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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 5ης Φεβρουαρίου 2014
αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ,
2013/36/ΕΕ και 2009/110/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ
(CON/2014/9)
(2014/C 224/01)
Εισαγωγή και νομική βάση
Στις 31 Οκτωβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου για τη διατύπωση
γνώμης αναφορικά με πρόταση οδηγίας σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση
των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (1) (εφεξής
η «προτεινόμενη οδηγία»).
Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η προτεινόμενη οδηγία περιέχει διατάξεις που
επηρεάζουν τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) σχετικά με την προώθηση της
ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και τη συμβολή στην ομαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν τη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 παράγραφος 2 τέταρτη περί
πτωση και το άρθρο 127 παράγραφος 5 της Συνθήκης, αντίστοιχα. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό
συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.
Γενικές παρατηρήσεις
1.

Σκοπός της προτεινόμενης οδηγίας, η οποία ενσωματώνει και καταργεί την οδηγία 2007/64/ΕΚ (2) («οδηγία περί
υπηρεσιών πληρωμών» ή «ΟΥΠ»), είναι να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς για
τις ηλεκτρονικές πληρωμές, προκειμένου οι καταναλωτές και οι συμμετέχοντες στην αγορά να επωφεληθούν
πλήρως από την εσωτερική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη και την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά λιανικών
πληρωμών (εισαγωγή νέων μεθόδων πληρωμής μέσω έξυπνων τηλεφώνων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.). Οι εν
λόγω προτάσεις έπονται μιας εκτενούς αναθεώρησης του υφιστάμενου περιβάλλοντος υπηρεσιών πληρωμών από
την Επιτροπή. Τον Ιανουάριο του 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την
Πράσινη Βίβλο της προς μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα, μέσω του διαδικτύου και
μέσω κινητών τηλεφώνων (3), στην οποία ανταποκρίθηκε και η ΕΚΤ (4). Τόσο οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν
στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο όσο και οι μελέτες και η αναθεώρηση που διενήργησε
η Επιτροπή σε σχέση με την ΟΥΠ αποκαλύπτουν ότι οι πρόσφατες καινοτομίες στην αγορά και την τεχνολογία
για τις υπηρεσίες λιανικών πληρωμών θέτουν νέες προκλήσεις για τις ρυθμιστικές αρχές, στην αντιμετώπιση των
οποίων αποσκοπούν άλλωστε οι προτάσεις.

2.

Η προτεινόμενη οδηγία εισάγει πολυάριθμες τροποποιήσεις στο ισχύον καθεστώς της ΟΥΠ, συμπεριλαμβανομένης
της επέκτασης του γεωγραφικού πεδίου και του νομίσματος των συναλλαγών πληρωμών. Ορίζει εκ νέου και
τροποποιεί ορισμένες από τις ισχύουσες εξαιρέσεις από την ΟΥΠ, προκειμένου να τις καταστήσει αυστηρότερες
και να δυσχεράνει την καταστρατήγησή τους, ενώ καταργεί άλλες που παύουν να είναι απαραίτητες. Για παρά
δειγμα, τροποποιεί την εξαίρεση των εμπορικών αντιπροσώπων, ώστε αυτή να εφαρμόζεται μόνο σε εμπορικούς
αντιπροσώπους που ενεργούν για λογαριασμό είτε του πληρωτή είτε του δικαιούχου. Επίσης ορίζει εκ νέου την
τρέχουσα εξαίρεση ψηφιακού περιεχομένου ή «τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» με πιο περιορισμένη εστίαση και

(1) COM(2013) 547/3.
(2) Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτε
ρική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ
(ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1).
(3) COM(2011) 941 τελικό.
(4) Βλέπε τις παρατηρήσεις του Ευρωσυστήματος αναφορικά με την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προς μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή
αγορά πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων», Μάρτιος 2012, διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο της ΕΚΤ
www.ecb.europa.eu
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καταργεί την εξαίρεση από την ΟΥΠ των υπηρεσιών ΑΤΜ που προσφέρονται από ανεξάρτητους παρόχους ΑΤΜ.
Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι ότι επεκτείνει το καθεστώς της ΟΥΠ, προκειμένου να καλύψει νέες υπηρεσίες και
τους παρόχους τους, π.χ. «τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών» («ΤΠΥ»), η επιχειρηματική δραστηριότητα των
οποίων συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στην πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών, όπως
η έναρξη πληρωμής ή οι πληροφορίες λογαριασμού, αλλά οι οποίοι συνήθως δεν κατέχουν κεφάλαια
πελατών (5). Επίσης απαγορεύει την πρακτική των εμπόρων να επιβάλλουν πρόσθετες χρεώσεις για κάρτες με
ρυθμιζόμενες διατραπεζικές προμήθειες ενόψει της περικοπής των διατραπεζικών προμηθειών σύμφωνα με την
πρόταση κανονισμού σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση καρτών (6).
Τέλος, τροποποιεί και πολλές σημαντικές συνιστώσες του ισχύοντος καθεστώτος —όπως, για παράδειγμα, τις
απαιτήσεις διασφάλισης, τις προϋποθέσεις εξαίρεσης και την ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ)
και του πληρωτή για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής— με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνιση των εν λόγω
διατάξεων, την ανάπτυξη ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου (7). Σκοπός της
προτεινόμενης οδηγίας γενικά είναι να παρέχει στους καταναλωτές αυξημένη προστασία κατά της απάτης,
πιθανών καταχρήσεων και άλλων συμβάντων σχετικών με την ασφάλεια των υπηρεσιών πληρωμών. Περιλαμβάνει
αρκετές διατάξεις που απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) να συμβάλλει στη συνεπή και
συνεκτική λειτουργία εποπτείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (8).
3.

Η ΕΚΤ υποστηρίζει ένθερμα τους στόχους και το περιεχόμενο της προτεινόμενης οδηγίας. Ειδικότερα, υποστη
ρίζει την πρόταση να επεκταθεί ο ισχύων κατάλογος των υπηρεσιών πληρωμών, ώστε να συμπεριλάβει τις
υπηρεσίες έναρξης πληρωμής και τις υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού ως μέσο για την υποστήριξη της
καινοτομίας και του ανταγωνισμού στις λιανικές πληρωμές. Οι αρχές εποπτείας και επίβλεψης έχουν συζητήσει
εκτενώς το θέμα της πρόσβασης τρίτων στους λογαριασμούς πληρωμών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Τόπου
Δημόσιας Συζήτησης για την Ασφάλεια των Λιανικών Πληρωμών (εφεξής «SecuRe Pay Forum»). Τα βασικά
στοιχεία αυτών των συζητήσεων αποτυπώνονται στις προτάσεις διατύπωσης της ΕΚΤ.

4.

Η ΕΚΤ επικροτεί επίσης: α) την προτεινόμενη εναρμόνιση και βελτίωση των προϋποθέσεων λειτουργίας και
ασφάλειας των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών· β) την επικείμενη ενίσχυση των εξουσιών εφαρμογής των αρμό
διων αρχών· και γ) την επικείμενη αυστηροποίηση ορισμένων διατάξεων της ΟΥΠ κατά την εφαρμογή των
οποίων τα κράτη μέλη διέθεταν σημαντική διακριτική ευχέρεια μέχρι τώρα. Αυτό το στοιχείο της διακριτικής
ευχέρειας έχει οδηγήσει σε σημαντικές αποκλίσεις στην εφαρμογή των κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση και
στον συνακόλουθο κατακερματισμό της αγοράς λιανικών πληρωμών (9). Η ΕΚΤ έχει ήδη γνωστοποιήσει τις
απόψεις της στις παρατηρήσεις της για την Πράσινη Βίβλο (10) καθώς και σε άλλα δημόσια φόρα, όπως στο
SecuRe Pay Forum. Η ΕΚΤ με ικανοποίηση σημειώνει ότι πολλές από τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο
πλαίσιο της διαβούλευσης και από το SecuRe Pay Forum καλύπτονται από την προτεινόμενη οδηγία. Ωστόσο,
η ΕΚΤ επιθυμεί να διατυπώσει ορισμένα σχόλια.

Ειδικές παρατηρήσεις
1.

Ορισμοί
Οι ορισμοί της προτεινόμενης οδηγίας (11) παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητοι σε σχέση με τους
ορισμούς της ΟΥΠ, αλλά θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω. Ειδικότερα, θα έπρεπε να προστεθούν στην
προτεινόμενη οδηγία ορισμοί για την «έκδοση μέσων πληρωμών» και την «απόκτηση πράξεων πληρωμών» (12).
Αυτό θα προσδώσει στο παράρτημα I της προτεινόμενης οδηγίας μεγαλύτερη σαφήνεια. Οι ορισμοί της «υπηρε
σίας έναρξης πληρωμής» (13) και της «υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού» (14) μπορούν επίσης να βελτιωθούν
με περαιτέρω τροποποίηση, ενώ θα έπρεπε για λόγους πληρότητας να συμπεριληφθούν ορισμοί της «μεταφοράς
πιστώσεων», των «διασυνοριακών πληρωμών» και των «εθνικών πληρωμών».

(5) Βλέπε σημείο 7 του παραρτήματος I της προτεινόμενης οδηγίας.
(6) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με
τη χρήση καρτών [COM (2013) 550/3]· 2013/0265.
(7) Περαιτέρω διατάξεις διευκρινίζουν τους κανόνες πρόσβασης στα συστήματα πληρωμών και το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων και διαλαμβά
νουν για τις πτυχές της ασφάλειας και τις πτυχές της εξακρίβωσης ταυτότητας σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την
Ένωση [COM(2013) 48 final] (εφεξής η «οδηγία σχετικά με την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ΑΔΠ)»). Για την προτεινόμενη οδηγία
ΑΔΠ βλέπε στη συνέχεια παράγραφο 2.12.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της
απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).
(9) Βλέπε, για παράδειγμα, το άρθρο 66 της προτεινόμενης οδηγίας για τους κανόνες σχετικά με την ευθύνη του ΠΥΠ και του πληρωτή σε περί
πτωση μη εγκεκριμένων πράξεων πληρωμής.
(10) Βλέπε υποσημείωση 4.
(11) Βλέπε άρθρο 4 της προτεινόμενης οδηγίας.
(12) Βλέπε τροποποίηση 12 στο παράρτημα.
(13) Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 32 της προτεινόμενης οδηγίας.
(14) Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 33 της προτεινόμενης οδηγίας.
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2.

