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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ)
2015/847
ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Μαΐου 2015
περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών
και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των
πληρωτών και των δικαιούχων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρημα
τικών ποσών, σε οποιοδήποτε νόμισμα, για λόγους πρόληψης, εντοπι
σμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα
στηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν τουλάχι
στον ένας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εμπλέκεται
στη μεταφορά ποσών είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις μεταφορές χρηματικών ποσών
σε οποιοδήποτε νόμισμα, οι οποίες αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται
από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή από ενδιάμεσο πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών εγκατεστημένο στην Ένωση.
2.
Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τις υπηρεσίες που απαριθμού
νται στα στοιχεία α) έως ιγ) και ιε) του άρθρου 3 της οδηγίας
2007/64/ΕΚ.
3.
Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για κάθε μεταφορά ποσών που
εκτελείται μέσω κάρτας πληρωμής, εργαλείου ηλεκτρονικού χρήματος,
κινητού τηλεφώνου ή κάθε άλλης ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολο
γίας συσκευής εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρό
μοια χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η κάρτα αυτή, το εργαλείο ή η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλει
στικά για την πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών· και
β) ο αριθμός της κάρτας αυτής, εργαλείου ή συσκευής συνοδεύει όλες
τις μεταφορές που απορρέουν από τη συναλλαγή.
Ωστόσο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται όταν κάρτα πληρωμής,
εργαλείο ηλεκτρονικού χρήματος, κινητό τηλέφωνο ή κάθε άλλη ψηφια
κής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευή εκ των προτέρων ή εκ των
υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηριστικά χρησιμοποιείται για
την πραγματοποίηση μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ προσώπων.
4.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα η μόνη δρα
στηριότητα των οποίων είναι να μετατρέπουν έντυπα έγγραφα σε ηλε
κτρονικά δεδομένα και που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα βάσει σύμ
βασης με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ή σε πρόσωπα η μόνη δρα
στηριότητα των οποίων είναι να παρέχουν σε παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών συστήματα αποστολής μηνυμάτων ή άλλα συστήματα για
μεταφορά ποσών ή συστήματα συμψηφισμού και διακανονισμού.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές ποσών:
α) που συνεπάγονται ότι ο πληρωτής προβαίνει σε ανάληψη μετρητών
από τον δικό του λογαριασμό πληρωμών·
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β) προς δημόσια αρχή για πληρωμή φόρων, προστίμων ή άλλων επι
βαρύνσεων στο εσωτερικό κράτους μέλους·
γ) κατά την οποία τόσο ο πληρωτής όσο και ο δικαιούχος πληρωμής
είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που ενεργούν για ίδιο λογαρια
σμό·
δ) που πραγματοποιούνται με επιταγές με ηλεκτρονική επεξεργασία
εικόνας, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικά μεταβιβαζόμενων επι
ταγών.
5.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τον
παρόντα κανονισμό στις μεταφορές ποσών εντός του εδάφους τους σε
λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που επιτρέπει πληρωμή αποκλει
στικά για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών όταν πληρούνται όλες οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου υπόκειται στην
οδηγία (ΕΕ) 2015/849·
β) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου της πληρωμής είναι
σε θέση να ανιχνεύει, μέσω του δικαιούχου, με αποκλειστικό ανα
γνωριστικό κωδικό συναλλαγής, τη μεταφορά ποσών από το πρό
σωπο που έχει συνάψει συμφωνία με τον δικαιούχο της πληρωμής
για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών·
γ) το ποσό που μεταφέρεται δεν υπερβαίνει τα 1 000 EUR.

Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1)

«χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»: η χρηματοδότηση της τρομο
κρατίας κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 5 της οδηγίας
(ΕΕ) 2015/849·

2)

«νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα
χρήματος)»: οι δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παρά
νομες δραστηριότητες (ξεπλύματος χρήματος) που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

3)

«πληρωτής»: πρόσωπο που διατηρεί λογαριασμό πληρωμών και
επιτρέπει μεταφορά ποσών από τον εν λόγω λογαριασμό ή, εάν
δεν υπάρχει λογαριασμός πληρωμών, πρόσωπο που δίνει εντολή
μεταφοράς ποσών·

4)

«δικαιούχος πληρωμής»: πρόσωπο προς το οποίο προορίζονται τα
μεταφερόμενα ποσά·

5)

«πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: οι κατηγορίες παρόχων υπηρε
σιών πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της
οδηγίας 2007/64/ΕΚ, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τυγχάνουν
εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 26 της ίδιας οδηγίας και, νομικά
πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 9 της
οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (1), τα οποία παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς χρηματικών
ποσών·

(1) Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική επο
πτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποί
ηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδη
γίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).
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6)

«ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: ο πάροχος υπηρε
σιών πληρωμών ο οποίος δεν είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρω
μών του πληρωτή ή του δικαιούχου της πληρωμής και ο οποίος
λαμβάνει και διαβιβάζει μεταφορές χρηματικών ποσών για λογα
ριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή του
δικαιούχου ή άλλου ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών·

