 
ενσωµατώνεται σε όλα τα συστήµατα 
επεξεργασίας δεδοµένων που 
αναπτύσσονται και χρησιµοποιούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  167 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 84 – παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1δ. Τα έγγραφα που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 στοιχείο ι) διευκρινίζουν, µεταξύ 
άλλων, και τα µέτρα που αποσκοπούν 
στην τήρηση των αρχών της ασφάλειας 
και της εµπιστευτικότητας και στην 
εφαρµογή της αρχής της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής από τον σχεδιασµό και εξ 
ορισµού. 

 

Τροπολογία  168 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 84 – παράγραφος 1 ε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1ε. Η κατάρτιση προτύπων και η 
διασφάλιση διαλειτουργικότητας για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
βασίζονται στην εκτίµηση των 
επιπτώσεων όσον αφορά την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής, η οποία επιτρέπει 
τον προσδιορισµό των κινδύνων που 
συνδέονται µε κάθε διαθέσιµη τεχνική 
επιλογή και των µέτρων που µπορούν να 
εφαρµοστούν προκειµένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι απειλές για την 
προστασία των δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  169 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 

υπόκεινται στην οδηγία [οδηγία Α∆Π] 
[Υπηρεσία Εκδόσεων: παράκληση να 
συµπληρωθεί ο αριθµός της εγκεκριµένης 
οδηγίας], και στις απαιτήσεις διαχείρισης 
κινδύνου και αναφοράς συµβάντων των 
άρθρων 14 και 15. 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 

καταρτίζουν πλαίσιο µε κατάλληλα µέτρα 
µετριασµού και µηχανισµούς ελέγχου για 
τη διαχείριση των λειτουργικών 
κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένων των 
κινδύνων ασφαλείας, που σχετίζονται µε 
τις υπηρεσίες πληρωµών τις οποίες 
παρέχουν. Ως µέρος του πλαισίου αυτού, 
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 
καθιερώνουν και διατηρούν 
αποτελεσµατικές διαδικασίες διαχείρισης 
συµβάντων, συµπεριλαµβανοµένων του 
εντοπισµού και της ταξινόµησης των 
µειζόνων συµβάντων. 

 

Τροπολογία  170 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρχή που έχει οριστεί δυνάµει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 
[οδηγίας Α∆Π] [Υπηρεσία Εκδόσεων: 
παράκληση να συµπληρωθεί ο αριθµός 
της εγκεκριµένης οδηγίας] ενηµερώνει 
χωρίς καθυστέρηση την αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους καταγωγής και την ΕΑΤ 
σχετικά µε τις κοινοποιήσεις συµβάντων 
Α∆Π που λαµβάνονται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών. 

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 
κοινοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, κάθε 
µείζον επιχειρησιακό συµβάν, 
συµπεριλαµβανοµένων των συµβάντων 
ασφαλείας, στην αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους καταγωγής του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωµών. 

 

Τροπολογία  171 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης, η αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους καταγωγής παρέχει, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τις 
σχετικές λεπτοµέρειες του συµβάντος 
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στην ΕΑΤ. 

Τροπολογία  172 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης 

και, κατά περίπτωση, η ΕΑΤ ενηµερώνει 
τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών 

µελών. 

3. Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, 

η ΕΑΤ, σε συνεργασία µε την αρµόδια 
αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, 
αξιολογεί τη σπουδαιότητα του 
συµβάντος και, βάσει της αξιολόγησης 
αυτής, ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές των 
άλλων κρατών µελών. 

 

Τροπολογία  173 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η αρµόδια εθνική αρχή ενεργεί 
προληπτικά, κατά περίπτωση, και µε 
σκοπό την προστασία της άµεσης 
ασφάλειας του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος. 

