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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, 

I. ως αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να 

εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις: 

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

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

των Περιφερειών με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά - Δώδεκα δράσεις για την 

τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – Μαζί για μια νέα 

ανάπτυξη» της 13ης Απριλίου 2011, COM(2011) 0206,  

– έχοντας υπόψη την έκθεση του καθηγητή Mario Monti, της 9ης Μαΐου 2010, προς 

την Επιτροπή, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά», 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2010, για τη δημιουργία μιας 

ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με μια Ενιαία Αγορά 

για τους Ευρωπαίους2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με το μέλλον των 

κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα 

στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών4, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα των καταναλωτών5, 

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2011, της 27ης 

Οκτωβρίου 2010 (COM(2010)0623), 

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

Νοεμβρίου 2011 (COM(2011)0777), 

– έχοντας υπόψη την πρότασης οδηγίας της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2011, 

σχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 

                                                 
1 ΕΕ C 161 E, 31.5.2011, σ. 84. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0145. 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0319. 
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0491. 
5 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 64. 
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(οδηγία ΕΕΚΔ) (COM(2011)0793), 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 

πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών1, 

– έχοντας υπόψη την αξιολόγηση των επιπτώσεων της σύστασης της Επιτροπής της 

18ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών 

(SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),  

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην 

εσωτερική αγορά2, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2010, για την 

έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με 

την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες 

χρεώσεις σε ευρώ, και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 

(COM (2010)0775), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, την άσκηση και την 

προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος3, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας4, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών5, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις 

βασικές τραπεζικές υπηρεσίες (Basic Banking Services), της 15ης Νοεμβρίου 2011, 

– έχοντας υπόψη την αναφορά 0963/2011 της Triin Saag, εσθονικής ιθαγένειας, της 

17ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσον αφορά το 

κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού στην ΕΕ,  

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πληρωμών πρέπει να 

παρέχεται στους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ένωση, και ότι πρέπει οι καταναλωτές να 

ωφελούνται πλήρως από την εσωτερική αγορά·  

                                                 
1 ΕΕ L 190, 21.7.2011, σ. 87. 
2 ΕΕ L 319, 5.12.2007, σ. 1. 
3 ΕΕ L 267, 10.10.2009, σ. 7. 
4 ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ. 15. 
5 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. 
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να παρέχεται σε κάθε πρόσωπο που 

διαμένει νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 

έχει θεμελιώδη σημασία· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να παρέχεται και στους πολίτες που 

χρειάζονται τραπεζικό λογαριασμό σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη επειδή έχουν 

κάποια σχέση με καθένα από αυτά τα κράτη μέλη· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών δεν 

θα πρέπει να συνδέεται με τον όρο της αγοράς πρόσθετων τραπεζικών υπηρεσιών και 

προϊόντων·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ισχύοντα περιοριστικά κριτήρια επιλογής, τα οποία 

επιβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών 

πληρωμών, τα οποία υπερβαίνουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το νόμο, 

περιορίζουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων της ΕΕ στην 

Ένωση· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές τραπεζικές 

πολιτικές στην ΕΕ· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της για το 2011, η 

Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα νομοθετικό μέσο σχετικά με την 

πρόσβαση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, αντ’ αυτού όμως, εξέδωσε στις 18 Ιουλίου 2011 

απλή σύσταση σχετικά με την πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών· 

λαμβάνοντας υπόψη, ότι παρά τη σύσταση αυτή, 15 κράτη μέλη εξακολουθούν να μην 

έχουν θεσπίσει νομική ή εθελοντική υποχρέωση των τραπεζών να παρέχουν βασικές 

τραπεζικές υπηρεσίες·  

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα η εθελοντική δέσμευση των τραπεζών δεν μπόρεσε 

να διασφαλίσει αποτελεσματικά την καθολική πρόσβαση σε έναν βασικό λογαριασμό 

πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένα νομοθετικό μέσο μπορεί να εξασφαλίσει 

την απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά πρέπει επίσης να προσαρμοστεί, αποδεχόμενη σε ευρεία 

βάση τις κάρτες των βασικών τραπεζικών λογαριασμών παράλληλα με τις πιστωτικές 

κάρτες, ώστε να προαχθεί η διάδοση των βασικών τραπεζικών λογαριασμών· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδυναμία πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμών μπορεί να 