7)

«λογαριασμός πληρωμής»: λογαριασμός πληρωμών κατά την
έννοια του άρθρου 4 σημείο 14 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

8)

«χρηματικά ποσά»: χρηματικά ποσά κατά την έννοια του άρθρου 4
σημείο 15 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

9)

«μεταφορά χρηματικών ποσών»: οποιαδήποτε συναλλαγή εκτελεί
ται τουλάχιστον εν μέρει ηλεκτρονικά για λογαριασμό ενός πλη
ρωτή μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό να τεθεί
χρηματικό ποσό στη διάθεση κάποιου δικαιούχου μέσω παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών, ασχέτως εάν πληρωτής και δικαιούχος είναι
ένα και το αυτό πρόσωπο και ασχέτως εάν ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι ο ίδιος,
συμπεριλαμβανομένων:

α) μεταφοράς πιστώσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012·

β) άμεσης χρέωσης κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012·

γ) εμβασμάτων κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 13 της
οδηγίας 2007/64/ΕΚ, εθνικών ή διασυνοριακών·

δ) μεταφοράς που πραγματοποιείται μέσω κάρτας πληρωμής,
εργαλείου ηλεκτρονικού χρήματος, κινητού τηλεφώνου ή κάθε
άλλης ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευής εκ των
προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηρι
στικά·

10)

«ομαδοποιημένη μεταφορά χρηματικών ποσών»: δέσμη περισσότε
ρων μεμονωμένων μεταφορών χρηματικών ποσών που ομαδοποι
ούνται με σκοπό τη μεταφορά τους·

11)

«αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής»: ο συνδυα
σμός γραμμάτων, αριθμών ή συμβόλων που καθορίζεται από τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των
συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού ή των συστημάτων
αποστολής μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
χρηματικών ποσών, και ο οποίος καθιστά δυνατή την παρακολού
θηση των ιχνών της συναλλαγής έως τον πληρωτή και τον
δικαιούχο·

12)

«μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ προσώπων»: συναλλαγή μεταξύ
φυσικών προσώπων, ως καταναλωτών, για άλλους σκοπούς εκτός
της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριό
τητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1

Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή
Άρθρο 4
Στοιχεία που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών
1.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή εξασφαλίζει ότι οι
μεταφορές χρηματικών ποσών συνοδεύονται από τα ακόλουθα στοιχεία
του πληρωτή:
α) το όνομα του πληρωτή·
β) τον αριθμό λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή· και
γ) τη διεύθυνση, τον επίσημο αριθμό προσωπικού εγγράφου του πλη
ρωτή, τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη ή την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησής του.
2.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή εξασφαλίζει ότι οι
μεταφορές χρηματικών ποσών συνοδεύονται από τα ακόλουθα στοιχεία
του δικαιούχου της πληρωμής:
α) το όνομα του δικαιούχου· και
β) τον αριθμό λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου.
3.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 στοιχείο β) και της παρα
γράφου 2 στοιχείο β), σε περίπτωση μεταφοράς που δεν γίνεται ούτε
από ούτε προς λογαριασμό πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρω
μών του πληρωτή εξασφαλίζει ότι η μεταφορά χρηματικών ποσών
συνοδεύεται από αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής
αντί του αριθμού(-ών) λογαριασμού πληρωμών.
4.
Πριν μεταφέρει χρηματικά ποσά, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
του πληρωτή επαληθεύει την ακρίβεια των στοιχείων της παραγράφου 1
βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών προερχόμενων από αξιόπι
στη και ανεξάρτητη πηγή.
5.
Η επαλήθευση της παραγράφου 4 λογίζεται ότι έχει διενεργηθεί
όταν:
α) η ταυτότητα του πληρωτή έχει επαληθευθεί κατά το άνοιγμα του
λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
και τα στοιχεία που προέκυψαν από την επαλήθευση αυτή έχουν
αποθηκευθεί σύμφωνα με το άρθρο 40 της εν λόγω οδηγίας· ή
β) το άρθρο 14 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 ισχύει για
τον πληρωτή.
6.
Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα
άρθρα 5 και 6, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή απαγο
ρεύεται να διενεργεί μεταφορές ποσών πριν βεβαιωθεί για την πλήρη
συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο.
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Άρθρο 5
Μεταφορές ποσών εντός της Ένωσης
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, όταν όλοι
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής που εμπλέκονται στην αλυσίδα πλη
ρωμής είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, οι μεταφορές ποσών συνο
δεύονται τουλάχιστον από τον αριθμό λογαριασμού πληρωμών τόσο
του πληρωτή όσο και του δικαιούχου ή, όταν εφαρμόζεται το άρθρο
4 παράγραφος 3, τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής,
με την επιφύλαξη των απαιτήσεων περί πληροφοριών που ορίζονται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012, εφόσον εφαρμόζεται.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο πάροχος υπηρεσιών πλη
ρωμών του πληρωτή, κατόπιν αιτήματος του παρόχου υπηρεσιών πλη
ρωμών του δικαιούχου ή του ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών πληρω
μών για στοιχεία, εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη του
σχετικού αιτήματος, διαβιβάζει τα ακόλουθα:
α) για μεταφορές ποσών που υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, είτε οι εν
λόγω μεταφορές πραγματοποιούνται σε μία συναλλαγή ή σε περισ
σότερες συναλλαγές που φαίνεται να συνδέονται, τα στοιχεία του
πληρωτή ή του δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 4·
β) για μεταφορές ποσών που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, οι οποίες
δεν φαίνεται να συνδέονται με άλλες μεταφορές που, μαζί με την
επίδικη μεταφορά, υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, τουλάχιστον:
i) τα ονόματα του πληρωτή και του δικαιούχου· και
ii) τους αριθμούς λογαριασμών πληρωμών τόσο του πληρωτή όσο
και του δικαιούχου ή, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος
3, τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής.
3.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 4, στην περίπτωση
μεταφοράς ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του
παρόντος άρθρου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή δεν
απαιτείται να επαληθεύει τα στοιχεία του πληρωτή, εκτός εάν ο πάρο
χος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή:
α) έχει λάβει τα προς μεταφορά ποσά σε μετρητά ή ανώνυμα με ηλε
κτρονικό χρήμα· ή
β) έχει βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Άρθρο 6
Μεταφορές χρηματικών ποσών εκτός της Ένωσης
1.
Στην περίπτωση ομαδοποιημένης μεταφοράς χρηματικών ποσών
από τον ίδιο πληρωτή όταν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών των
δικαιούχων είναι εγκατεστημένοι εκτός Ένωσης, το άρθρο 4 παράγρα
φος 1 δεν εφαρμόζεται για μεμονωμένες μεταφορές που έχουν ομαδο
ποιηθεί, υπό τον όρο ότι ο ομαδικός φάκελος περιλαμβάνει τα στοιχεία
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, ότι τα στοιχεία
αυτά έχουν επαληθευτεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5
και ότι οι μεμονωμένες μεταφορές φέρουν τον αριθμό λογαριασμού
πληρωμών ή, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 3, τον απο
κλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής του πληρωτή.
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2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 και, κατά περί
πτωση, με την επιφύλαξη των στοιχείων που απαιτούνται σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρω
μών του δικαιούχου είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, οι μεταφορές
χρηματικών ποσών που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, οι οποίες δεν
φαίνεται να συνδέονται με άλλες μεταφορές χρηματικών ποσών και,
μαζί με την εν λόγω μεταφορά, υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, συνοδεύο
νται τουλάχιστον από τα εξής στοιχεία:
α) τα ονόματα του πληρωτή και του δικαιούχου· και
β) τους αριθμούς λογαριασμών πληρωμών τόσο του πληρωτή όσο και
του δικαιούχου ή, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 3, τον
αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 4, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή δεν απαιτείται να επαληθεύει τα στοιχεία του
πληρωτή που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εκτός εάν ο
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή:
α) έχει λάβει τα προς μεταφορά ποσά σε μετρητά ή ανώνυμα με ηλε
κτρονικό χρήμα· ή
β) έχει βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΤΜΗΜΑ 2

Υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου
Άρθρο 7
Διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων του πληρωτή ή του δικαιούχου
1.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου εφαρμόζει απο
τελεσματικές διαδικασίες για να διαπιστώνει αν τα πεδία του χρησιμο
ποιούμενου για την πραγματοποίηση της μεταφοράς συστήματος απο
στολής μηνυμάτων ή συστήματος πληρωμών και διακανονισμού, τα
οποία περιέχουν τα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου, έχουν
συμπληρωθεί με χρήση χαρακτήρων ή εισαγόμενων δεδομένων που
γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις συμβάσεις του εν λόγω συστήματος.
2.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου εφαρμόζει απο
τελεσματικές διαδικασίες —μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, τον εκ των
υστέρων έλεγχο ή την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο— για να
διαπιστώνει αν λείπουν τα ακόλουθα στοιχεία του πληρωτή ή του
δικαιούχου:
α) για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εντός Ένωσης, τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5·
β) για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης, τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2·
γ) για ομαδοποιημένες μεταφορές χρηματικών ποσών, όταν ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός
Ένωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1
και 2, σε σχέση με την ομαδοποιημένη μεταφορά.
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3.
Στην περίπτωση μεταφορών χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν
τα 1 000 EUR, είτε οι εν λόγω μεταφορές πραγματοποιούνται σε μία
συναλλαγή ή σε περισσότερες συναλλαγές που φαίνεται να συνδέονται,
προτού πιστώσει το λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου ή αποδε
σμεύσει το ποσό προς όφελός του, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του
δικαιούχου επαληθεύει την ακρίβεια των στοιχείων του δικαιούχου που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου βάσει εγγράφων,
δεδομένων ή πληροφοριών προερχόμενων από αξιόπιστη και ανεξάρ
τητη πηγή, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στα άρθρα
69 και 70 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.
4.
Στην περίπτωση μεταφορών χρηματικών ποσών που δεν υπερβαί
νουν τα 1 000 EUR, και οι οποίες δεν φαίνεται να συνδέονται με άλλες
μεταφορές χρηματικών ποσών οι οποίες, μαζί με την εν λόγω μεταφο
ρά, υπερβαίνουν τα 1 000 EUR, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του
δικαιούχου δεν απαιτείται να επαληθεύσει την ακρίβεια των στοιχείων
του δικαιούχου, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του
δικαιούχου:
α) καταβάλει τα ποσά σε μετρητά ή ανώνυμα με ηλεκτρονικό χρήμα· ή
β) έχει βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
5.
Η επαλήθευση βάσει των παραγράφων 3 και 4 θεωρείται ότι έχει
διενεργηθεί όταν:
α) η ταυτότητα του δικαιούχου έχει επαληθευθεί σύμφωνα με το άρθρο
13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και τα στοιχεία που προέκυψαν από
την επαλήθευση αυτή έχουν αποθηκευθεί σύμφωνα με το άρθρο 40
της εν λόγω οδηγίας· ή
β) το άρθρο 14 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 ισχύει για
τον δικαιούχο.