 

Τροπολογία  174 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 14 
παράγραφος 4 της οδηγίας [οδηγίας 
Α∆Π] [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να 
προστεθεί ο αριθµός της εγκεκριµένης 
οδηγίας], όπου το περιστατικό ασφαλείας 
είναι πιθανό να επηρεάζει τα οικονοµικά 

συµφέροντα των χρηστών υπηρεσιών 

πληρωµών του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωµών, η ΕΑΤ ειδοποιεί χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση τους χρήστες 

υπηρεσιών πληρωµών για το περιστατικό 

4. Εάν το περιστατικό ασφαλείας είναι 
πιθανό να επηρεάζει τα οικονοµικά 

συµφέροντα των χρηστών υπηρεσιών 

πληρωµών του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωµών, η ΕΑΤ ειδοποιεί χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση τους χρήστες 

υπηρεσιών πληρωµών για το περιστατικό 

και τους ενηµερώνει για όλα τα διαθέσιµα 
µέτρα που µπορούν να λάβουν από την 

πλευρά τους για τον µετριασµό των 
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και τους ενηµερώνει για τα πιθανά µέτρα 
που µπορούν να λάβουν από την πλευρά 

τους για τον µετριασµό των αρνητικών 

επιπτώσεων του συµβάντος. 

αρνητικών επιπτώσεων του συµβάντος. 

 

Τροπολογία  175 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία µε την 
ΕΚΤ και µετά από διαβούλευση µε τη 
συµβουλευτική οµάδα του άρθρου 5 
παράγραφος 3α, συντάσσει 
κατευθυντήριες γραµµές που καθορίζουν 
το πλαίσιο για την αναφερόµενη στις 
ανωτέρω παραγράφους κοινοποίηση 
µειζόνων συµβάντων. Οι κατευθυντήριες 
γραµµές καθορίζουν το πεδίο εφαρµογής 
και τη διαχείριση των υποβαλλόµενων 
πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων των 
κριτηρίων σπουδαιότητας των 
συµβάντων και των τυποποιηµένων 
προτύπων κοινοποίησης για τη 
διασφάλιση της συνεπούς και 
αποτελεσµατικής διαδικασίας 
κοινοποίησης. 

 

Τροπολογία  176 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 85 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών να 
παρέχουν τακτικά στις αρµόδιες εθνικές 
αρχές και στην ΕΑΤ στοιχεία σχετικά µε 
την απάτη για τα διάφορα µέσα 
πληρωµών. 

 

Τροπολογία  177 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 86 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών να 

παρέχουν στην αρχή που έχει οριστεί 
δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 1 της 
οδηγίας [οδηγίας Α∆Π] [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: Να προστεθεί ο αριθµός της 
εγκεκριµένης οδηγίας], σε ετήσια βάση, 
νεότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση 

των κινδύνων λειτουργίας και ασφαλείας 

που συνδέονται µε τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες πληρωµών και για την επάρκεια 

των µέτρων µετριασµού και των 

µηχανισµών ελέγχου που εφαρµόζονται 

για την αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων. 

Η αρχή που έχει οριστεί δυνάµει του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 
[οδηγίας Α∆Π] [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να 
προστεθεί ο αριθµός της εγκεκριµένης 
οδηγίας], χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, διαβιβάζει αντίγραφο των 
εν λόγω πληροφοριών στην αρµόδια αρχή 
του κράτους µέλους καταγωγής. 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών να 

παρέχουν στην αρµόδια αρχή, σε ετήσια 
βάση, νεότερες και διεξοδικές 
πληροφορίες για την αξιολόγηση των 

κινδύνων λειτουργίας και ασφαλείας που 

συνδέονται µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

πληρωµών και για την επάρκεια των 

µέτρων µετριασµού και των µηχανισµών 

ελέγχου που εφαρµόζονται για την 

αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων. 

 

Τροπολογία  178 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 86 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 
15 της οδηγίας [οδηγίας Α∆Π] [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: Να προστεθεί ο αριθµός της 
εγκεκριµένης οδηγίας], η ΕΑΤ, σε στενή 
συνεργασία µε την ΕΚΤ, συντάσσει 
κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τη 
θέσπιση, την εφαρµογή και την 

παρακολούθηση των µέτρων ασφαλείας 

σύµφωνα µε το άρθρο 85, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση, σύµφωνα 
µε τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 

85 παράγραφος 3. 

 Η ΕΑΤ, µεταξύ άλλων, λαµβάνει υπόψη 

τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές που 

2. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία µε την 

ΕΚΤ, καταρτίζει εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα όσον αφορά τη θέσπιση, την 
εφαρµογή και την παρακολούθηση των 

µέτρων ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων 

των διαδικασιών πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση. Η ΕΑΤ, µεταξύ άλλων, 

λαµβάνει υπόψη τα πρότυπα ή/και τις 

προδιαγραφές που δηµοσιεύει η Επιτροπή 

καθώς και τις συστάσεις της κεντρικής 
τράπεζας του Ευρωσυστήµατος για την 
ασφάλεια των διαδικτυακών πληρωµών 

στο πλαίσιο του φόρουµ SecuRePay. 
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δηµοσιεύει η Επιτροπή δυνάµει του 
άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 
[οδηγίας Α∆Π] [Υπηρεσία Εκδόσεων: Να 
προστεθεί ο αριθµός της εγκεκριµένης 

οδηγίας]. 