εμποδίζει τους καταναλωτές να συμμετέχουν στην αγορά κύριων χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών και να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, δυσχεραίνοντας και 

παρεμποδίζοντας την κοινωνική και χρηματοοικονομική τους ένταξη· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπιστούν αρχές σχετικά με την πρόσβαση σε έναν 

βασικό λογαριασμό πληρωμών, οι οποίες να εφαρμοστούν με συνέπεια σε ολόκληρη την 

ΕΕ, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την αναμφίβολα ισχυρή συσχέτιση μεταξύ χαμηλού εισοδήματος, 

έλλειψης τραπεζικού λογαριασμού και κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού·  
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ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν την κινητικότητα μέσα στην 

Ένωση συχνά αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που στο παρόν στάδιο ανάπτυξης του ο ενιαίος χώρος 

πληρωμών σε ευρώ (SEPA) έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι ένας τραπεζικός 

λογαριασμός θα επαρκεί για τη διεκπεραίωση κάθε εθνικής και διεθνούς συναλλαγής, η 

καθιέρωσή του δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή 

επιβάλλει τη μέριμνα για διαφάνεια όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα αντίστοιχα τέλη, 

καθώς και τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση του SEPA σε όλα τα κράτη 

μέλη· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό 

αναγκάζονται να χρησιμοποιούν μετρητά, γεγονός που όχι μόνο συνεπάγεται 

περιορισμένη επιλογή τρόπων πληρωμής και αποκλεισμό από το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

αλλά και μεγαλύτερο κόστος· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη τραπεζικού λογαριασμού στη χώρα διαμονής 

περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας, ενοικίασης κατοικίας, 

καταβολής φόρων και είσπραξης μισθού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση τραπεζικού 

λογαριασμού ή η προσφορά λιγότερο ευνοϊκών όρων με βάση τον τόπο κατοικίας και/ή 

την κοινωνική ή οικονομική κατάσταση ενός προσώπου συνιστά διάκριση· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αν δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε έναν βασικό λογαριασμό 

πληρωμών σε όσους είναι άνω των 18 ετών και δεν διαθέτουν, οι οποίοι σύμφωνα με 

μελέτη που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέρχονται σε 30 εκατομμύρια, θα 

ωφεληθούν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις, θα ενισχυθεί η εσωτερική 

αγορά και θα προαχθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών· 

II. να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες συστάσεις: 

 Σύσταση 1 (ορισμοί) 

Σύμφωνα με την οδηγία 2011/83/ΕΕ, καταναλωτής είναι ένα φυσικό πρόσωπο που 

ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή 

ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι 

ο ορισμός του καταναλωτή περιλαμβάνει όλους τους διακινούμενους κατοίκους της 

Ένωσης οι οποίοι, συνεπώς, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό λογαριασμό 

πληρωμών. 

Ο βασικός λογαριασμός πληρωμών θα πρέπει να οριστεί ως ένας τραπεζικός 

λογαριασμός ο οποίος επιτρέπει στον καταναλωτή να πραγματοποιεί όλες τις συνήθεις 

συναλλαγές στα πλαίσια που καλύπτει το υπόλοιπό του. 

Το δικαίωμα για πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών θα πρέπει να ισχύει για 

όλους τους καταναλωτές, εφόσον δεν υπάρχουν σοβαροί αντικειμενικοί λόγοι που να 

αντιτίθενται σε αυτό. Τούτο, ωστόσο, δεν συνεπάγεται υποχρέωση να διαθέτουν 

τραπεζικό λογαριασμό.  

 Σύσταση 2 (πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών) 



 

AD\901339EL.doc 7/11 PE486.093v02-00 

 EL 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε κάθε καταναλωτής ο οποίος διαμένει 

νόμιμα στην Ένωση να είναι σε θέση να ανοίγει και να χρησιμοποιεί έναν βασικό 

λογαριασμό στην επικράτειά τους. Στο πλαίσιο αυτό δεν έχει σημασία το αν ο 

καταναλωτής διατηρεί σε άλλο κράτος μέλος λογαριασμό ο οποίος του επιτρέπει να 

κάνει χρήση των υπηρεσιών που αναφέρονται στη σύσταση αριθ. 3 στην επικράτεια του 

εν λόγω κράτους. Το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την οικονομική 

κατάσταση του καταναλωτή. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν ώστε όλες οι τράπεζες με τραπεζικές υπηρεσίες 

λιανικής να είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν βασικούς λογαριασμούς πληρωμών, 

ώστε να αποφεύγονται διακρίσεις και αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, 

στον βαθμό που δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις σε ένα κράτος μέλος. 