Άρθρο 8
Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς ή με ελλιπή στοιχεία
πληρωτή ή δικαιούχου
1.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου εφαρμόζει απο
τελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και
διαδικασιών που βασίζονται στο βαθμό του κινδύνου που αναφέρεται
στο άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, για τον προσδιορισμό του αν
θα εκτελείται, θα απορρίπτεται ή θα αναστέλλεται η μεταφορά χρημα
τικών ποσών που δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πλήρεις πλη
ροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο και για τη λήψη των
ενδεδειγμένων μέτρων παρακολούθησης.
Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου διαπιστώνει, τη
στιγμή που παραλαμβάνει τα μεταφερθέντα χρηματικά ποσά, ότι ελλεί
πουν εν μέρει ή εν όλω τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 ή 2, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 6 ή δεν
έχουν συμπληρωθεί με χρήση των χαρακτήρων ή των εισαγόμενων
δεδομένων που είναι αποδεκτά σύμφωνα με τις συμβάσεις του συστή
ματος αποστολής μηνυμάτων ή του συστήματος πληρωμής και διακα
νονισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, είτε απορρίπτει
τη μεταφορά είτε ζητεί τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή και του
δικαιούχου πριν ή μετά την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του
δικαιούχου ή την αποδέσμευση των ποσών προς όφελος του δικαιού
χου, βάσει κινδύνου.
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2.
Όταν πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παραλείπει κατ' επανάληψη
να παράσχει οιοδήποτε από τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή ή
του δικαιούχου, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου λαμ
βάνει μέτρα τα οποία μπορεί αρχικά να περιλαμβάνουν την έκδοση
προειδοποιήσεων και τον καθορισμό προθεσμίας, προτού είτε απορρί
ψουν τη μεταφορά χρηματικών ποσών στο μέλλον από τον συγκεκρι
μένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή περιορίσουν ή τερματίσουν τις
επιχειρηματικές σχέσεις με το συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πληρω
μών.
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου αναφέρει την εν λόγω
παράλειψη και τα μέτρα που ελήφθησαν στην αρχή που είναι αρμόδια
για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που απαγο
ρεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών
Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου λαμβάνει υπόψη την
πλήρη ή μερική απουσία πληροφοριών για τον πληρωτή ή τον
δικαιούχο όταν αξιολογεί αν η μεταφορά χρημάτων ή οποιαδήποτε
άλλη σχετική συναλλαγή είναι ύποπτη και αν πρέπει να την αναφέρει
στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ), σύμφωνα με
την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

ΤΜΗΜΑ 3

Υποχρεώσεις των ενδιάμεσων παροχών υπηρεσιών πληρωμών
Άρθρο 10
Διατήρηση στοιχείων του πληρωτή και του δικαιούχου μαζί με τη
μεταφορά
Οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μεριμνούν ώστε μαζί με
τη μεταφορά χρημάτων να διατηρούνται και όλα τα ληφθέντα στοιχεία
του πληρωτή και του δικαιούχου.