Λοιπές διατάξεις

2.1

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής (15), η προτεινόμενη οδηγία προβλέπει ότι, όταν μόνον ο ένας από τους
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών βρίσκεται εντός της Ένωσης, οι διατάξεις σχετικά, αφενός, με την ημερομηνία
αξίας για την πίστωση (16) και, αφετέρου, με τη διαφάνεια των όρων και των απαιτήσεων ενημέρωσης για τις
υπηρεσίες πληρωμών εφαρμόζονται στα τμήματα της συναλλαγής που διεξάγονται στην Ένωση (17). Στο μέτρο
του δυνατού, οι διατάξεις του τίτλου IV, ο οποίος καλύπτει δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με την
παροχή και χρήση των υπηρεσιών πληρωμών, θα έπρεπε να εφαρμόζονται και σε αυτές τις περιπτώσεις, και
μάλιστα εξίσου σε σχέση με όλα τα νομίσματα.

2.2

Η προτεινόμενη οδηγία δεν διατηρεί τη δυνατότητα την οποία παρέχει η ισχύουσα ΟΥΠ στα κράτη μέλη
ή στις αρμόδιες αρχές να επεκτείνουν τις απαιτήσεις διασφάλισης που εφαρμόζονται σε ιδρύματα πληρωμών τα
οποία ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός των πληρωμών και σε ιδρύματα πληρωμών τα οποία
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών (18). Η ΕΚΤ θα πρότεινε να προβλεφθεί
υποχρέωση των ιδρυμάτων πληρωμών να παρέχουν την κατάλληλη προστασία με τη μορφή των απαιτήσεων
διασφάλισης για τα χρηματικά ποσά του χρήστη υπηρεσίας πληρωμών, είτε ασκούν άλλες επιχειρηματικές
δραστηριότητες, εκτός των υπηρεσιών πληρωμών, είτε όχι.

2.3

Αν και για λόγους αποτελεσματικότητας η ΕΚΤ θα επικροτούσε την ύπαρξη μιας ενιαίας αρχής υπεύθυνης για
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία, αναγνωρίζει ότι αυτό μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο στην
πράξη λόγω των αποκλινουσών εθνικών ρυθμίσεων.

2.4

Επιπλέον, η ΕΚΤ προτείνει να προστεθεί η Ευρωπόλ ως συμπληρωματική αρχή με την οποία θα μπορούν να
ανταλλάσσουν πληροφορίες οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των υπηρεσιών πληρωμών (19), ενόψει
της εμπειρίας της Ευρωπόλ στον τομέα του διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης
της καταπολέμησης της παραχάραξης του ευρώ και άλλων καταχρήσεων μέσων και υπηρεσιών πληρωμών για
τους σκοπούς του οικονομικού εγκλήματος.

2.5

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, ότι, προκειμένου για τις υπηρεσίες του σημείου 7 του παραρτήματος Ι της
προτεινόμενης οδηγίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμών εξουσιοδοτούνται να επιτρέ
πουν την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών και, αφετέρου, ότι οι υπηρεσίες των ΤΠΥ συνήθως παρέχονται
μέσω του διαδικτύου και, επομένως, δεν περιορίζονται σε ένα μόνο κράτος μέλος, η ΕΚΤ προτείνει, για λόγους
ασφαλείας, οι ΤΠΥ να μην αποτελούν λόγο για οποιαδήποτε παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 27.

2.6

Τα συστήματα πληρωμών που καθορίζονται στην οδηγία 2009/44/ΕΚ (20) (εφεξής «οδηγία για το αμετάκλητο
του διακανονισμού») εξαιρούνται από τον κανόνα του άρθρου 29 παράγραφος 1 της προτεινόμενης οδηγίας,
κατά τον οποίον η πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών θα πρέπει να είναι αντικειμενική και αμερόληπτη.
Ωστόσο, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 της προτεινόμενης οδηγίας ορίζει ότι, αν ένα
καθορισμένο σύστημα πληρωμών επιτρέπει την έμμεση συμμετοχή, η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να προβλέπεται
και για άλλους εξουσιοδοτημένους ή καταχωρισμένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το
άρθρο 29 παράγραφος 1. Ο ορισμός του «έμμεσου συμμετέχοντος» στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) της οδηγίας για
το αμετάκλητο του διακανονισμού σήμερα δεν καλύπτει τα ιδρύματα πληρωμών και, προκειμένου να διασφαλι
στούν η συνέπεια και η ασφάλεια δικαίου, η ΕΚΤ προτείνει την τροποποίηση του ορισμού του «έμμεσου συμμε
τέχοντος» στην οδηγία για το αμετάκλητο του διακανονισμού, προκειμένου να καλύπτει και τους παρόχους
υπηρεσιών πληρωμών.

2.7

Προκειμένου να συνδυάσει τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των πελατών με την ιδέα της ανοικτής
πρόσβασης σε υπηρεσίες λογαριασμού πληρωμών, η ΕΚΤ προτείνει την κατάλληλη εξακρίβωση της ταυτότητας
των πελατών βάσει ενός αυστηρού συστήματος εξακρίβωσης της ταυτότητας πελάτη. Οι ΤΠΥ θα μπορούσαν να
διασφαλίσουν την εξακρίβωση είτε αναπέμποντας τον πληρωτή με έναν ασφαλή τρόπο στον δικό τους πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού είτε εκδίδοντας τα δικά τους εξατομικευμένα στοιχεία ασφα
λείας. Οι δύο επιλογές θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας τυποποιημένης ευρωπαϊκής διεπαφής για την
πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμής. Αυτή η διεπαφή θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ανοικτό ευρωπαϊκό

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Βλέπε άρθρο 2 της προτεινόμενης οδηγίας.
Βλέπε άρθρο 78 της προτεινόμενης οδηγίας.
Βλέπε τίτλο ΙΙΙ της προτεινόμενης οδηγίας.
Βλέπε άρθρο 9 της ΟΥΠ.
Βλέπε άρθρο 25 της προτεινόμενης οδηγίας.
Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ
σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και της οδηγίας
2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις
(ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37).
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πρότυπο και να επιτρέπει σε κάθε ΤΠΥ να έχει πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών σε οποιοδήποτε ΠΥΠ
εντός της Ένωσης. Το πρότυπο θα μπορούσε να οριστεί από την ΕΑΤ σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και να
περιλαμβάνει τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς επίσης και σχετικές διαδικασίες. Επιπλέον, οι τρίτοι
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει: α) να προστατεύουν τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας των
χρηστών υπηρεσιών πληρωμών που εκδίδουν οι ίδιοι· β) να επαληθεύουν την ταυτότητά τους κατά τρόπο
αδιαμφισβήτητο έναντι των (ενός ή περισσότερων) παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού· γ)
να μην αποθηκεύουν τα στοιχεία που λαμβάνονται κατά την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών, εκτός από
τις πληροφορίες που προσδιορίζουν πληρωμές που κινούν οι ίδιοι, όπως ο αριθμός αναφοράς, το ΙΒΑΝ του
πληρωτή και του δικαιούχου καθώς και το ποσό της συναλλαγής· και δ) να μη χρησιμοποιούν δεδομένα για
σκοπούς πλην αυτών που ρητά επιτρέπονται από τον χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών (21). Οι συμβάσεις
μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού και των ΤΠΥ αποτελούν μια πιθανή
επιλογή για τη διευκρίνιση ορισμένων από αυτές τις πτυχές. Από άποψη αποτελεσματικότητας και προκειμένου
να μη δημιουργηθούν αδικαιολόγητοι φραγμοί στον ανταγωνισμό, οι βασικές πτυχές (συμπεριλαμβανομένου ενός
καθεστώτος ευθύνης) θα πρέπει να διευκρινιστούν στην προτεινόμενη οδηγία. Περαιτέρω επιχειρηματικοί κανόνες,
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και λειτουργικών ρυθμίσεων, όπως η εξακρίβωση ταυτότητας, η προστασία ευαί
σθητων δεδομένων, η ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των εντολών πληρωμής, θα μπορούσαν να θεσπιστούν
μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος πληρωμών στο οποίο θα μπορούσαν να προσχωρήσουν όλοι οι σχετικοί
φορείς και το οποίο θα καθιστούσε περιττή την επίτευξη συμφωνίας σε μεμονωμένες συμβάσεις.
2.8

Όσον αφορά τις διατάξεις για τις συμβάσεις-πλαίσιο και την προστασία των καταναλωτών, η ΕΚΤ είναι της
γνώμης ότι οι καταναλωτές, ως κάτοχοι λογαριασμού πληρωμών σε σχέση με υπηρεσίες έναρξης πληρωμής, θα
πρέπει να απολαύουν επιπέδου προστασίας ανάλογου με το προβλεπόμενο για τους οφειλέτες σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22) (εφεξής «κανονισμός
SEPA»), δηλαδή ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αναθέτει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών
εξυπηρέτησης λογαριασμού την κατάρτιση ειδικών θετικών ή αρνητικών καταλόγων ΤΟΥ (23).

2.9

Στο πλαίσιο των άμεσων χρεώσεων, η προτεινόμενη οδηγία αναφέρει ότι ο πληρωτής θα πρέπει να διαθέτει
ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, εκτός εάν ο δικαιούχος έχει ήδη εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και οι υπηρεσίες έχουν ήδη ληφθεί ή τα αγαθά έχουν καταναλωθεί από τον πληρωτή (24). Αντί να
ενισχύει την προστασία των καταναλωτών, φαίνεται πιθανό ότι η προτεινόμενη οδηγία θα πάψει να επιτρέπει τα
απεριόριστα δικαιώματα επιστροφής χρημάτων κατά το ισχύον σύστημα άμεσης χρέωσης του SEPA. Προς
συμμόρφωσή τους με αυτές τις διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωμών πιθανόν να πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις αγορές των πελατών τους. Πρόκειται
για ένα θέμα το οποίο ενδέχεται να εγείρει ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και να αυξήσει τον διοι
κητικό φόρτο των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Η ΕΚΤ θα πρότεινε ως εναλλακτική την εισαγωγή, ως γενικού
κανόνα, ενός ανεπιφύλακτου δικαιώματος με διάρκεια ισχύος οκτώ εβδομάδων για όλες τις άμεσες χρεώσεις του
καταναλωτή. Για ορισμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, οι οφειλέτες και οι πιστωτές θα πρέπει να είναι
σε θέση να συμφωνήσουν χωριστά ότι δεν θα εφαρμόσουν δικαιώματα επιστροφής χρημάτων. Η Επιτροπή θα
μπορούσε να καταρτίσει εξαντλητικό κατάλογο αυτών των αγαθών και υπηρεσιών με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

2.10

Η οικονομική αποζημίωση που πρόκειται να καταβάλλουν οι ΤΠΥ στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέ
τησης λογαριασμού σε σχέση με μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 82 της
προτεινόμενης οδηγίας, δεν αντιστοιχεί σε αποζημίωση για μη εκτέλεση, πλημμελή ή καθυστερημένη εκτέλεση.
Η ΕΚΤ θα πρότεινε, επομένως, την ευθυγράμμιση των διατάξεων αυτών μεταξύ τους, ώστε να διασφαλίζονται
όμοιοι κανόνες αποζημίωσης (25).