 

 Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως ....* 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο 
πρώτο εδάφιο σύµφωνα µε το άρθρο 15 

του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 

Αιτιολόγηση 

Αναφορά στο φόρουµ SecuRePay για την αποφυγή επικαλύψεων ρυθµίσεων. Οι συστάσεις της 

ΕΚΤ θα τεθούν σε εφαρµογή τον Φεβρουάριο του 2015. 

Τροπολογία  179 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 86 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία µε την 

ΕΚΤ, επανεξετάζει τις κατευθυντήριες 
γραµµές σε τακτική βάση, αλλά 
τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. 

3. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία µε την 

ΕΚΤ, επανεξετάζει τα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 σε τακτική βάση, αλλά 
τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. 

 

Τροπολογία  180 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 86 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 
15 της οδηγίας [οδηγίας Α∆Π] [Υπηρεσία 
Εκδόσεων: Να προστεθεί ο αριθµός της 
εγκεκριµένης οδηγίας], η ΕΑΤ εκδίδει 
κατευθυντήριες γραµµές για να 
διευκολύνει τους παρόχους υπηρεσιών 
πληρωµών στον εντοπισµό των σοβαρών 
συµβάντων και των συνθηκών υπό τις 

4. Η ΕΑΤ συντονίζει, στον τοµέα των 
λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων 
ασφαλείας που συνδέονται µε τις 
υπηρεσίες πληρωµών, την ανταλλαγή 
πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές και 
την ΕΚΤ. 
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οποίες ένα ίδρυµα πληρωµών 
υποχρεούται να κοινοποιήσει ένα 
περιστατικό ασφαλείας. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές θα εκδοθούν 
έως τις (Να προστεθεί η ηµεροµηνία - 
εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας). 

 

Τροπολογία  181 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 87 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών παρέχει τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στο σηµείο 7 του 

παραρτήµατος Ι, πρέπει να επαληθεύει την 

ταυτότητά του στον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του 

δικαιούχου. 

2. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 

πληρωµών παρέχει τις υπηρεσίες που 

αναφέρονται στο σηµείο 7 του 

παραρτήµατος Ι, πρέπει να επαληθεύει την 

ταυτότητά του στον πάροχο υπηρεσιών 

πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού του 

δικαιούχου σύµφωνα µε τα κοινά και 
ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας 
που καθορίζονται στο άρθρο 94α. 

 

Τροπολογία  182 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 87 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία µε την 

ΕΚΤ, εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές που 

απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών 

πληρωµών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, 

σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά µε την 

εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών 

µε βάση την τεχνολογία αιχµής και 

οποιαδήποτε εξαίρεση από την πρακτική 

της αυστηρής εξακρίβωσης της ταυτότητας 

πελατών. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 

γραµµές εκδίδονται εντός δύο ετών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και ενηµερώνονται σε τακτική βάση 

3. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία µε την 

ΕΚΤ, και µετά από διαβούλευση µε τον 
ΕΕΠ∆ και µε τη συµβουλευτική οµάδα 
του άρθρου 5 παράγραφος 3α, εκδίδει 
κατευθυντήριες γραµµές που απευθύνονται 

στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

της παρούσας οδηγίας, σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1093/2010 σχετικά µε τον τρόπο που οι 
τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 
επαληθεύουν την ταυτότητά τους έναντι 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών 
εξυπηρέτησης λογαριασµού, σχετικά µε 
την εξακρίβωση της ταυτότητας των 

πελατών µε βάση την τεχνολογία αιχµής 
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ανάλογα µε την περίπτωση. και σχετικά µε οποιαδήποτε εξαίρεση από 
την πρακτική της αυστηρής εξακρίβωσης 

της ταυτότητας πελατών. Οι εν λόγω 

κατευθυντήριες γραµµές τίθενται σε ισχύ 
πριν από ...* και ενηµερώνονται σε 
τακτική βάση ανάλογα µε την περίπτωση. 