Άρθρο 11
Διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων του πληρωτή ή του δικαιούχου
1.
Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζει αποτελε
σματικές διαδικασίες προκειμένου να εντοπίζει αν τα πεδία του χρησι
μοποιούμενου για την πραγματοποίηση της μεταφοράς συστήματος
αποστολής μηνυμάτων ή συστήματος πληρωμών και διακανονισμού,
τα οποία περιέχουν τα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου,
έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τους χαρακτήρες ή τα εισαγόμενα
δεδομένα που γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις συμβάσεις του εν λόγω
συστήματος.
2.
Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζει αποτελε
σματικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, τον εκ των υστέ
ρων έλεγχο ή την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό να
διαπιστώνει αν λείπουν τα ακόλουθα στοιχεία του πληρωτή ή του
δικαιούχου:
α) για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή και του δικαιούχου είναι εγκατεστημένοι
εντός της Ένωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5·
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β) για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου είναι εγκατεστημένος
εκτός Ένωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγρα
φοι 1 και 2·

γ) για τις ομαδοποιημένες μεταφορές χρηματικών ποσών, όταν ο πάρο
χος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου είναι
εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, σε σχέση με την εν λόγω ομαδοποι
ημένη μεταφορά.

Άρθρο 12
Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς στοιχεία του πληρωτή ή του
δικαιούχου
1.
Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θεσπίζει αποτελε
σματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου για να προσδιορίζει αν θα εκτελεί,
θα απορρίπτει ή θα αναστέλλει τη μεταφορά χρηματικών ποσών που
δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή και του
δικαιούχου, και να αποφασίζει τα ενδεδειγμένα επακόλουθα μέτρα.

Όταν ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαπιστώνει, τη
στιγμή που παραλαμβάνει τα μεταφερθέντα χρηματικά ποσά, ότι ελλεί
πουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2, στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 6 ή δεν έχουν συμπληρωθεί με
χρήση των χαρακτήρων ή των εισαγόμενων δεδομένων που είναι απο
δεκτά σύμφωνα με τις συμβάσεις του συστήματος αποστολής μηνυμά
των ή του συστήματος πληρωμής και διακανονισμού, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 7 παράγραφος 1, είτε απορρίπτει τη μεταφορά είτε ζητεί τα
απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου πριν ή μετά τη
διαβίβαση της μεταφοράς χρηματικών ποσών, βάσει κινδύνου.

2.
Όταν πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παραλείπει κατ' επανάληψη
να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου, ο
ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει μέτρα τα οποία
μπορεί αρχικά να περιλαμβάνουν την έκδοση προειδοποιήσεων και
τον καθορισμό προθεσμίας, πριν απορρίψει κάθε μελλοντική μεταφορά
ποσών από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή περιορί
σει ή τερματίσει των επιχειρηματικών σχέσεων με αυτόν τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών.

Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών αναφέρει την εν λόγω
παράλειψη και τα μέτρα που ελήφθησαν στην αρχή που είναι αρμόδια
για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που απαγο
ρεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Άρθρο 13
Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών
Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει υπόψη την
απουσία πληροφοριών για τον πληρωτή ή τον δικαιούχο όταν αξιολογεί
αν η μεταφορά χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική συναλλαγή είναι
ύποπτη και αν πρέπει να την αναφέρει στη ΜΧΠ σύμφωνα με την
οδηγία (ΕΕ) 2015/849.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Άρθρο 14
Παροχή πληροφόρησης
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ανταποκρίνονται πλήρως και χωρίς
καθυστέρηση, μεταξύ άλλων μέσω κεντρικού σημείου επαφών του
άρθρου 45 παράγραφος 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, όπου έχουν
συσταθεί τέτοια σημεία επαφών και σύμφωνα με τις διαδικαστικές
απαιτήσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όπου
είναι εγκατεστημένοι, στις έρευνες που διεξάγουν αποκλειστικά οι
αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη και καταπολέ
μηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του εν λόγω κράτους μέλους, όσον
αφορά τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15
Προστασία των δεδομένων
▼M1
1.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του
παρόντος κανονισμού υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Τα δεδομένα προ
σωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του
παρόντος κανονισμού από την Επιτροπή ή από την ΕΑΤ υπόκεινται
στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (2).
▼B
2.
Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από τους
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών βάσει του παρόντος κανονισμού
μόνον για τους σκοπούς της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα
τίας και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο μη
συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς. Η επεξεργασία προσωπικών δεδο
μένων βάσει του παρόντος κανονισμού για εμπορικούς σκοπούς απα
γορεύεται.
3.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να παρέχουν στους
νέους πελάτες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το
άρθρο 10 της οδηγίας 95/46/ΕΚ πριν από τη σύσταση μιας επιχειρημα
τικής σχέσης ή την πραγματοποίηση μιας περιστασιακής συναλλαγής. Η
ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει ιδίως μια γενική προειδοποίηση ως προς
τις νομικές υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών βάσει του
παρόντος κανονισμού κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για τους σκοπούς της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα
τίας.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119
της 4.5.2016, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προ
σώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύ
θερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295
της 21.11.2018, σ. 39).
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4.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξασφαλίζουν την τήρηση της
εμπιστευτικότητας των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Άρθρο 16
Τήρηση αρχείων
1.
Τα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου δεν πρέπει να
φυλάσσονται πέραν του απολύτως αναγκαίου χρονικού διαστήματος.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του δικαιούχου
τηρούν σε αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε ετών τις πληροφορίες
που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 7.
2.
Μετά την εκπνοή της προθεσμίας διατήρησης δεδομένων που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δια
σφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν το
εθνικό δίκαιο ορίζει διαφορετικά και καθορίζει τις συνθήκες υπό τις
οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν ή πρέπει να συνεχί
σουν να διατηρούν τα δεδομένα. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν
ή να απαιτούν την περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων μόνον εφόσον
έχουν πραγματοποιήσει διεξοδική αξιολόγηση της αναγκαιότητας και
της αναλογικότητας της περαιτέρω αυτής διατήρησης και όταν αυτή
έχει αιτιολογηθεί ως αναγκαία για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη
διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η περίοδος της εν λόγω
περαιτέρω διατήρησης δεδομένων δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.
3.
Εφόσον στις 25 Ιουνίου 2015 εκκρεμούν σε ένα κράτος μέλος
νομικές υποθέσεις που αφορούν πρόληψη, εντοπισμό, διερεύνηση ή
δίωξη υπόπτων για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη
τες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και ένας πάροχος υπηρε
σιών πληρωμών κατέχει πληροφορίες ή έγγραφα που αφορούν τις εν
λόγω εκκρεμείς διαδικασίες, οι εν λόγω πληροφορίες ή τα εν λόγω
έγγραφα μπορούν να φυλάσσονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρω
μών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για περίοδο πέντε ετών από τις
25 Ιουνίου 2015. Τα κράτη μέλη μπορούν, με την επιφύλαξη των
εθνικών διατάξεων ποινικού δικαίου περί αποδεικτικών στοιχείων που
εφαρμόζονται στις τρέχουσες ποινικές έρευνες και δικαστικές διαδικα
σίες, να επιτρέπουν ή να απαιτούν τη διατήρηση αυτών των πληροφο
ριών ή εγγράφων για περαιτέρω περίοδο πέντε ετών, όταν έχει διαπι
στωθεί η ανάγκη και η αναλογικότητα αυτής της περαιτέρω διατήρησης
για πρόληψη, εντοπισμό, διερεύνηση ή δίωξη υπόπτων για νομιμοποί
ηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 17
Διοικητικές κυρώσεις και μέτρα
1.
Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα πρόβλεψης και επιβολής ποινικών
κυρώσεων, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις διοι
κητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παρά
βασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε
αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι
κυρώσεις και τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και απο
τρεπτικά και συνάδουν με αυτά που προβλέπονται σύμφωνα με το
κεφάλαιο VΙ τμήμα 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.
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Τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μη θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές
κυρώσεις ή μέτρα που εφαρμόζονται σε κάθε παράβαση των προβλέ
ψεων του παρόντος κανονισμού που υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις
στο εθνικό τους δίκαιο. Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη μέλη κοινο
ποιούν στην Επιτροπή τις σχετικές διατάξεις του ποινικού τους δικαίου.

2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όπου ισχύουν υποχρεώσεις για
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων του παρόντος κανονισμού μπορούν να εφαρμόζονται κυρώ
σεις ή μέτρα, βάσει του εθνικού δικαίου, στα μέλη του διοικητικού
οργάνου και σε οποιαδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο φέρει ευθύνη για
την παράβαση βάσει του εθνικού δικαίου.

▼M1
3.
Έως τις 26 Ιουνίου 2017, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανό
νες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην Επιτροπή και στη Μεικτή
Επιτροπή των ΕΕΑ. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη κοινοποιούν χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην Επιτροπή και την ΕΑΤ οποιεσδήποτε
μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.

▼B
4.
Σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ)
2015/849, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες
εποπτείας και έρευνας για την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάμει
του παρόντος κανονισμού. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους για
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων, οι αρμόδιες αρχές
συνεργάζονται στενά ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διοικητικές
κυρώσεις ή μέτρα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και συντονίζουν
τη δράση τους όταν ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις.

5.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα νομικά πρόσωπα δύνανται να
υπέχουν ευθύνη για τις παραβάσεις του άρθρου 18 που έχουν διαπρα
χθεί προς όφελός τους από οιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο ενεργεί είτε
ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και κατέχει
ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου βασιζόμενη σε μια από
τις ακόλουθες εξουσίες:

α) εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου·

β) εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου· ή

γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

6.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι νομικά πρόσωπα είναι
δυνατό να θεωρηθούν υπεύθυνα και στην περίπτωση που η έλλειψη
εποπτείας ή ελέγχου από πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο
5 του παρόντος άρθρου έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη παραβά
σεων του άρθρου 18 επ' ωφελεία του εν λόγω νομικού προσώπου από
πρόσωπο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.

7.
Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους όσον αφορά την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων και μέτρων σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό, με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
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α) άμεσα·
β) σε συνεργασία με άλλες αρχές·
γ) υπό την ευθύνη τους με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές·
δ) κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Κατά την άσκηση των εξουσιών τους για την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων και μέτρων, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά, ώστε
να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα παράγουν
τα επιθυμητά αποτελέσματα, και συντονίζουν τη δράση τους όταν ασχο
λούνται με διασυνοριακές υποθέσεις.