Δεδομένου ότι οι λόγοι για τον περιορισμό και την άρνηση της πρόσβασης σε τραπεζικό 

λογαριασμό είναι πολύπλευροι, πρέπει να βρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση σε όλα τα 

ευρωπαϊκά κράτη μέλη, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εξασκούν το καθολικό 

δικαίωμα για πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει, 

επομένως, να καταθέσει χωρίς καθυστέρηση σχέδιο νόμου, προκειμένου το δικαίωμα 

πρόσβασης σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών να κατοχυρωθεί νομικά στη νομοθεσία 

της Ένωσης. 

Ο τρόπος με τον οποίο αυτή η πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών θα 

κατοχυρωθεί στα κράτη μέλη θα πρέπει, δεδομένου του πλήθους των δομών των 

παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, να παραμείνει υπόθεση των κρατών μελών. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης σε έναν 

βασικό λογαριασμό, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών να ενημερώνει άμεσα εγγράφως 

τον καταναλωτή, σε κατανοητή και σαφή γλώσσα, χωρίς χρέωση, για τους λόγους και 

την αιτιολογία της άρνησης πρόσβασης, υποδεικνύοντάς του μέσα έννομης προστασίας. 

Αυτό το δικαίωμα για ενημέρωση μπορεί να περιοριστεί με νομοθετικά μέτρα, εφόσον τα 

μέτρα αυτά είναι απαραίτητα και κατάλληλα ή αν επιβάλλονται για λόγους δημόσιας 

ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι 

καταναλωτές να προσβάλλουν απορριπτικές αποφάσεις. 

Σύσταση 3 (νομικοί κανόνες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας) 

Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικό λογαριασμό πληρωμών στα κράτη μέλη θα πρέπει να 

χορηγείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2005/60/ΕΚ.  

Οι υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που απορρέουν από τις ισχύουσες 

νομικές διατάξεις της Ένωσης ή των κρατών μελών σχετικά με το ξέπλυμα χρημάτων και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν επηρεάζονται από την προτεινόμενη 

νομοθεσία. 

 Σύσταση 4 (τα χαρακτηριστικά ενός βασικού λογαριασμού) 

Ο βασικός λογαριασμός πληρωμών πρέπει να εξυπηρετεί, χωρίς διακρίσεις, στην 

πραγματοποίηση όλων των πράξεων που απαιτούνται για το άνοιγμα, τη λειτουργία και 
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το κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών, τη διάθεση δελτίων κίνησης λογαριασμού, τις 

υπηρεσίες που επιτρέπουν την κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό πληρωμών, τις 

συναλλαγές για τη λήψη χρημάτων, καθώς και τις υπηρεσίες που επιτρέπουν την 

ανάληψη μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, την εκτέλεση πράξεων πληρωμής, τη 

μεταφορά χρηματικών ποσών και την εκτέλεση πράξεων πληρωμής με υλικά μέσα ή 

τηλεματικά, μεταξύ άλλων μέσω Διαδικτύου. Δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στον 

αριθμό των πραγματοποιούμενων πράξεων. Η πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό 

πληρωμών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδέεται με τον όρο της αγοράς άλλων 

προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως π.χ. ασφάλισης ή επιπρόσθετου τραπεζικού λογαριασμού, 

ή με μη χρηματοοικονομικά κριτήρια όπως η προηγούμενη σύναψη σύμβασης μίσθωσης. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να παρέχεται ένας βασικός λογαριασμός, 

δωρεάν ή με λογική χρέωση. 

Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα προπληρωμένων καρτών πληρωμών ή άλλων 

δυνατοτήτων πληρωμών που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, οι οποίες υφίστανται ήδη σε 

ορισμένα κράτη μέλη, συμπληρωματικά προς έναν βασικό λογαριασμό, και οι εν λόγω 

δυνατότητες θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω.  