2.11

Η ισχύουσα ΟΥΠ έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λιανικών πληρωμών
εισάγοντας τον χρόνο εκτέλεσης «D+1» για τις μεταφορές πιστώσεων (26). Η ΕΚΤ έχει παρατηρήσει ότι οι εξελί
ξεις στις επιχειρηματικές πρακτικές και την τεχνολογία επιτρέπουν την ολοένα ταχύτερη εκτέλεση των πληρωμών,
επικροτεί δε το γεγονός ότι τέτοιες υπηρεσίες είναι ήδη διαθέσιμες σε αρκετά κράτη μέλη και λειτουργούν
προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. Η ΕΚΠ αναμένει ότι οι αγορές θα συνεχίσουν
να βελτιώνουν τους χρόνους εκτέλεσης σε όλη την Ευρώπη και προθυμοποιείται να υποστηρίξει αυτή τη διερ
γασία, λειτουργώντας ως καταλύτης.

(21) Βλέπε άρθρο 58 της προτεινόμενης οδηγίας.
(22) Βλέπε αιτιολογική σκέψη 13 και άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις
μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012,
σ. 22) [εφεξής ο «κανονισμός για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Πληρωμών (SEPA)»].
(23) Βλέπε άρθρα 45 και 59 (νέο) της προτεινόμενης οδηγίας.
(24) Βλέπε αιτιολογική σκέψη 57 και άρθρο 67 παράγραφος 1 της προτεινόμενης οδηγίας.
(25) Βλέπε άρθρα 65, 80 και 82 της προτεινόμενης οδηγίας.
(26) Το άρθρο 69 παράγραφος 1 της ισχύουσας ΟΥΠ προβλέπει ότι οι μεταφορές πιστώσεων πρέπει να πιστώνονται στον λογαριασμό του παρόχου
των υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου το αργότερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της απόδειξης της εντολής
πληρωμής.
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2.12

Η αξιολόγηση των ρυθμίσεων ασφαλείας και των κοινοποιήσεων συμβάντων (27) για τους παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών αποτελεί βασική αρμοδιότητα των προληπτικών εποπτικών αρχών και των κεντρικών τραπεζών.
Η ανάπτυξη των εποπτικών απαιτήσεων στους τομείς αυτούς θα πρέπει, επομένως, να παραμείνει υπό τον έλεγχο
των αρχών αυτών. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΟΥΠ, υπάρχει ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρμόδιες
αρχές, την ΕΚΤ και, κατά περίπτωση, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και
Πληροφοριών (ENISA) και τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία ΑΔΠ στους τομείς των λειτουργικών
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την ασφάλεια. Η ΕΑΤ θα πρέπει να έχει την ευθύνη του
συντονισμού της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ενώ η ΕΚΤ
θα ενημερώνει τα μέλη του ΕΣΚΤ για ζητήματα σχετικά με τα συστήματα και τα μέσα πληρωμών.

2.13

Η ΕΑΤ θα πρέπει, επίσης, να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές με αποδέκτες τις αρμόδιες αρχές σχετικά με
τις διαδικασίες καταγγελίας (28), οι οποίες θα βοηθήσουν στην εναρμόνιση των διαδικασιών.

2.14

Ορισμένες διατάξεις (29) αφορούν μόνο τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σχετικά με εθνικές πράξεις
πληρωμών. Τέτοιοι κανόνες δεν φαίνεται να συνάδουν με τον στόχο της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς για
τις υπηρεσίες πληρωμών και θα ήταν προτιμότερο να απαλειφθούν.

2.15

Τέλος, υπάρχουν ξεχωριστές διατάξεις για την πρόσβαση και τη χρήση των πληροφοριών λογαριασμού
πληρωμών, αφενός, από τους ΤΠΥ και, αφετέρου, από τρίτους εκδότες μέσου πληρωμών, δηλαδή για τις περι
πτώσεις έκδοσης κάρτα¦ πληρωμών από έναν ΤΟΥ (30). Επειδή οι εν λόγω υπηρεσίες δεν διαφέρουν ουσιωδώς
μεταξύ τους, η ΕΚΤ θα πρότεινε τη συγχώνευση των σχετικών διατάξεων, καθώς το προηγούμενο καθεστώς
σχετικά με την πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών από τους ΤΠΥ θα μπορούσε να
εφαρμοστεί κατ’ αναλογία και στους τρίτους εκδότες μέσου πληρωμών.

Το παράρτημα περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης για όλες τις τροποποιήσεις της προτεινόμενης οδηγίας
που συνιστά η ΕΚΤ, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό επεξηγηματικό κείμενο.
Φρανκφούρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Mario DRAGHI

(27)
(28)
(29)
(30)

Βλέπε άρθρα 85 και 86 της προτεινόμενης οδηγίας.
Βλέπε άρθρο 88 παράγραφος 1 της προτεινόμενης οδηγίας.
Βλέπε άρθρο 35 παράγραφος 2 και άρθρο 56 παράγραφος 2 της προτεινόμενης οδηγίας.
Βλέπε άρθρα 58 και 59 αντίστοιχα.
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Προτάσεις διατύπωσης
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1
Αιτιολογική σκέψη 6
«(6) Τα τελευταία χρόνια, οι κίνδυνοι ως προς την ασφάλεια «(6) Τα τελευταία χρόνια, οι κίνδυνοι ως προς την ασφάλεια
των ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν αυξηθεί, γεγονός που
των ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν αυξηθεί, γεγονός που
οφείλεται στη μεγαλύτερη τεχνική πολυπλοκότητα των ηλεκ
οφείλεται στη μεγαλύτερη τεχνική πολυπλοκότητα των
τρονικών πληρωμών, τον διαρκώς αυξανόμενο όγκο των
ηλεκτρονικών πληρωμών, τον διαρκώς αυξανόμενο όγκο
ηλεκτρονικών πληρωμών παγκοσμίως και τα αναδυόμενα
των ηλεκτρονικών πληρωμών παγκοσμίως και τα αναδυό
είδη υπηρεσιών πληρωμών. Δεδομένου ότι οι ασφαλείς υπη
μενα είδη υπηρεσιών πληρωμών. Δεδομένου ότι οι ασφα
ρεσίες πληρωμών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για
λείς υπηρεσίες πληρωμών αποτελούν απαραίτητη προϋπό
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των υπηρεσιών πληρω
θεση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς των υπηρε
μών, οι χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να
σιών πληρωμών, οι χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών θα
προστατεύονται επαρκώς έναντι αυτών των κινδύνων. Οι
πρέπει να προστατεύονται επαρκώς έναντι αυτών των κινδύ
υπηρεσίες πληρωμών είναι απαραίτητες για τη διατήρηση
νων. Οι υπηρεσίες πληρωμών είναι απαραίτητες για τη δια
των ζωτικών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
τήρηση των ζωτικών οικονομικών και κοινωνικών δραστη
και, ως εκ τούτου, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως
ριοτήτων και, ως εκ τούτου, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρω
τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν χαρακτηριστεί ως φορείς της
μών, όπως τα πιστωτικά ιδρύματα, έχουν χαρακτηριστεί ως
αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδη
φορείς της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 3
γίας [παράκληση να αναγραφεί ο αριθμός της οδηγίας
παράγραφος 8 της οδηγίας [παράκληση να αναγραφεί ο
ΑΔΠ μετά την έγκριση] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
αριθμός της οδηγίας ΑΔΠ μετά την έγκριση] του Ευρωπαϊ
του Συμβουλίου (2).»
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).»
Αιτιολογία
Βλέπε τροποποίηση 31.
Τροποποίηση 2
Αιτιολογική σκέψη 7
«(7) Εκτός από τα γενικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επί «(7) Εκτός από τα γενικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε
πεδο κρατών μελών στην οδηγία [παράκληση να αναγραφεί
επίπεδο κρατών μελών στην οδηγία [παράκληση να ανα
ο αριθμός της οδηγίας ΑΔΠ μετά την έγκριση], οι κίνδυ
γραφεί ο αριθμός της οδηγίας ΑΔΠ μετά την έγκριση],
νοι ασφαλείας που συνδέονται με τις συναλλαγές πληρωμής
Οι κίνδυνοι ασφαλείας που συνδέονται με τις συναλλαγές
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο των παρόχων
πληρωμής πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο
υπηρεσιών πληρωμών. Τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να
των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Τα μέτρα ασφαλείας
ληφθούν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών πρέπει
που πρέπει να ληφθούν από τους παρόχους υπηρεσιών
να είναι ανάλογα με τους σχετικούς κινδύνους ασφαλείας.
πληρωμών πρέπει να είναι ανάλογα με τους σχετικούς κιν
Θα πρέπει να συσταθεί ένας τακτικός μηχανισμός υποβολής
δύνους ασφαλείας. Θα πρέπει να συσταθεί ένας τακτικός
εκθέσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες πλη
μηχανισμός υποβολής εκθέσεων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί
ρωμών θα παρέχουν στις αρμόδιες αρχές σε ετήσια βάση
ότι οι υπηρεσίες πληρωμών θα παρέχουν στις αρμόδιες
νεότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των κιν
αρχές σε ετήσια βάση νεότερες πληροφορίες σχετικά με
δύνων για την ασφάλειά τους και τα (πρόσθετα) μέτρα που
την αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλειά τους και
τα (πρόσθετα) μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώ
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.
Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ζημίες σε
πιση των κινδύνων αυτών. Επιπλέον, προκειμένου να δια
άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και σε συστήματα
σφαλιστεί ότι οι ζημίες σε άλλους παρόχους υπηρεσιών
πληρωμών, όπως μια σημαντική διαταραχή ενός συστήματος
πληρωμών και σε συστήματα πληρωμών, όπως μια σημα
πληρωμών, καθώς και σε χρήστες, διατηρούνται στο ελάχι
ντική διαταραχή ενός συστήματος πληρωμών, καθώς και σε
στο, είναι σημαντικό οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να
χρήστες, διατηρούνται στο ελάχιστο, είναι σημαντικό οι
έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν εντός εύλογου χρονι
πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να έχουν την υποχρέωση να
κού διαστήματος σημαντικά περιστατικά ασφάλειας στην
αναφέρουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος χωρίς
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.»
αδικαιολόγητη καθυστέρηση σημαντικά περιστατικά λει
τουργίας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμ
φωνα με την παρούσα οδηγία, η οποία αξιολογεί τη
σημασία του περιστατικού για άλλες αρχές και, βάσει
της αξιολόγησης αυτής, ενημερώνει για τις σχετικές
λεπτομέρειες της κοινοποίησης του περιστατικού την
ΕΑΤ και την ΕΚΤ, οι οποίες ενημερώνουν τις αρμόδιες
αρχές άλλων κρατών μελών και το ΕΣΚΤ.»
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Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Αιτιολογία
Βλέπε τροποποίηση 31.