 ______________ 

 * ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία 
µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της 
παρούσας οδηγίας (δύο έτη από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας). 

 

Τροπολογία  183 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 88 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη 

θέσπιση διαδικασιών που επιτρέπουν 

στους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών και 

στα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, 

περιλαµβανοµένων των ενώσεων 

καταναλωτών, να υποβάλλουν καταγγελίες 

στις αρµόδιες αρχές σχετικά µε 

ισχυρισµούς περί παραβάσεων της 

παρούσας οδηγίας από παρόχους 

υπηρεσιών πληρωµών. 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη 

θέσπιση διαδικασιών που επιτρέπουν 

στους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών και 

στα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, 

περιλαµβανοµένων των ενώσεων 

καταναλωτών, να υποβάλλουν καταγγελίες 

στις αρµόδιες αρχές ή στις αρχές 
εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών 
(ΕΕ∆) σχετικά µε ισχυρισµούς περί 
παραβάσεων της παρούσας οδηγίας από 

παρόχους υπηρεσιών πληρωµών. 

Αιτιολόγηση 

Για να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι καταγγελίες δεν αντιµετωπίζονται από όλες τις αρµόδιες 

αρχές. 

Τροπολογία  184 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 89 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες 

αρχές µε σκοπό να διασφαλίζουν και να 

παρακολουθούν την αποτελεσµατική 

συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία. 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες 

αρχές µε σκοπό να διασφαλίζουν και να 

παρακολουθούν την αποτελεσµατική 

συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία. 
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Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές λαµβάνουν όλα 

τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της 

εν λόγω συµµόρφωσης. Είναι ανεξάρτητες 

από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών. 

Νοούνται ως αρµόδιες αρχές κατά την 
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1039/2010. 

Οι εν λόγω αρµόδιες αρχές λαµβάνουν όλα 

τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της 

εν λόγω συµµόρφωσης. Είναι ανεξάρτητες 

από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών. 

Νοούνται ως αρµόδιες αρχές όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 

Τροπολογία  185 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 89 – 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 

και τους πόρους που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 

Τροπολογία  186 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 89 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η ΕΑΤ, µετά από διαβούλευση µε την 
ΕΚΤ, εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές µε 
αποδέκτες τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα 
µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010, σχετικά µε τις 
διαδικασίες καταγγελίας που πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη για να εξασφαλίζεται 
η συµµόρφωση µε τις σχετικές διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 ανωτέρω. Οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραµµές εκδίδονται εντός 
…* και ενηµερώνονται σε τακτική βάση, 
εάν ενδείκνυται. 
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 _______________ 

 ΕΕ: να προστεθεί ηµεροµηνία: δύο έτη 
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία  187 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 90 – παράγραφος 1 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών να 

εφαρµόζουν κατάλληλες και 

αποτελεσµατικές διαδικασίες για τη 

διευθέτηση των καταγγελιών των χρηστών 

των υπηρεσιών πληρωµών όσον αφορά τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών να 
θεσπίζουν και να εφαρµόζουν κατάλληλες 
και αποτελεσµατικές διαδικασίες για τη 

διευθέτηση των καταγγελιών των χρηστών 

των υπηρεσιών πληρωµών όσον αφορά τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα οδηγία, και 
παρακολουθούν τις επιδόσεις τους εν 
προκειµένω. 

Τροπολογία  188 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 90 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν οι πάροχοι 

υπηρεσιών πληρωµών να καταβάλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντούν 

γραπτώς, στις καταγγελίες των χρηστών 

υπηρεσιών πληρωµών, επιλύοντας όλα τα 

προκύπτοντα ζητήµατα, εντός εύλογου 

χρονικού διαστήµατος και το αργότερο 

εντός 15 εργάσιµων ηµερών. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η απάντηση 

δεν µπορεί να δοθεί µέσα σε 15 εργάσιµες 

ηµέρες, για λόγους πέρα από τον έλεγχο 

του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, θα 

υποχρεούται να αποστέλλει ενδιάµεση 

απάντηση, αναφέροντας σαφώς τους 

λόγους για την καθυστέρηση στην 

απάντηση της καταγγελίας και 

προσδιορίζοντας την προθεσµία εντός της 

οποίας ο καταναλωτής θα λάβει την τελική 

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν οι πάροχοι 

υπηρεσιών πληρωµών να καταβάλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντούν 