Σήμερα υπάρχουν πολλοί βασικοί λογαριασμοί που κινούνται αποκλειστικά μέσω του 

Διαδικτύου, οι οποίοι είναι ιδανικοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ταυτόχρονα όμως 

αποκλείουν τα πρόσωπα χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι βασικοί λογαριασμοί 

πληρωμών θα πρέπει να είναι εύχρηστοι, απλοί και ασφαλείς. Επιπλέον, η διαχείριση του 

εν λόγω λογαριασμού θα πρέπει να μπορεί να γίνεται όχι μόνο τηλεματικά, με μηνύματα 

κειμένου μέσω του κινητού τηλεφώνου, ή με άλλα υπάρχοντα μέσα τηλεματικής 

εκτέλεσης τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και από τα τοπικά υποκαταστήματα των 

τραπεζών.  

Πρέπει με κάθε δυνατό τρόπο να αποτραπούν οι διακρίσεις μέσω της χρήσης ενός 

βασικού λογαριασμού πληρωμών. 

Σε περίπτωση αλλαγής από μία τράπεζα σε μια άλλη ή κατά το κλείσιμο ενός τραπεζικού 

λογαριασμού, δεν θα πρέπει να προκύπτουν υπερβολικά υψηλές διοικητικές δαπάνες ή 

εμπόδια για τον καταναλωτή.  

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν, αν το κρίνουν σκόπιμο, να επιτρέπουν στις 

τράπεζες να χορηγούν μικροδάνεια για την κάλυψη προσωρινών υπερβάσεων. Οι 

εκάστοτε επιβαρύνσεις για τέτοιου είδους μικροδάνεια υπερανάληψης πρέπει να είναι 

εύλογες και τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τη συνήθη τιμολογιακή πολιτική του 

παρόχου.  

Στα κράτη μέλη εναπόκειται περαιτέρω να προβλέψουν τη δυνατότητα για διευκολύνσεις 

υπερανάληψης σε εύλογα πλαίσια. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών για την οικονομική του κατάσταση, να προστατεύονται 

σύμφωνα με τον νόμο και να μην διαβιβάζονται περαιτέρω χωρίς την έγκρισή του. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα σε συνέχεια απόρριψης αιτήσεων για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.  

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διοργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες 



 

AD\901339EL.doc 9/11 PE486.093v02-00 

 EL 

μέσω δημόσιων φορέων και σε συνεργασία με οργανώσεις καταναλωτών και 

συμβουλευτικά κοινωνικά ιδρύματα, σχετικά με την έννοια του βασικού λογαριασμού 

πληρωμών, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα οι καταναλωτές το δικαίωμα 

πρόσβασης σε τέτοιους λογαριασμούς.  

Σε επίπεδο Ένωσης, οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει ειδικότερα να ενισχύουν την 

επίγνωση της πανενωσιακής διαθεσιμότητας βασικών τραπεζικών υπηρεσιών και των 

διασυνοριακών δικαιωμάτων πρόσβασης. Σε επίπεδο κρατών μελών, οι ενημερωτικές 

αυτές εκστρατείες πρέπει να επιδιώκουν την παροχή αναγκαίων και εύληπτων 

πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τους όρους τους και τις πρακτικές 

ενέργειες, και ταυτόχρονα να δίνει απάντηση σε ειδικούς προβληματισμούς των 

καταναλωτών. Οι ενημερωτικές εκστρατείες σε επίπεδο κρατών μελών πρέπει να 

διεξάγονται σε διάφορες γλώσσες, όπου απαιτείται. 

Η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων από τη χρήση βασικού λογαριασμού πληρωμών καθώς 

και η προώθηση οικονομικής παιδείας για τους καταναλωτές έχουν ιδιαίτερα μεγάλη 

σημασία, διότι τους ενισχύει και εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική 

αγορά. 

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάζουν 

εγγράφως στους καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσφερόμενο 

βασικό λογαριασμό, και να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τα ενδεχόμενα σχετικά τέλη 

και τους όρους χρήσης του. Ο καταναλωτής πρέπει, επιπλέον, να πληροφορείται ότι η 

χρήση πρόσθετων υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωτική για να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν 

βασικό λογαριασμό πληρωμών. Τα τέλη για τις υπηρεσίες πρέπει να γνωστοποιούνται με 

σαφή και συγκρίσιμο τρόπο, χωρίς ψιλά γράμματα ή συγκαλυμμένες χρεώσεις. 