Τροποποίηση 3
Αιτιολογική σκέψη 18

«(18) Μετά την έκδοση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ έχουν προκύψει «(18) Μετά την έκδοση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ έχουν προκύ
ψει νέοι τύποι υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως στον τομέα των
νέοι τύποι υπηρεσιών πληρωμών, ιδίως στον τομέα των
πληρωμών μέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, οι τρίτοι πάροχοι
πληρωμών μέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, οι τρίτοι πάροχοι
(εφεξής “ΤΠ”) έχουν εξελιχθεί, προσφέροντας τις λεγόμε
(εφεξής “ΤΠ”) έχουν εξελιχθεί, προσφέροντας υπηρεσίες πλη
ρωμών σε καταναλωτές και εμπόρους, συχνά χωρίς ποτέ να
νες υπηρεσίες έναρξης πληρωμών πληρωμής ή υπηρεσίες
περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό μεταφορά χρηματικά
πληροφοριών λογαριασμού σε καταναλωτές, και εμπόρους
και άλλους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, συχνά χωρίς
ποσά. Οι υπηρεσίες αυτές διευκολύνουν τις πληρωμές του
ποτέ να περιέρχονται στην κατοχή τους τα υπό μεταφορά
ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ
χρηματικά ποσά. Οι υπηρεσίες έναρξης πληρωμής διευκο
της ιστοσελίδας του εμπόρου και της πλατφόρμας ηλεκτρο
νικής τραπεζικής εξυπηρέτησης του καταναλωτή, προκειμέ
λύνουν τις πληρωμές του ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουρ
νου να πραγματοποιήσει πληρωμές στο Διαδίκτυο με βάση
γώντας μια γέφυρα μεταξύ της ιστοσελίδας του εμπόρου
τις μεταφορές πίστωσης ή άμεσες χρεώσεις. Οι τρίτοι πάρο
και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης
χοι προσφέρουν χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση για τις
του καταναλωτή, προκειμένου να πραγματοποιήσει πληρω
πληρωμές με κάρτα τόσο για τους εμπόρους όσο και για
μές στο Διαδίκτυο με βάση τις μεταφορές πίστωσης ή
τους καταναλωτές και παρέχουν στους καταναλωτές τη
άμεσες χρεώσεις ξεκινώντας, κατόπιν αιτήσεως των
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρο
πελατών, μια εντολή πληρωμής σε σχέση με λογαρια
νικά, ακόμη και αν δεν έχουν πιστωτικές κάρτες. Ωστόσο,
σμό που τηρείται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρω
οι τρίτοι πάροχοι δεν υπόκεινται επί του παρόντος στην
μών, για παράδειγμα μέσω σύνδεσης με την ηλεκτρο
οδηγία 2007/64/ΕΚ και, ως εκ τούτου, δεν εποπτεύονται
νική τραπεζική πλατφόρμα των πελατών ή με την
κατ’ ανάγκην από την αρμόδια αρχή και δεν ακολουθούν
έκδοση μέσου πληρωμών. Οι υπηρεσίες πληροφοριών
τις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/64/ΕΚ. Αυτό εγείρει σειρά
λογαριασμού παρέχουν στον πληρωτή συγκεντρωτικές
πληροφορίες για έναν ή περισσότερους λογαριασμούς
από νομικά ζητήματα, όπως η προστασία των καταναλωτών,
που τηρεί ο πληρωτής σε έναν ή περισσότερους λοι
η ασφάλεια και η ευθύνη, καθώς και ο ανταγωνισμός και η
πούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Οι ΤΠ μπορούν
προστασία των δεδομένων. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει, επο
μένως, να αντιδρούν σε αυτά τα ζητήματα.»
επίσης να παρέχουν τόσο υπηρεσίες έναρξης πληρωμής
όσο και υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού. Οι τρί
τοι πάροχοι προσφέρουν χαμηλού κόστους εναλλακτική
λύση για τις παραδοσιακές πληρωμές με κάρτα τόσο για
τους εμπόρους όσο και για τους καταναλωτές και παρέ
χουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιή
σουν 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 οδη
γίας 2007/64/ΕΚ. Αυτό εγείρει σειρά από νομικά ζητή
ματα, 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.»

Αιτιολογία
Προτείνεται να περιγραφούν όλοι οι τύποι ΤΠ στην ίδια αιτιολογική σκέψη, ως εκ τούτου οι αιτιολογικές σκέψεις 18 και 26
έχουν συγχωνευθεί και έχει γίνει επίσης αναφορά στους ΤΠ που εκδίδουν μέσα πληρωμών, π.χ. χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες.
Μετά την τελευταία προσθήκη προτείνεται η διαγραφή του παραδείγματος της εναλλακτικής λύσης σε σχέση με αυτές τις κάρτες.
Επιπλέον, διατυπώνεται η δυνατότητα της ταυτόχρονης παροχής υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού και υπηρεσιών έναρξης πλη
ρωμής.
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Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 4
Αιτιολογική σκέψη 26

«(26) Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει εμφανιστεί επίσης τα «(26) Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει εμφανιστεί επίσης τα
τελευταία χρόνια σειρά συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως
τελευταία χρόνια σειρά συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως
οι υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για τον λογαριασμό και
οι υπηρεσίες παροχής πληροφοριών για τον λογαριασμό
και συγκέντρωσης λογαριασμού. Οι υπηρεσίες αυτές θα
συγκέντρωσης λογαριασμού. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει
πρέπει επίσης να καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της
επίσης να καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρού
σας οδηγίας, προκειμένου να παρέχουν στους καταναλωτές
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να παρέχουν στους κατα
επαρκή προστασία και ασφάλεια δικαίου για την κατάστασή
ναλωτές επαρκή προστασία και ασφάλεια δικαίου για την
τους.»
κατάστασή τους.»

Αιτιολογία
Η παρούσα αιτιολογική σκέψη έχει συγχωνευθεί με την αιτιολογική σκέψη 18 (βλέπε τροποποίηση 3).

Τροποποίηση 5
Αιτιολογική σκέψη 51

«(51) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα κριτήρια βάσει των «(51) Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα κριτήρια βάσει των
οποίων επιτρέπεται στους ΤΠΥ να έχουν πρόσβαση και να
οποίων επιτρέπεται στους ΤΠΥ να έχουν πρόσβαση και να
χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα
χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα
κεφαλαίων στον λογαριασμό του χρήστη της υπηρεσίας
κεφαλαίων στον λογαριασμό του χρήστη της υπηρεσίας
πληρωμών που τηρείται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρω
πληρωμών που τηρείται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών πλη
μών. Ειδικότερα, η απαραίτητη προστασία των δεδομένων
ρωμών. Ειδικότερα, η απαραίτητη προστασία των δεδομένων
και οι απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται ή αναφέρο
και οι απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται ή αναφέρο
νται στην παρούσα οδηγία ή περιλαμβάνονται στις κατευθυ
νται στην παρούσα οδηγία ή περιλαμβάνονται στις κατευ
ντήριες γραμμές ΕΑΤ θα πρέπει να πληρούνται τόσο από
θυντήριες γραμμές ΕΑΤ θα πρέπει να πληρούνται τόσο
τους τρίτους παρόχους όσο και από τον πάροχο υπηρεσιών
από τους τρίτους παρόχους όσο και από τον πάροχο υπη
ρεσιών πληρωμών που εξυπηρετεί τον λογαριασμό του χρή
πληρωμών που εξυπηρετεί τον λογαριασμό του χρήστη υπη
ρεσιών πληρωμών. Οι πληρωτές θα πρέπει να δώσουν ρητή
στη υπηρεσιών πληρωμών. Οι πληρωτές χρήστες των υπη
συγκατάθεση στους τρίτους παρόχους για την πρόσβαση
ρεσιών πληρωμών θα πρέπει να δώσουν ρητή συγκατά
στον λογαριασμό πληρωμών τους και να ενημερώνονται
θεση στους τρίτους παρόχους για την πρόσβαση στον
επαρκώς για την έκταση αυτής της πρόσβασης. Για να
λογαριασμό πληρωμών τους και να ενημερώνονται επαρκώς
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των άλλων παρόχων υπηρεσιών
για την έκταση αυτής της πρόσβασης. Για να καταστεί
δυνατή η ανάπτυξη των άλλων νέων παρόχων υπηρεσιών
πληρωμών, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχτούν καταθέσεις,
πληρωμών, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχτούν καταθέσεις
είναι απαραίτητο τα πιστωτικά ιδρύματα να τους παράσχουν
δεν κατέχουν κεφάλαια του πληρωτή, είναι απαραίτητο
πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων,
τα πιστωτικά ιδρύματα οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών
εφόσον ο πληρωτής έχει συναινέσει ως προς την κοινο
ποίηση των εν λόγω πληροφοριών στον πάροχο της υπηρε
που διατηρούν λογαριασμούς να τους παράσχουν στους
σίας πληρωμών που εκδίδει το μέσο πληρωμής.»
ΤΠΥ πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των κεφα
λαίων, εφόσον ο πληρωτής χρήστης των υπηρεσιών πλη
ρωμών έχει συναινέσει ως προς την κοινοποίηση των εν
λόγω πληροφοριών στον ΤΠΥ πάροχο της υπηρεσίας πλη
ρωμών που εκδίδει το μέσο πληρωμής.»