γραπτώς, στις καταγγελίες των χρηστών 

υπηρεσιών πληρωµών, επιλύοντας όλα τα 

προκύπτοντα ζητήµατα, εντός εύλογου 

χρονικού διαστήµατος και το αργότερο 

εντός 15 εργάσιµων ηµερών. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η απάντηση 

δεν µπορεί να δοθεί µέσα σε 15 εργάσιµες 

ηµέρες, για λόγους πέρα από τον έλεγχο 

του παρόχου υπηρεσιών πληρωµών, θα 

υποχρεούται να αποστέλλει ενδιάµεση 

απάντηση, αναφέροντας σαφώς τους 

λόγους για την καθυστέρηση στην 

απάντηση της καταγγελίας και 

προσδιορίζοντας την προθεσµία εντός της 

οποίας ο καταναλωτής θα λάβει την τελική 
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απάντηση. Η εν λόγω προθεσµία δεν 

µπορεί, σε καµία περίπτωση, να υπερβαίνει 

άλλες 30 εργάσιµες ηµέρες. 

απάντηση. Η εν λόγω προθεσµία δεν 

µπορεί, σε καµία περίπτωση, να υπερβαίνει 

άλλες 15 εργάσιµες ηµέρες. Εάν ένα 
κράτος µέλος διαθέτει πληρέστερες 
διαδικασίες διευθέτησης καταγγελιών 
υπό την εποπτεία της αρµόδιας εθνικής 
αρχής, µπορούν να εφαρµόζονται οι 
κανόνες του εν λόγω κράτους µέλους. 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία απάντησης των καταγγελιών δεν πρέπει να είναι υπερβολικά µακροσκελής. Ακόµη 

και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι 15+15 εργάσιµες ηµέρες πρέπει να αρκούν. 

Τροπολογία  189 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 90 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 διατίθενται µε εύκολο, 
άµεσο, ευκρινή και µόνιµα προσβάσιµο 
τρόπο στον δικτυακό τόπο του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωµών, εφόσον υπάρχει, 
στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις 

της σύµβασης µεταξύ του παρόχου 
υπηρεσιών πληρωµών και του χρήστη 
υπηρεσιών πληρωµών και στα τιµολόγια 
και τις αποδείξεις σχετικά µε τις εν λόγω 
συµβάσεις. Ο πάροχος υπηρεσιών 
πληρωµών προσδιορίζει τον τρόπο 
πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά µε τον ενδιαφερόµενο φορέα 
εξωδικαστικών προσφυγών καθώς και τις 
προϋποθέσεις χρήσης του. 

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3 διατίθενται µε σαφή, 
κατανοητό και εύκολα προσβάσιµο τρόπο 
στον δικτυακό τόπο του εµπόρου, εφόσον 
υπάρχει, και, κατά περίπτωση, στους 
γενικούς όρους και προϋποθέσεις της 

σύµβασης πωλήσεων ή παροχής 
υπηρεσιών µεταξύ του εµπόρου και του 
καταναλωτή. 

Αιτιολόγηση 

Η ισχύουσα διάταξη υπερβαίνει τις λεπτοµέρειες της οδηγίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 

δεδοµένου ότι κάνει αναφορά σε τιµολόγια και αποδείξεις. Η προσθήκη µιας επιπλέον απαίτησης 

για την παροχή αυτών των πληροφοριών σε όλες τις αποδείξεις και τα τιµολόγια θα ήταν 

επιβαρυντική για τις µικρές επιχειρήσεις και πρακτικά αδύνατη για τις επιχειρήσεις που 

χρησιµοποιούν διαφορετικά συστήµατα ΕΕ∆, τα οποία αντιπροσωπεύουν το φάσµα αγαθών και 

υπηρεσιών που πωλούν. 