Άρθρο 18
Ειδικές διατάξεις
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διοικητικές τους κυρώσεις και τα
μέτρα που επιβάλλουν περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις αναφερόμενες
στο άρθρο 59 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 στις
εξής περιπτώσεις παραβάσεων του παρόντος κανονισμού:
α) επανειλημμένη ή συστηματική παράλειψη διαβίβασης από πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών των απαιτούμενων στοιχείων του πληρωτή ή
του δικαιούχου, κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 ή 6·
β) επανειλημμένη, συστηματική ή σοβαρή παράβαση της υποχρέωσης
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να τηρεί αρχεία, κατά παράβαση του
άρθρου 16·
γ) παράλειψη παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να εφαρμόσει αποτελε
σματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, κατά παράβαση των άρθρων 8
ή 12·
δ) σοβαρή αδυναμία ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να
συμμορφωθεί με το άρθρο 11 ή 12.

Άρθρο 19
Δημοσιοποίηση κυρώσεων και μέτρων
Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας (ΕΕ)
2015/849, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν τις διοικητικές κυρώσεις
και τα μέτρα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 17 και 18 του παρόντος κανονισμού χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το είδος
και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των προσώπων που
ευθύνονται για αυτήν, εάν αυτό θεωρείται αναγκαίο και αναλογικό
μετά από αξιολόγηση ανά περίπτωση.

Άρθρο 20
Επιβολή κυρώσεων και μέτρων από τις αρμόδιες αρχές
1.
Κατά τον καθορισμό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή
μέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηματικών προστίμων, οι
αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις
οποίες περιλαμβάνονται όσες απαριθμούνται στο άρθρο 60 παράγραφος
4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.
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2.
Όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλο
νται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζεται το άρθρο 62 της
οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2015/849.

Άρθρο 21
Καταγγελία παραβάσεων
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την
ενθάρρυνση των καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές παραβάσεων του
παρόντος κανονισμού.
Οι εν λόγω μηχανισμοί περιλαμβάνουν τουλάχιστον εκείνους που ανα
φέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.
2.
Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε συνεργασία με τις αρμόδιες
αρχές εφαρμόζουν κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες για την καταγ
γελία, εκ μέρους των υπαλλήλων ή ατόμων σε ανάλογη θέση, παραβά
σεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, εσωτερικά μέσω ασφα
λούς, ανεξάρτητου, ειδικού και ανώνυμου φορέα, ανάλογα με το είδος
και το μέγεθος του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 22
Παρακολούθηση
1.
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές να παρακολου
θούν αποτελεσματικά και να λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία
για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και
τις ενθαρρύνουν, μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών, να καταγγέλλουν
τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού στις αρμόδιες
αρχές.
▼M1
2.
Μετά την κοινοποίηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 17 παράγραφος 3, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κεφα
λαίου IV, με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές υποθέσεις.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 23
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την πρόληψη της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρημα
τοδότησης της τρομοκρατίας («η επιτροπή»). Η τελευταία αποτελεί
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.
Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 24
Συμφωνίες με χώρες και εδάφη που δεν αποτελούν τμήμα του
εδάφους της Ένωσης
1.
Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να συνάψει
συμφωνία με τρίτη χώρα ή έδαφος εκτός του πεδίου εδαφικής εφαρμο
γής της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 355 ΣΛΕΕ («η
εν λόγω χώρα ή έδαφος»), η οποία προβλέπει παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή
η μεταχείριση των μεταφορών χρηματικών ποσών μεταξύ των χωρών ή
των εδαφών αυτών και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ως μετα
φορών χρηματικών ποσών πραγματοποιούμενων στο εσωτερικό του εν
λόγω κράτους μέλους.
Οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζονται μόνον όταν πληρούνται όλες οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) η εν λόγω χώρα ή έδαφος τελεί υπό καθεστώς νομισματικής ένωσης
με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, αποτελεί μέρος της νομισματικής
επικράτειας αυτού του κράτους μέλους ή έχει υπογράψει νομισμα
τική σύμβαση με την Ένωση εκπροσωπούμενη από κράτος μέλος·
β) οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στην εν λόγω χώρα ή έδαφος
συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στα συστήματα πληρωμών και διακα
νονισμού του συγκεκριμένου κράτους μέλους·
γ) η εν λόγω χώρα ή το έδαφος υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους να εφαρμόζουν τους
ίδιους κανόνες με αυτούς που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
2.
Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να συνάψει συμφωνία κατά την
έννοια της παραγράφου 1 υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή και
της παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτί
μηση του αιτήματος.
3.
Από τη στιγμή που η Επιτροπή λάβει σχετικό αίτημα από κράτος
μέλος, οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ του εν λόγω κράτους
μέλους και των υπόψη χωρών και εδαφών θεωρούνται προσωρινά ως
μεταφορές χρηματικών ποσών πραγματοποιούμενες στο εσωτερικό του
κράτους μέλους αυτού έως ότου εκδοθεί απόφαση βάσει του παρόντος
άρθρου.
4.
Αν, εντός δύο μηνών από τη λήψη του αιτήματος, η Επιτροπή
κρίνει ότι δεν διαθέτει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για
την εκτίμηση του αιτήματος, επικοινωνεί με το ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος και προσδιορίζει τις απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες.
5.
Εντός ενός μηνός αφότου η Επιτροπή αποκτήσει όλες τις πληρο
φορίες τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την αξιολόγηση του αιτήμα
τος, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος και διαβιβάζει αντί
γραφα του αιτήματος στα λοιπά κράτη μέλη.
6.
Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση κατά την παράγραφο 5
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή αποφασίζει, βάσει του άρθρου 23
παράγραφος 2, αν θα επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να
συνάψει τη συμφωνία που αναφέρεται στο αίτημα.
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Η Επιτροπή εκδίδει, σε κάθε περίπτωση, την αναφερόμενη στο πρώτο
εδάφιο απόφαση εντός 18 μηνών από τη λήψη του αιτήματος.