Αιτιολογία
Συντακτική διευκρίνιση σχετικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

15.7.2014

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

C 224/9

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 6
Αιτιολογική σκέψη 52
«(52) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών υπηρεσιών «(52) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών υπηρεσιών
πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει
πληρωμών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών θα πρέ
πει να προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να ληφθεί υπόψη
να προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να ληφθεί υπόψη η
η συμμετοχή των ΤΠΥ στη συναλλαγή κάθε φορά που
συμμετοχή των ΤΠΥ στη συναλλαγή κάθε φορά που χρησι
χρησιμοποιείται η υπηρεσία έναρξης πληρωμής. Συγκεκρι
μοποιείται η υπηρεσία έναρξης πληρωμής. Συγκεκριμένα, η
μένα, η ισορροπημένη κατανομή ευθύνης μεταξύ του παρό
ισορροπημένη κατανομή ευθύνης μεταξύ του παρόχου υπη
ρεσιών πληρωμών που τηρεί τον λογαριασμό και των ΤΠΥ
χου υπηρεσιών πληρωμών που τηρεί τον λογαριασμό και
που εμπλέκονται στη συναλλαγή θα πρέπει να τους υπο
των ΤΠΥ που εμπλέκονται στη συναλλαγή θα πρέπει να
τους υποχρεώσει να αναλάβουν την ευθύνη για τα αντί
χρεώσει να αναλάβουν την ευθύνη για τα αντίστοιχα μέρη
στοιχα μέρη της συναλλαγής, που είναι υπό τον έλεγχό
της συναλλαγής, που είναι υπό τον έλεγχό τους και να
τους και να υποδείξουν σαφώς το μέρος που φέρει την
υποδείξουν σαφώς το μέρος που φέρει την ευθύνη σε περί
ευθύνη σε περίπτωση ατυχημάτων. Σε περίπτωση απάτης ή
πτωση ατυχημάτων. Σε περίπτωση απάτης ή διαφοράς, οι
διαφοράς, οι ΤΠΥ θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη υπο
ΤΠΥ θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη υποχρέωση να παρά
σχουν στον πληρωτή και τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών
χρέωση να παράσχουν στον πληρωτή στους χρήστες των
εξυπηρέτησης λογαριασμού την αναφορά της συναλλαγής
υπηρεσιών πληρωμών και τον πάροχο υπηρεσιών πληρω
και τα στοιχεία που αφορούν την έγκριση της συναλλαγής.»
μών εξυπηρέτησης λογαριασμού την αναφορά της συναλλα
γής και τα στοιχεία που αφορούν την έγκριση της συναλ
λαγής απόδειξη ότι έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα των
χρηστών των υπηρεσιών πληρωμών.»
Αιτιολογία
Βλέπε τροποποιήσεις 19 και 24.
Τροποποίηση 7
Αιτιολογική σκέψη 57
«(57) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει κανόνες για επι «(57) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζει κανόνες για
στροφή χρημάτων προκειμένου να προστατεύονται οι κατα
επιστροφή χρημάτων προκειμένου να προστατεύονται οι
καταναλωτές όταν η εκτελούμενη πράξη πληρωμής υπερβαί
ναλωτές όταν η εκτελούμενη πράξη πληρωμής υπερβαίνει το
νει το ευλόγως αναμενόμενο ποσό. Προκειμένου να απο
ευλόγως αναμενόμενο ποσό. Προκειμένου να αποφευχθεί η
οικονομική επιβάρυνση του πληρωτή, θα πρέπει να διασφα
φευχθεί η οικονομική επιβάρυνση του πληρωτή, θα πρέπει
λίζεται ότι η ημερομηνία αξίας για την πίστωση του λογα
να διασφαλίζεται ότι η ημερομηνία αξίας για την πίστωση
ριασμού πληρωμών του δικαιούχου δεν είναι μεταγενέστερη
του λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου δεν είναι
της ημερομηνίας κατά την οποία πιστώνεται το αντίστοιχο
μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία πιστώνεται
ποσό. Στην περίπτωση των άμεσων χρεώσεων, οι πάροχοι
το αντίστοιχο ποσό. Στην περίπτωση των άμεσων χρεώσεων,
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να μπορούν να
υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν
ακόμη ευνοϊκότερους όρους στους πελάτες τους, οι οποίοι
προσφέρουν ακόμη ευνοϊκότερους όρους στους πελάτες
θα πρέπει να τηρούν ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής
τους, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν ανεπιφύλακτο
του ποσού των αμφισβητούμενων πράξεων πληρωμών.
δικαίωμα επιστροφής του ποσού των αμφισβητούμενων
Ωστόσο, αυτό το άνευ όρων δικαίωμα επιστροφής, το
πράξεων πληρωμών. Ωστόσο, αυτό το άνευ όρων δικαίωμα
οποίο εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστα
επιστροφής, το οποίο εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό
σίας των καταναλωτών, δεν δικαιολογείται σε περιπτώσεις
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, δεν δικαιολογείται
όπου ο έμπορος έχει ήδη εκπληρώσει τη σύμβαση και το
σε περιπτώσεις όπου ο έμπορος έχει ήδη εκπληρώσει τη
αντίστοιχο αγαθό ή υπηρεσία έχει ήδη καταναλωθεί. Στην
σύμβαση και το αντίστοιχο αγαθό ή υπηρεσία έχει ήδη
περίπτωση που ο χρήστης προβάλει αξίωση για επιστροφή
καταναλωθεί ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής
πληρωμής, το δικαίωμα επιστροφής δεν θα πρέπει να επη
χρημάτων ενδέχεται να μην προσήκει σε ορισμένες
ρεάζει την ευθύνη του πληρωτή έναντι του δικαιούχου από
κατηγορίες αγαθών ή υπηρεσιών. Θα πρέπει, λοιπόν,
την υποκείμενη σχέση π.χ. για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες
να εξεταστεί η δυνατότητα εισαγωγής άμεσης χρέωσης
που έχουν παραγγελθεί, καταναλωθεί ή νομίμως χρεωθεί,
χωρίς επιστροφή χρημάτων, αλλά μόνον για αγαθά ή
ούτε το δικαίωμα του χρήστη όσον αφορά την ανάκληση
υπηρεσίες που θα προβλέπονται σε κατάλογο της Επι
της εντολής πληρωμής.»
τροπής και μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του πλη
ρωτή. 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 νομί
μως χρεωθεί, ούτε το δικαίωμα του χρήστη όσον αφορά
την ανάκληση της εντολής πληρωμής.»
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Αιτιολογία
Η εξάρτηση του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων από την υποκείμενη αγορά μπορεί να εγείρει ζητήματα προστασίας της ιδιωτι
κής ζωής, καθώς και ζητήματα αποτελεσματικότητας και κόστους. Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής πιθανόν θα σήμαινε κατάργηση
του απεριόριστου δικαιώματος επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με το ισχύον σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA, συνεπαγόμενη λιγό
τερο ευνοϊκές συνθήκες για τους καταναλωτές. Η ΕΚΤ προτείνει την εισαγωγή, ως γενικού κανόνα για όλες τις άμεσες χρεώσεις
των καταναλωτών, ενός ανεπιφύλακτου δικαιώματος επιστροφής χρημάτων για χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων. Όσον αφορά τα
καταχωρισμένα αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για άμεση κατανάλωση, οι οφειλέτες και οι πιστωτές θα μπορούσαν να συμ
φωνήσουν χωριστά και ρητά ότι δεν θα ισχύει κανένα δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η Επιτροπή θα μπορούσε να καταρτίσει
έναν τέτοιο κατάλογο, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.
Τροποποίηση 8
Αιτιολογική σκέψη 80
«(80) Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της παρούσας «(80) Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί στην
οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί στην
εμπειρία και τη στήριξη της ΕΑΤ, η οποία θα πρέπει να
εμπειρία και τη στήριξη της ΕΑΤ, η οποία, σε στενή συν
επιφορτιστεί με το καθήκον να εκπονεί τις κατευθυντήριες
εργασία με την ΕΚΤ, θα πρέπει να επιφορτιστεί με το
γραμμές και να προετοιμάζει τα κανονιστικά τεχνικά πρό
καθήκον να εκπονεί τις κατευθυντήριες γραμμές και να
τυπα για θέματα ασφαλείας σχετικά με τις υπηρεσίες πλη
προετοιμάζει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για θέματα
ασφαλείας σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών, καθώς και
ρωμών, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών
για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο
μελών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών και της σύστα
της παροχής υπηρεσιών και της σύστασης αδειοδοτημένων
σης αδειοδοτημένων ιδρυμάτων πληρωμών σε άλλα κράτη
ιδρυμάτων πληρωμών σε άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα
μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να
θεσπίζει τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα. Τα συγκεκριμένα
πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να θεσπίζει τα κανονιστικά
αυτά καθήκοντα συνάδουν απολύτως με τον ρόλο και τις
τεχνικά πρότυπα. Τα συγκεκριμένα αυτά καθήκοντα συν
αρμοδιότητες της ΕΑΤ, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ)
άδουν απολύτως με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της
αριθ. 1093/2010, σύμφωνα με τον οποίο συστάθηκε η
ΕΑΤ,
όπως
ορίζονται
στον
κανονισμό
(ΕΕ)
ΕΑΤ.»
αριθ. 1093/2010, σύμφωνα με τον οποίο συστάθηκε η
ΕΑΤ.»
Αιτιολογία
Οι πτυχές ασφάλειας σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κεντρικών τραπεζών. Η ΕΚΤ έχει
καθιερώσει σε εθελοντική βάση στενή συνεργασία με τις αρχές εποπτείας των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στο SecuRe Pay
Forum. Αυτή η επιτυχημένη συνεργασία θα έπρεπε να επισημοποιηθεί. Επειδή η υφιστάμενη πρόταση δεν περιλαμβάνει κανονιστικά
τεχνικά πρότυπα, η σχετική αναφορά έχει διαγραφεί.
Τροποποίηση 9
Άρθρο 2
«1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις υπηρεσίες πληρωμών «1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις υπηρεσίες πληρωμών
που παρέχονται εντός της Ένωσης, όπου τόσο ο πάροχος
που παρέχονται εντός της Ένωσης, όπου τόσο ο πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή όσο και ο πάροχος υπη
υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή όσο και ο πάροχος υπη
ρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, ή ο μοναδικός πάροχος
ρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, ή ο μοναδικός πάροχος
υπηρεσιών πληρωμών για την πράξη πληρωμής, είναι εγκατε
υπηρεσιών πληρωμών για την πράξη πληρωμής, είναι εγκατε
στημένοι. Το άρθρο 78 και ο τίτλος III ισχύουν και για τις
στημένοι. Το άρθρο 78 και ο O τίτλος III και ο τίτλος
πράξεις πληρωμής στις οποίες μόνον ο ένας από τους παρό
IV, πλην των άρθρων 72 και 74 παράγραφος 1, ισχύουν
χους υπηρεσιών πληρωμών είναι εγκατεστημένος στο εσωτε
και για τις πράξεις πληρωμής στις οποίες μόνον ο ένας από
ρικό της Ένωσης, όσον αφορά τα μέρη των πράξεων πληρω
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών είναι εγκατεστημένος
μών που πραγματοποιούνται στην Ένωση.
στο εσωτερικό της Ένωσης, όσον αφορά τα μέρη των πρά
ξεων πληρωμών που πραγματοποιούνται στην Ένωση.
2. Οι διατάξεις του τίτλου ΙΙΙ ισχύουν για τις υπηρεσίες πληρω 2. Οι διατάξεις του τίτλου των τίτλων ΙΙΙ και IV ισχύουν για
μών που πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Ο
τις υπηρεσίες πληρωμών που πραγματοποιούνται σε οποιοδή
τίτλος IV εφαρμόζεται στις υπηρεσίες πληρωμών που πραγμα
ποτε νόμισμα. Ο τίτλος IV εφαρμόζεται στις υπηρεσίες πλη
τοποιούνται σε ευρώ ή στο νόμισμα κράτους μέλους εκτός
ρωμών που πραγματοποιούνται σε ευρώ ή στο νόμισμα κρά
της ζώνης του ευρώ.»
τους μέλους εκτός της ζώνης του ευρώ.»
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Αιτιολογία
Προκειμένου να διασφαλιστεί ολοκληρωμένη προστασία για τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών, οι διατάξεις σχετικά με τη
διαφάνεια και την ημερομηνία αξίας των πιστώσεων, καθώς και οι διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
αφορούν την παροχή και χρήση των υπηρεσιών πληρωμών, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συναλλαγές στις οποίες μόνον ένας από
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών βρίσκεται στο εσωτερικό της Ένωσης, σε σχέση με εκείνα τα μέρη της συναλλαγής που
πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποίηση 10
Άρθρο 4 παράγραφος 32
«32. “υπηρεσία έναρξης πληρωμής”: η υπηρεσία πληρωμής που «32. “υπηρεσία έναρξης πληρωμής”: η υπηρεσία πληρωμής που
επιτρέπει την πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών που παρέ
επιτρέπει την πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών έναρξης
πληρωμής που παρέχεται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών
χεται από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, όπου ο πλη
ρωτής μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην ενεργοποίηση πλη
πληρωμών, κατόπιν αίτησης του πληρωτή σε σχέση με
λογαριασμό που τηρείται σε άλλον όπου ο πληρωτής
ρωμής ή στο λογισμικό του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πλη
ρωμής, ή όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον πλη
μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην ενεργοποίηση πληρωμής
ρωτή ή τον δικαιούχο μέσα πληρωμών για την επίδοση των
ή στο λογισμικό του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμής,
ή όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον πληρωτή ή
διαπιστευτηρίων του πληρωτή στον πάροχο υπηρεσιών πλη
ρωμών που εξυπηρετεί τον λογαριασμό·»
τον δικαιούχο μέσα πληρωμών για την επίδοση των διαπι
στευτηρίων του πληρωτή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών
που εξυπηρετεί τον λογαριασμό·»
Αιτιολογία
Ο ορισμός πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν απλός και ευέλικτος, ώστε να καλύπτονται και μελλοντικές λύσεις. Ο ορισμός
πρέπει να είναι απαλλαγμένος από απαιτήσεις ή αναφορές σε συγκεκριμένες τεχνολογίες.
Τροποποίηση 11
Άρθρο 4 παράγραφος 33
«33. “υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού”: η υπηρεσία πληρωμών «33. “υπηρεσία πληροφοριών λογαριασμού”: η υπηρεσία πληρω
με την οποία παρέχονται συγκεντρωτικές και φιλικές προς
μών με την οποία παρέχονται από τρίτο πάροχο υπηρε
τον χρήστη πληροφορίες για έναν ή περισσότερους λογαρια
σιών πληρωμών συγκεντρωτικές και φιλικές προς τον χρή
σμούς πληρωμών που τηρεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών
στη πληροφορίες για έναν ή περισσότερους λογαριασμούς
σε έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
πληρωμών που τηρεί ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών σε
εξυπηρέτησης λογαριασμών·»
έναν ή περισσότερους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυ
πηρέτησης λογαριασμών ·»
Αιτιολογία
Ο ορισμός πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν απλός και ευέλικτος, ώστε να καλύπτονται και μελλοντικές λύσεις. Ο ορισμός
πρέπει να είναι απαλλαγμένος από απαιτήσεις ή αναφορές σε συγκεκριμένες τεχνολογίες.
Τροποποίηση 12
Άρθρο 4 παράγραφοι 39-43 (νέο)
Δεν υπάρχει κείμενο.