Τροπολογία  190 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 91 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν 

συσταθεί οι δέουσες αποτελεσµατικές 

εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής 

καταγγελιών και προσφυγής για την 

επίλυση διαφορών οι οποίες ανακύπτουν 

µεταξύ των χρηστών και των παρόχων 

υπηρεσιών πληρωµών και αφορούν τα εκ 

της παρούσας οδηγίας δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τη σχετική 

εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, µέσω της 

χρησιµοποίησης των υφιστάµενων φορέων 

όπου συντρέχει η περίπτωση. Τα κράτη 

µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 

διαδικασίες εφαρµόζονται στους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωµών και ότι καλύπτουν, 

επίσης, τις δραστηριότητες των 

διορισµένων αντιπροσώπων. 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι έχουν 

συσταθεί δέουσες, ανεξάρτητες, 
αµερόληπτες, διαφανείς και 
αποτελεσµατικές εξωδικαστικές 

διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και 

προσφυγής για την επίλυση διαφορών οι 

οποίες ανακύπτουν µεταξύ των χρηστών 

και των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών 

και αφορούν τα εκ της παρούσας οδηγίας 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις, σύµφωνα µε 

τη σχετική εθνική και ενωσιακή 

νοµοθεσία, µέσω της χρησιµοποίησης των 

υφιστάµενων αρµόδιων φορέων όπου 
συντρέχει η περίπτωση. Τα κράτη µέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διαδικασίες 

εφαρµόζονται και είναι προσβάσιµες τόσο 
στους χρήστες υπηρεσιών πληρωµών όσο 
και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 
και ότι καλύπτουν, επίσης, τις 

δραστηριότητες των διορισµένων 

αντιπροσώπων. 

 

Τροπολογία  191 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 91 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 
εντάσσονται σε έναν ή περισσότερους 
φορείς ΕΕ∆. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε την οδηγία 2013/11/EΕ σχετικά µε την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 

διαφορών (οδηγία ΕΕΚ∆). 

Τροπολογία  192 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 91 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη υποχρεώνουν τους 

φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 

1, να συνεργάζονται για την επίλυση των 

διασυνοριακών διαφορών που αφορούν τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα οδηγία. 

2. Τα κράτη µέλη υποχρεώνουν τους 

φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 

1, να συνεργάζονται για την επίλυση των 

διασυνοριακών διαφορών που αφορούν τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Τα 
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι εν λόγω 
φορείς να έχουν επαρκή ικανότητα 
συµµετοχής µε δέοντα και 
αποτελεσµατικό τρόπο σε αυτή τη 
διασυνοριακή συνεργασία. 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ σύνηθες οι εξωδικαστικοί φορείς να είναι ισχυροί από εθνικής άποψης, αλλά 

αδύναµοι όσον αφορά τις διασυνοριακές υποθέσεις. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, πρέπει να ενισχυθούν οι διασυνοριακές ικανότητες. 

Τροπολογία  193 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 92 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες 
γραµµές σχετικά µε τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 
εξασφαλίζει ότι οι κυρώσεις αυτές είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 

Τροπολογία  194 

Πρόταση οδηγίας 

Τίτλος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τροπολογία  195 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 93 α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 93α 

 Τεχνικά πρότυπα 

 Η ΕΑΤ καταρτίζει σχέδια ρυθµιστικών 
τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τους 
όρους εφαρµογής των απαιτήσεων ιδίων 
κεφαλαίων των άρθρων 7 και 8 και των 
απαιτήσεων διασφάλισης του άρθρου 9. 

 Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή εντός ...*. 

 Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει 
τα ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε µια συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). 

Τροπολογία  196 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 94 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 93 τίθενται 

σε ισχύ µόνον εφόσον δεν προβληθεί 

καµία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είτε από το Συµβούλιο ή εάν 

πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής 

τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 

το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 

προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 

προθεσµία παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 93 τίθενται 

σε ισχύ µόνον εφόσον δεν προβληθεί 

καµία ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είτε από το Συµβούλιο εντός 
τριών µηνών από την ηµέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή εάν 
πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής 

τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 

το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την 

Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 

προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 

προθεσµία παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 
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Τροπολογία  197 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 94 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 94α 

 Κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα 
επικοινωνίας 

 1. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία µε την 
ΕΚΤ και µετά από διαβούλευση µε τη 
συµβουλευτική οµάδα του άρθρου 5 
παράγραφος 3α, καταρτίζει σχέδια 
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων υπό τη 
µορφή κοινών και ασφαλών ανοικτών 
προτύπων επικοινωνίας για να ορίσει τον 
τρόπο µε τον οποίο θα επικοινωνούν 
µεταξύ τους οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού 
και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωµών ή οι τρίτοι εκδότες µέσων 
πληρωµών. 