7.
Μέχρι τις 26 Μαρτίου 2017 όσα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να
συνάψουν συμφωνίες με μια από τις εν λόγω χώρες ή εδάφη σύμφωνα
με την εκτελεστική απόφαση 2012/43/ΕΕ της Επιτροπής (1), την από
φαση 2010/259/ΕΕ της Επιτροπής (2), την απόφαση 2009/853/ΕΚ της
Επιτροπής (3) ή την απόφαση 2008/982/ΕΚ της Επιτροπής (4), παρέχουν
στην Επιτροπή όλες τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες που είναι ανα
γκαίες για μια εκτίμηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο
στοιχείο γ).

Σε διάστημα τριών μηνών από την παραλαβή των ανωτέρω πληροφο
ριών, η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί με
σκοπό να διαπιστώσει αν η οικεία χώρα ή το οικείο έδαφος απαιτεί
από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που εμπίπτουν στη δικαιοδο
σία του να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες με εκείνους που ορίζει ο
παρών κανονισμός. Αν, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, η Επι
τροπή θεωρεί ότι ο όρος της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο
γ) δεν εφαρμόζεται πλέον, καταργεί τη σχετική απόφαση της Επιτροπής
ή την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής.

▼M1
Άρθρο 25
Κατευθυντήριες γραμμές
Έως τις 26 Ιουνίου 2017, οι ΕΕΑ εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές
προς τις αρμόδιες αρχές και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών,
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σχε
τικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 7, 8, 11 και 12
αυτού. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η ΕΑΤ εκδίδει, κατά περίπτωση,
τις κατευθυντήριες γραμμές αυτές.
(1) Εκτελεστική απόφαση 2012/43/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου
2012, με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο της Δανίας να συνάψει συμ
φωνίες με την Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόε ώστε οι μεταφορές χρημα
τικών ποσών μεταξύ της Δανίας και των εν λόγω εδαφών να θεωρούνται
μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Δανίας, δυνάμει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 24 της 27.1.2012, σ. 12).
(2) Απόφαση 2010/259/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2010, περί εξουσιο
δοτήσεως της Γαλλικής Δημοκρατίας να συνάψει συμφωνία με το Πριγκι
πάτο του Μονακό ώστε οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ της Γαλλι
κής Δημοκρατίας και του Πριγκιπάτου του Μονακό να θεωρούνται μεταφο
ρές χρηματικών ποσών εντός της Γαλλικής Δημοκρατίας, δυνάμει του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (ΕΕ L 112 της 5.5.2010, σ. 23).
(3) Απόφαση 2009/853/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2009, περί εξου
σιοδοτήσεως της Γαλλίας να συνάψει συμφωνία με τις νήσους Σαιν Πιέρ και
Μικελόν, τη Μαγιότ, τη Νέα Καληδονία, τη Γαλλική Πολυνησία και τις
νήσους Γουόλις και Φουτούνα, αντιστοίχως, ώστε οι μεταφορές χρηματικών
ποσών μεταξύ της Γαλλίας και των εν λόγω εδαφών να θεωρούνται ως
μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Γαλλίας, δυνάμει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 312 της 27.11.2009, σ. 71).
(4) Απόφαση 2008/982/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, περί εξου
σιοδοτήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου να συνάψει συμφωνία με το Baili
wick του Jersey, το Bailiwick του Guernsey και τη Νήσο του Μαν ώστε οι
μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των εν
λόγω εδαφών να θεωρούνται ως μεταφορές χρηματικών ποσών εντός του
Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 352 της 31.12.2008,
σ. 34).
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▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές
στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντι
στοιχίας του παραρτήματος.
Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από τις 26 Ιουνίου 2017.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006

Παρών κανονισμός
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