«39. “απόκτηση πράξεων πληρωμής”: η υπηρεσία πληρωμών
που παρέχεται από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο
οποίος συμφωνεί με τον δικαιούχο να αποδέχεται και
να προωθεί της πράξεις πληρωμής του τελευταίου που
ξεκινούν με μέσο πληρωμής του πληρωτή και έχουν
ως αποτέλεσμα τη μεταφορά χρηματικών ποσών στον
δικαιούχο· η υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει την
εξακρίβωση ταυτότητας, την έγκριση και άλλες υπηρε
σίες σχετικές με τη διαχείριση των οικονομικών ροών
προς τον δικαιούχο ανεξάρτητα από το αν ο πάροχος
των υπηρεσιών πληρωμών κατέχει τα χρηματικά ποσά
για λογαριασμό του δικαιούχου·
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40. “έκδοση μέσων πληρωμής”: η υπηρεσία πληρωμών κατά
την οποία ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει
άμεσα ή έμμεσα στον πληρωτή ένα μέσο πληρωμής,
προκειμένου να προβεί σε έναρξη, προώθηση ή διακα
νονισμό πράξεων πληρωμής·
41. “μεταφορά πίστωσης”: η εθνική ή διασυνοριακή υπηρε
σία πληρωμών για την πίστωση λογαριασμού πληρω
μών του δικαιούχου με πράξη πληρωμής ή σειρά πρά
ξεων πληρωμής από τον λογαριασμό πληρωμών του
πληρωτή, διενεργούμενη από τον ΠΥΠ που τηρεί τον
λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή, βάσει εντολής
του πληρωτή·
42. “διασυνοριακή πληρωμή”: η ηλεκτρονικά επεξεργασμένη
πράξη πληρωμής που ξεκινά από τον πληρωτή ή μέσω
ενός δικαιούχου, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του
δικαιούχου βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη·
43. “εθνική πληρωμή”: η ηλεκτρονικά επεξεργασμένη πράξη
πληρωμής που ξεκινά από τον πληρωτή, ή από τον
δικαιούχου ή μέσω αυτού, όταν ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών πλη
ρωμών του δικαιούχου βρίσκονται στο ίδιο κράτος
μέλος.»
Αιτιολογία
Θα πρέπει να προστεθούν οι ορισμοί της «έκδοσης μέσων πληρωμής» και της «απόκτησης πράξεων πληρωμής», προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι όλοι οι πάροχοι που εμπλέκονται στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
προτεινόμενης οδηγίας, κατά τα προβλεπόμενα στο παράρτημα I. Οι ορισμοί αυτοί θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την πρόταση
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με
τη χρήση καρτών [COM (2013) 550/3]· 2013/0265.
Θα πρέπει να περιληφθεί ο ορισμός της «μεταφοράς πίστωσης», δεδομένου ότι αυτή ανήκει στον πυρήνα των μέσων πληρωμής της
παραπάνω πρότασης κανονισμού. Ο εισαχθείς ορισμός ευθυγραμμίζεται με τον κανονισμό SEPA. Η προσθήκη ορισμών για τη
«διασυνοριακή πληρωμή» και την «εθνική πληρωμή» θα ενισχύσει τη σαφήνεια.
Τροποποίηση 13
Άρθρο 9 παράγραφος 1 εισαγωγικό εδάφιο
«1. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύ «1. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από τα ιδρύ
ματα πληρωμών, τα οποία παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία
ματα πληρωμών, τα οποία παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία
πληρωμών ενώ, ταυτόχρονα, ασκούν και άλλες επιχειρηματικές
πληρωμών ενώ, ταυτόχρονα, ασκούν και άλλες επιχειρηματι
κές
δραστηριότητες
αναφερόμενες
στο
άρθρο
17,
δραστηριότητες αναφερόμενες στο άρθρο 17, παράγραφος 1,
στοιχείο γ), να διασφαλίζουν τα χρηματικά ποσά που λαμβά
παράγραφος 1, στοιχείο γ), να διασφαλίζουν τα χρηματικά
νουν από τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών ή μέσω
ποσά που λαμβάνουν από τους χρήστες των υπηρεσιών πλη
άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση πρά
ρωμών ή μέσω άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την
ξεων πληρωμών, με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους
εκτέλεση πράξεων πληρωμών, με οποιονδήποτε από τους
τρόπους:»
ακόλουθους τρόπους:»
Αιτιολογία
Ακολούθως προς τον στόχο της εναρμόνισης των απαιτήσεων διασφάλισης, προτείνεται η εναλλακτική διατύπωση για να διασφαλι
στεί η επαρκής προστασία των κεφαλαίων του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για όλα τα ιδρύματα πληρωμών, ανεξάρτητα από το
αν αυτά ασκούν άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
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Τροποποίηση 14
Άρθρο 12 παράγραφος 1
«1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια λει «1. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια λει
τουργίας ιδρύματος πληρωμών μόνο όταν το ίδρυμα εμπίπτει
τουργίας ιδρύματος πληρωμών μόνο όταν το ίδρυμα εμπίπτει
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
[…]

[…]

γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της (γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της
άδειας ή παραλείπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή σχετικά
άδειας ή παραλείπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή σχετικά
με σημαντικές εξελίξεις ως προς το θέμα αυτό·»
με σημαντικές εξελίξεις ως προς το θέμα αυτό ή να παρά
σχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία·»
Αιτιολογία
Η παροχή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του κινδύνου σχετικά με τα ιδρύματα
πληρωμών.
Τροποποίηση 15
Άρθρο 25 παράγραφος 2
«2. Εξάλλου, κάθε κράτος μέλος επιτρέπει την ανταλλαγή πληρο «2. Εξάλλου, κάθε κράτος μέλος επιτρέπει την ανταλλαγή πληρο
φοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών του και των ακόλουθων
φοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών του και των ακόλουθων
φορέων:
φορέων:
α) των αρμοδίων αρχών άλλων κρατών μελών που έχουν ανα
λάβει την αδειοδότηση και την εποπτεία των ιδρυμάτων
πληρωμών·

α) των αρμοδίων αρχών άλλων κρατών μελών που έχουν
αναλάβει την αδειοδότηση και την εποπτεία των ιδρυμά
των πληρωμών·

β) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεν
τρικών τραπεζών των κρατών μελών, υπό την ιδιότητά
τους ως νομισματικών και εποπτικών αρχών, και, κατά
περίπτωση, άλλων δημόσιων αρχών αρμοδίων για την επο
πτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού·

β) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεν
τρικών τραπεζών των κρατών μελών, υπό την ιδιότητά
τους ως νομισματικών και εποπτικών αρχών, και, κατά
περίπτωση, άλλων δημόσιων αρχών αρμοδίων για την
εποπτεία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού·

γ) άλλων αρμοδίων αρχών που έχουν ορισθεί βάσει της
παρούσας οδηγίας, της οδηγίας 2005/60/ΕΚ και άλλων
ενωσιακών διατάξεων εφαρμοστέων στους παρόχους υπηρε
σιών πληρωμών, όπως οι διατάξεις περί νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότη
σης της τρομοκρατίας·

γ) άλλων αρμοδίων αρχών που έχουν ορισθεί βάσει της
παρούσας οδηγίας, της οδηγίας 2005/60/ΕΚ και άλλων
ενωσιακών διατάξεων εφαρμοστέων στους παρόχους υπη
ρεσιών πληρωμών, όπως οι διατάξεις περί νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότη
σης της τρομοκρατίας·

δ) της ΕΑΤ, υπό την ιδιότητά της να συμβάλλει στη συνεπή
και συνεκτική λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονι
σμού (ΕΚ) 1093/2010.»

δ) της ΕΑΤ, υπό την ιδιότητά της να συμβάλλει στη συν
επή και συνεκτική λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο α) σημείο i) του
κανονισμού (ΕΚ) 1093/2010, και ανάλογα με την
περίπτωση·
ε) της Ευρωπόλ, υπό την ιδιότητά της ως υπηρεσίας
επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
είναι αρμόδια για τη συνδρομή και το συντονισμό
μιας κοινής προσέγγισης μεταξύ των αρμόδιων αστυ
νομικών αρχών των κρατών μελών για την καταπολέ
μηση του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων σοβα
ρών μορφών εγκληματικότητας και τρομοκρατίας,
συμπεριλαμβανομένης της παραχάραξης του ευρώ,
της πλαστογραφίας χρήματος και άλλων μέσων πλη
ρωμής.»

Αιτιολογία
Η Ευρωπόλ θα πρέπει να προστεθεί ως μία επιπλέον αρχή, με την οποία οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλ
λάσσουν πληροφορίες, λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας της στις έρευνες και τον συντονισμό, σε επίπεδο Ένωσης, όσον αφορά
την καταπολέμηση, μεταξύ άλλων, της παραχάραξης του ευρώ, της πλαστογραφίας και άλλων σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων
σε σχέση με τα μέσα πληρωμής. Βλέπε παράρτημα της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου (3).
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Τροποποίηση 16
Άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχεία α) (νέο)
«5. α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματι
κές δραστηριότητες του σημείου 7 του παραρτήματος
I δεν υπόκεινται σε καμία εξαίρεση.»

Δεν υπάρχει κείμενο.

Αιτιολογία
Δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση σε ΤΠΥ, η δυνα
τότητα των τελευταίων να εξαιρούνται από τις εποπτικές απαιτήσεις θα μπορούσε να εγείρει απρόβλεπτους κινδύνους. Επιπλέον, οι
υπηρεσίες που προσφέρουν οι ΤΠΥ συνήθως παρέχονται μέσω του διαδικτύου και, επομένως, δεν περιορίζονται σε ένα μόνο κράτος
μέλος. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα εξαίρεσης των ΤΠΥ.
Τροποποίηση 17
Άρθρο 35 παράγραφος 2
«2. Για τις εθνικές πράξεις πληρωμών, τα κράτη μέλη ή οι αρμό
διες αρχές τους μπορούν να μειώνουν ή να διπλασιάζουν τα
ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη
μπορούν να αυξάνουν τα ποσά αυτά, όταν πρόκειται για
προπληρωμένα μέσα πληρωμών, μέχρι 500 ευρώ.»

«2. Για τις εθνικές πράξεις πληρωμών, τα κράτη μέλη ή οι αρμό
διες αρχές τους μπορούν να μειώνουν ή να διπλασιάζουν τα
ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη
μπορούν να αυξάνουν τα ποσά αυτά, όταν πρόκειται για προ
πληρωμένα μέσα πληρωμών, μέχρι 500 ευρώ.»

Αιτιολογία
Για τις εθνικές πράξεις πληρωμών, δηλαδή τις μη διασυνοριακές, δεν φαίνεται απαραίτητη η δυνατότητα των κρατών μελών ή των
οικείων αρμόδιων αρχών να προσαρμόζουν σημαντικά τα μέγιστα ποσά πληρωμής του άρθρου 35 παράγραφος 1 λόγω της παρέκ
κλισης για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας. Επιπλέον, αν επιτραπεί αυτή η προσαρμογή, θα έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά απο
κλίνοντα εθνικά καθεστώτα για τη χορήγηση παρέκκλισης, γεγονός που έρχεται σε σύγκρουση με τον στόχο μιας ολοκληρωμένης
και εναρμονισμένης ευρωπαϊκής αγοράς λιανικών πληρωμών.
Τροποποίηση 18
Άρθρο 39
«δ) ενδεχομένως, το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη «δ) ενδεχομένως, το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την
πληρωμής, και, ανάλογα με την περίπτωση, την ανάλυση των
πράξη πληρωμής που καταβάλλεται στον τρίτο πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών για την πράξη, και, ανάλογα με την
ποσών των επιβαρύνσεων αυτών.»
περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων
αυτών.»
Αιτιολογία
Με την προσθήκη αυτή διευκρινίζεται όσον αφορά τις επιβαρύνσεις ότι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα είναι σε θέση
να προσδιορίζουν λεπτομερώς μόνο τις δικές τους επιβαρύνσεις και όχι εκείνες που επιβάλλει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
εξυπηρέτησης λογαριασμού.
Τροποποίηση 19
Άρθρο 40
«Όταν η εντολή πληρωμής διαβιβάζεται από το σύστημα του τρί
του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, θα πρέπει σε περίπτωση απά
της ή διαφοράς, να καταστήσει διαθέσιμες στον πληρωτή και
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού
του πληρωτή, τα κωδικά στοιχεία αναφοράς των συναλλαγών και
τα στοιχεία της άδειας.»

«Όταν η εντολή πληρωμής διαβιβάζεται από το σύστημα του
τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, θα πρέπει σε περίπτωση
απάτης ή διαφοράς, να καταστήσει διαθέσιμες στον πληρωτή και
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού
του πληρωτή, τα κωδικά στοιχεία αναφοράς των συναλλαγών και
τα στοιχεία της άδειας απόδειξη ότι η ταυτότητα του χρήστη
έχει εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2.»
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Αιτιολογία
Δεδομένου ότι τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας θα πρέπει να παύσουν να κοινοποιούνται σε περίπτωση διαφοράς ή απάτης,
οι ΤΠΥ πρέπει να αποδεικνύουν ότι α) ο ΠΥΠ επιβεβαίωσε στον ΤΠΥ ότι η συναλλαγή έχει εγκριθεί ή β) ότι η ταυτότητα του
πελάτη εξακριβώθηκε χωρίς αμφισβήτηση με βάση τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας που εκδόθηκαν από τον ΤΠΥ.
Τροποποίηση 20
Άρθρο 41
«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 του πληρωτή εξυπηρέτησης λογαριασμού
παρέχει ή καθιστά διαθέσιμες στον πληρωτή, με τον τρόπο που
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1, τις ακόλουθες
πληροφορίες: […].»

Αιτιολογία
Με την τροποποίηση αυτή διευκρινίζεται ότι το παρόν άρθρο αναφέρεται μόνο σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης
λογαριασμού, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις των ΤΠΥ έχουν ήδη περιγραφεί στο άρθρο 39. Αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
όπου οι ΤΠΥ ασκούν επίσης παραδοσιακές υπηρεσίες πληρωμών.
Τροποποίηση 21
Άρθρο 45 παράγραφος 5 στοιχείο ζ) (νέο)
Δεν υπάρχει κείμενο.

«ζ) πληροφορίες από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών
σχετικά με το δικαίωμα του χρήστη υπηρεσιών πληρω
μών να εμποδίσει οποιαδήποτε υπηρεσία έναρξης πληρω
μής από τον λογαριασμό του χρήστη υπηρεσιών πληρω
μών ή να δημιουργήσει θετικούς ή αρνητικούς καταλό
γους ΤΠΥ.»
Αιτιολογία

Μόνο αν ενημερώνονται σχετικά οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών θα είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του
προτεινόμενου (νέου) άρθρου 59 για να εμποδίσουν τις υπηρεσίες έναρξης πληρωμής ή να δημιουργήσουν θετικούς ή αρνητικούς
καταλόγους για συγκεκριμένους ΤΠΥ.
Τροποποίηση 22
Άρθρο 54 παράγραφος 1
«1. Όταν ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι κατανα «1. Όταν ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι κατανα
λωτής, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών και ο πάροχος υπη
λωτής, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών και ο πάροχος υπη
ρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνούν ότι δεν εφαρμόζο
ρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνούν ότι δεν εφαρμόζο
νται εν όλω ή εν μέρει το άρθρο 55 παράγραφος 1, το
νται εν όλω ή εν μέρει το άρθρο 55 παράγραφος 1, το
άρθρο 57 παράγραφος 3 και τα άρθρα 64, 66, 67, 68, 71
άρθρο 57 παράγραφος 3 και τα άρθρα 59, 64, 66, 67,
και 80. Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών και ο πάροχος υπη
68,71 και 80. Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών και ο πάρο
ρεσιών πληρωμών μπορούν επίσης να συμφωνούν μια χρονική
χος υπηρεσιών πληρωμών μπορούν επίσης να συμφωνούν μια
περίοδο διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται στο
χρονική περίοδο διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται
άρθρο 63.»
στο άρθρο 63.»
Αιτιολογία
Βλέπε αιτιολογία τροποποίησης 26.
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Τροποποίηση 23
Άρθρο 56 παράγραφος 2
«2. Για τις εθνικές πράξεις πληρωμών, τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες
αρχές τους μπορούν να μειώνουν ή να διπλασιάζουν τα ποσά
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Δύνανται να τα αυξάνουν
για προπληρωμένα μέσα πληρωμών μέχρι 500 ευρώ.»