 Η ΕΑΤ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή εντός ...*. 

 Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει 
τα ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 
10 έως 14 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010. 

 2. Τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα 
επικοινωνίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαµβάνουν τεχνικές και 
λειτουργικές προδιαγραφές για τη 
διαβίβαση πληροφοριών και 
επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση της 
ασφαλείας και της αποτελεσµατικότητας 
των επικοινωνιών. 

 3. Τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα 
επικοινωνίας προσδιορίζουν ιδίως, στη 
βάση των διατάξεων των άρθρων 58 και 
87, τον τρόπο µε τον οποίο οι τρίτοι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 
επαληθεύουν την ταυτότητά τους έναντι 
των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών 
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εξυπηρέτησης λογαριασµού και τον 
τρόπο µε τον οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωµών εξυπηρέτησης λογαριασµού 
κοινοποιούν και ενηµερώνουν τρίτους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών. 

 4. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία µε την 
ΕΚΤ, µεριµνούν ώστε τα κοινά και 
ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας 
καταρτίζονται µετά από κατάλληλη 
διαβούλευση µε όλους τους 
ενδιαφερόµενους στην αγορά υπηρεσιών 
πληρωµών, περιλαµβανοµένων εκείνων 
που δραστηριοποιούνται εκτός του 
τραπεζικού τοµέα. 

 5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα 
επικοινωνίας χρησιµοποιούνται από τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών 
εξυπηρέτησης λογαριασµού, τους τρίτους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών και από 
τους τρίτους εκδότες µέσων πληρωµών. 

 6. Τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα 
επικοινωνίας υπόκεινται σε τακτική 
επανεξέταση ώστε να λαµβάνονται υπόψη 
καινοτοµίες και τεχνικές εξελίξεις. 

 7. Το παρόν άρθρο δεν αποκλείει την 
εφαρµογή άλλων υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

 ________________ 

 * ΕΕ: Να προστεθεί ηµεροµηνία: 12 
µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  198 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 94 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 94β 

 1. Η ΕΑΤ δηµοσιοποιεί στον ιστότοπό 
της κατάλογο όλων των αδειοδοτηµένων 
παρόχων υπηρεσιών πληρωµών στην 
Ένωση. 
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 2. Ο κατάλογος αυτός αναφέρει όλους 
τους αδειοδοτηµένους παρόχους 
υπηρεσιών πληρωµών των οποίων η 
εγγραφή έχει ανακληθεί, καθώς και τους 
λόγους αυτής της ανάκλησης. 

 3. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 
παρέχουν στον ιστότοπό τους άµεσους 
συνδέσµους προς τον ιστότοπο οικείας 
της αρµόδιας αρχής, όπου αναφέρονται 
όλοι οι αδειοδοτηµένοι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωµών. 
 

 

Τροπολογία  199 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 94 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 94γ 

 Υποχρέωση ενηµέρωσης των 
καταναλωτών για τα δικαιώµατά τους 

 1. Έως ...*, η Επιτροπή, ύστερα από 
δηµόσια διαβούλευση επί ενός 
προσχεδίου, δηµοσιεύει ένα φιλικό προς 
τον χρήστη ηλεκτρονικό φυλλάδιο όπου 
αναφέρονται µε σαφή και εύληπτο τρόπο 
τα δικαιώµατα των καταναλωτών βάσει 
της παρούσας οδηγίας και της συναφούς 
ενωσιακής νοµοθεσίας. 

 2. Το φυλλάδιο της παραγράφου 1 
καθίσταται διαθέσιµο, για όλους τους 
καταναλωτές στην Ένωση και για τους 
λοιπούς ενδιαφεροµένους, στους 
ιστοτόπους της Επιτροπής, της ΕΑΤ και 
των εθνικών ρυθµιστικών αρχών του 
τραπεζικού τοµέα, και µπορεί εύκολα να 
µεταφορτωθεί και να µεταφερθεί σε 
άλλους ιστοτόπους. Η Επιτροπή 
ενηµερώνει τα κράτη µέλη, τους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωµών και τις 
ενώσεις καταναλωτών για τη δηµοσίευση 
του φυλλαδίου. 