Οι συνθήκες όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών, καθώς και η σχετική ενημέρωση θα 

πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο διαφανή. 

Η ανάληψη μετρητών από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές θα πρέπει να είναι στο 

μέτρο του δυνατού δωρεάν, ανεξάρτητα από την τράπεζα στην οποία ανήκει η μηχανή. 

 Σύσταση 5 (εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης νομικών διαφορών) 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε να υπάρχουν για τις εξωδικαστικές 

διαδικασίες επίλυσης διαφορών κατάλληλοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί 

προσφυγής, ενδεχομένως με χρήση ήδη υφισταμένων μέσων.  

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη θέσπιση ενδεδειγμένων και 

αποτελεσματικών διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και προσφυγών για την 

εξωδικαστική επίλυση διαφορών οι οποίες αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στο πλαίσιο των αρχών της νομοθεσίας που διέπει τους παρόχους 

υπηρεσιών πληρωμών και τους καταναλωτές. Οι ανωτέρω διαδικασίες υποβολής 

καταγγελιών και προσφυγών, σε εθνικό ή σε διασυνοριακό επίπεδο, θα πρέπει να 

προβλέπονται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην εξέταση καταγγελιών θα 

μπορούσε να συμμετέχει και το FIN NET, όπου είναι σκόπιμο.  

  

Οι υπηρεσίες των κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της τήρησης 
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των κανονιστικών διατάξεων στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει επίσης να επεξεργάζονται 

διαδικασίες «βέλτιστης πρακτικής» των τραπεζικών ιδρυμάτων και να τις προωθούν σε 

όλη την επικράτειά τους. Παράλληλα, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις 

εξελίξεις στον τομέα αυτό. Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως είναι τα κέντρα 

Europe Direct ή το δίκτυο SOLVIT, καθώς και οι εθνικές οργανώσεις, όπως οι 

χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές και οι οργανώσεις καταναλωτών, που δέχονται 

καταγγελίες από τους πολίτες σχετικά με την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, πρέπει 

να ενημερώνουν και την Επιτροπή σχετικά με τα ευρήματα και τα συμπεράσματά τους, 

δεδομένου ότι αυτά αντικατοπτρίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνήθως οι 

πολίτες και οι καταναλωτές.  

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να μελετούν τις «βέλτιστες πρακτικές» και να 

λαμβάνουν μέτρα κατά οποιασδήποτε ενέργειας των τραπεζικών ιδρυμάτων, που θίγει το 

δικαίωμα των καταναλωτών για έναν τραπεζικό λογαριασμό με βασικές υπηρεσίες 

πληρωμών. 

 Σύσταση 6 (εφαρμογή και έλεγχος) 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το αργότερο τρία 

έτη από την έναρξη ισχύος της ενωσιακής πράξης, λεπτομερή έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή και την υλοποίησή της. Η εν λόγω έκθεση θα εξετάζει επιπλέον αν 

απαιτούνται περαιτέρω μέτρα, και θα περιλαμβάνει ενδεχομένως προτάσεις για την 

προσαρμογή ή αναθεώρηση της ενωσιακής πράξης. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα 

διαβιβάζουν τακτικά στις εθνικές αρχές αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό 

των βασικών λογαριασμών που έχουν ανοιχτεί, τον αριθμό των αιτήσεων για άνοιγμα 

λογαριασμού που έχουν απορριφθεί, τους λόγους για τις απορρίψεις αυτές, το κλείσιμο 

τέτοιων λογαριασμών, καθώς και τις δαπάνες συνδέονται με τους εν λόγω λογαριασμούς. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τα δεδομένα τα οποία της διαβιβάζονται και να εξάγει 

συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, τόσο για όσους δεν 

διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό, όσο και για τους διακινούμενους εργαζομένους. Η 

Επιτροπή θα πρέπει ενδεχομένως να επεξεργαστεί κατάλληλες προτάσεις για την 

περαιτέρω εξέλιξη της ενωσιακής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. 
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