 3. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 
µεριµνούν ώστε το φυλλάδιο, στην 
πρωτότυπη µορφή του, να καταστεί 
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διαθέσιµο για όλους τους καταναλωτές, 
περιλαµβανοµένων και εκείνων που δεν 
είναι πελάτες τους, ηλεκτρονικά στον 
ιστότοπό τους και σε έντυπη µορφή στα 
υποκαταστήµατά τους, στους 
αντιπροσώπους τους και στις οντότητες 
στις οποίες αναθέτουν τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων τους. 

 Σε αυτά τα υποκαταστήµατα, 
αντιπροσώπους και οντότητες, 
εξασφαλίζεται η ανάρτηση, κατά τρόπο 
ευδιάκριτο και ευανάγνωστο για τους 
καταναλωτές, ανακοίνωσης που περιέχει 
το ακόλουθο κείµενο: «Ζητήστε στο γκισέ 
το κείµενο που αναφέρει τα δικαιώµατά 
σας ως χρήστη υπηρεσιών πληρωµών». 

 Στον ιστότοπό τους, εµφανίζεται η 
ακόλουθη ευδιάκριτη ειδοποίηση: 
«Κλικάρετε εδώ για να µάθετε τα 
δικαιώµατά σας ως χρήστη υπηρεσιών 
πληρωµών». Οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωµών µεριµνούν επίσης ώστε οι εν 
λόγω πληροφορίες να είναι ευπρόσιτες 
στους πελάτες τους ανά πάσα στιγµή 
µέσω των ηλεκτρονικών λογαριασµών 
τους, εφόσον υπάρχουν. 

 4. Ειδικότερα, το φυλλάδιο διανέµεται σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή όταν ο 
πελάτης συνάπτει οποιοδήποτε είδος 
σύµβασης ή, προκειµένου περί προσώπων 
που ήδη ήταν πελάτες κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του φυλλαδίου, 
µε γνωστοποίηση που τους απευθύνεται 
εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση του 
φυλλαδίου από την Επιτροπή. 

 5. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών 
περιλαµβάνουν στον ιστότοπό τους 
άµεσους συνδέσµους προς τον ιστότοπο 
της αρµόδιας αρχής, όπου αναφέρονται 
όλοι οι πιστοποιηµένοι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωµών. 

 6. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών δεν 
επιβάλλουν χρέωση στους πελάτες τους 
για την παροχή πληροφοριών δυνάµει του 
παρόντος άρθρου. 

 7. Όσον αφορά τους τυφλούς και τα 
πρόσωπα µε σοβαρά προβλήµατα 
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 EL 

όρασης, οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου εφαρµόζονται µε τη χρήση των 
κατάλληλων εναλλακτικών µέσων. 

 ___________ 

 * ΕΕ: Να προστεθεί ηµεροµηνία: δύο έτη 
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία  200 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 95 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οσάκις ένα κράτος µέλος χρησιµοποιεί 

οποιαδήποτε από τις επιλογές που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

ενηµερώνει την Επιτροπή περί αυτού και 

για κάθε µετέπειτα αλλαγή. Η Επιτροπή 

δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες µέσω 

ιστοσελίδας ή µε άλλον ευπρόσιτο τρόπο. 

2. Οσάκις ένα κράτος µέλος χρησιµοποιεί 

οποιαδήποτε από τις επιλογές που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

ενηµερώνει την Επιτροπή περί αυτού και 

για κάθε µετέπειτα αλλαγή. Η Επιτροπή 

δηµοσιοποιεί τις πληροφορίες µέσω 

ιστοσελίδας ή µε άλλον ευπρόσιτο τρόπο 
και ταυτόχρονα ενηµερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά. 

Τροπολογία  201 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 96 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το αργότερο στις ...*, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση, συνοδευόµενη από 
νοµοθετική πρόταση αν είναι σκόπιµο, 
σχετικά µε τις επιπτώσεις της 
ενσωµάτωσης των τριµερών συστηµάτων 
στο πεδίο των διατάξεων σχετικά µε την 
πρόσβαση σε συστήµατα πληρωµών, 
εστιάζοντας ιδίως στο επίπεδο του 
ανταγωνισµού και το µερίδιο αγοράς των 
συστηµάτων καρτών. 

 ____________    
 * ΕΕ: να προστεθεί ηµεροµηνία: δύο έτη 

από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

 

 