«2. Για τις εθνικές πράξεις πληρωμών, τα κράτη μέλη ή οι
αρμόδιες αρχές τους μπορούν να μειώνουν ή να διπλασιά
ζουν τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Δύνα
νται να τα αυξάνουν για προπληρωμένα μέσα πληρωμών
μέχρι 500 ευρώ.»

Αιτιολογία
Για τις εθνικές πράξεις πληρωμών, δηλαδή τις μη διασυνοριακές, δεν φαίνεται απαραίτητη η δυνατότητα των κρατών μελών ή των
οικείων αρμόδιων αρχών να προσαρμόζουν σημαντικά τα μέγιστα ποσά πληρωμής του άρθρου 56 παράγραφος 1, λόγω της παρέκ
κλισης για τα μέσα πληρωμών μικρής αξίας. Επιπλέον, αν επιτραπεί αυτή η προσαρμογή, θα έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά απο
κλίνοντα εθνικά καθεστώτα για τη χορήγηση παρέκκλισης, γεγονός που έρχεται σε σύγκρουση με τον στόχο μιας ολοκληρωμένης
και εναρμονισμένης ευρωπαϊκής αγοράς λιανικών πληρωμών.
Τροποποίηση 24
Άρθρο 58
«1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πληρωτής να έχει το «1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πληρωτής χρήστης υπη
δικαίωμα να χρησιμοποιήσει έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών
ρεσιών πληρωμών να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει
πληρωμών προκειμένου να λάβει υπηρεσίες πληρωμών που
έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να
του επιτρέπουν την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών,
λάβει υπηρεσίες πληρωμών που του επιτρέπουν την μέσω
όπως αναφέρεται στο σημείο 7) του παραρτήματος Ι.
πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμών, όπως αναφέρεται
στο σημείο 7) του παραρτήματος Ι.
2. Όταν ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει λάβει 2.
άδεια από τον πληρωτή για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οφείλει να εκπληρώνει τις
ακόλουθες υποχρεώσεις:

Όταν ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει λάβει
άδεια από τον πληρωτήχρήστη υπηρεσιών πληρωμών για
την παροχή υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την παρά
γραφο 1, οφείλει να εκπληρώνει τις ακόλουθες υποχρεώ
σεις:

α) να διασφαλίζει ότι τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας του α)
χρήστη υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι προσβάσιμα σε άλλα
μέρη·

να διασφαλίζει ότι τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας
του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι προσβάσιμα σε
άλλα μέρη· αυστηρή εξατομίκευση της ταυτότητας του
πελάτη για την έναρξη πληρωμών ή την πρόσβαση σε
πληροφορίες λογαριασμού:
i. αναπέμποντας τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών με
ασφαλή τρόπο στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών
εξυπηρέτησης λογαριασμού του για την εν λόγω
εξακρίβωση ταυτότητας· ή
ii. εκδίδοντας ίδια εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας
για την εν λόγω εξακρίβωση ταυτότητας.
Ο τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν επιτρέπεται
να αποκτήσει τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά ασφα
λείας του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών που έχουν
εκδοθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέ
τησης λογαριασμού·

β) να επαληθεύει την ταυτότητά του με σαφή τρόπο στους β)
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του
δικαιούχου·

να επαληθεύει την ταυτότηταά του με σαφή τρόπο στους
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού
του δικαιούχου χρήστη υπηρεσιών πληρωμών·
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γ) να μην αποθηκεύει τα ευαίσθητα δεδομένα πληρωμής ή τα γ)
εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας του χρήστη υπηρε
σιών πληρωμών.

να μην αποθηκεύει τα ευαίσθητα δεδομένα πληρωμής ή τα
εξατομικευμένα διαπιστευτήρια ασφαλείας του χρήστη υπηρε
σιών πληρωμών τα οποία ελήφθησαν κατά την πρό
σβαση στον λογαριασμό πληρωμών του τελευταίου,
εκτός από τις πληροφορίες για τον εντοπισμό έναρξης
πληρωμής από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών,
όπως ο αριθμός αναφοράς, το IBAN του πληρωτή και
του δικαιούχου, το ποσό της πράξης, άλλες πληροφο
ρίες αναφοράς και πληροφορίες του συστήματος διακα
νονισμού, και να μη χρησιμοποιεί οποιαδήποτε δεδο
μένα για σκοπούς εκτός εκείνων τους οποίους έχει
ζητήσει ρητά ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωμών.

3. Όταν, για μια υπηρεσία έναρξης πληρωμής, ο πάροχος υπηρε 3.
σιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού έχει λάβει εντολή
πληρωμής του πληρωτή μέσω των υπηρεσιών τρίτου παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών, ενημερώνει αμέσως τον τελευταίο για
την παραλαβή της εντολής πληρωμής και παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τη διαθεσιμότητα επαρκών κεφαλαίων για τη
συγκεκριμένη πράξη πληρωμής.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού παρέχουν διευκο
λύνσεις για την παραλαβή εντολών πληρωμής από τρί
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και την αποδοχή
ορισμένης αναπομπής κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού 4.3. Όταν, για μια υπηρεσία έναρξης πληρωμής, η εντολή πλη
θα αντιμετωπίζουν τις εντολές πληρωμής που διαβιβάζονται
ρωμής έχει διαβιβαστεί μέσω των υπηρεσιών ενός τρί
μέσω των υπηρεσιών ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρω
του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού έχει λάβει εντολή
μών, χωρίς καμία διάκριση για σκοπούς άλλους από αντικειμε
νικούς λόγους όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και την προτε
πληρωμής του πληρωτή μέσω των υπηρεσιών τρίτου παρό
ραιότητα έναντι των εντολών πληρωμών που διαβιβάστηκαν
χου υπηρεσιών πληρωμών, ενημερώνει αμέσως τον τελευταίο
πρώτο για την παραλαβή παράδοση της εντολής πληρωμής
απευθείας από τον ίδιο τον πληρωτή.»
και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα επαρ
κών κεφαλαίων για τη συγκεκριμένη πράξη πληρωμής.
5.4. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού
θα αντιμετωπίζουν τις εντολές πληρωμής που διαβιβάζονται
μέσω των υπηρεσιών ενός τρίτου παρόχου υπηρεσιών πλη
ρωμών, χωρίς καμία διάκριση για σκοπούς άλλους από
αντικειμενικούς λόγους όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και
την προτεραιότητα έναντι των εντολών πληρωμών που δια
βιβάστηκαν απευθείας από τον ίδιο τον πληρωτή.
6.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού προσφέρουν, εφό
σον είναι διαθέσιμη, ασφαλή τυποποιημένη διεπαφή για
τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με βάση την
πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών. Το ευρωπαϊκό
πρότυπο θα πρέπει να βασίζεται σε κατευθυντήρια
γραμμή που ορίζεται από την ΕΑΤ εντός […] από την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, σε στενή συνερ
γασία με την ΕΚΤ, και να περιλαμβάνει, τουλάχιστον,
τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για τη δια
βίβαση μιας εντολής πληρωμής μεταξύ του παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού και
του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με
την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο i), και για την
αδιαμφισβήτητη εξακρίβωση της ταυτότητας του τρίτου
παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 2 στοιχείο β).»
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Αιτιολογία
Αποτελεί βασική αρχή της ηλεκτρονικής ασφάλειας να μην κοινοποιούνται σε τρίτους τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για
την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών. Ως εκ τούτου, οι ΤΠΥ θα πρέπει να διασφαλίζουν την
αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη είτε: α) αναπέμποντας τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών με ασφαλή τρόπο στον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του· είτε β) εκδίδοντας ίδια εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας. Και οι
δύο επιλογές θα πρέπει να αποτελούν μέρος της τυποποιημένης ευρωπαϊκής τεχνικής διεπαφής για την πρόσβαση σε λογαριασμό
πληρωμών.
Αυτή η ασφαλής τυποποιημένη διεπαφή για τρίτους παρόχους υπηρεσιών όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού
πληρωμής θα πρέπει να βασίζεται σε ένα ανοικτό ευρωπαϊκό πρότυπο και να επιτρέπει, κατά τη μεταφορά της πρότασης, σε κάθε
ΤΠΥ να αποκτήσει πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών σε οποιονδήποτε ΠΥΠ στην Ένωση. Αυτή η διεπαφή θα πρέπει να
οριστεί αμέσως μετά την έκδοση της προτεινόμενης οδηγίας από την ΕΑΤ σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και να περιλαμβάνει
τουλάχιστον τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τις συναφείς διαδικασίες.
Επιπλέον, οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει: α) να προστατεύουν τα εξατομικευμένα στοιχεία ασφαλείας του
χρήστη υπηρεσιών πληρωμών· β) να εξακριβώνουν την ταυτότητά τους κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο σε σχέση με τους (έναν ή
περισσότερους) παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών· γ) να μην
αποθηκεύουν τα δεδομένα που λαμβάνουν κατά την πρόσβαση σε λογαριασμό πληρωμών του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, εκτός
από πληροφορίες για τον προσδιορισμό πληρωμής που κινήθηκε από ΤΠΥ, όπως ο αριθμός αναφοράς, το IBAN του πληρωτή και
του δικαιούχου, το ποσό της συναλλαγής· και δ) να μη χρησιμοποιούν δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που έχει
ζητήσει ρητά ο πληρωτής.
Τροποποίηση 25
Άρθρο 59
«Άρθρο 59
Πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών λογαριασμού
πληρωμών από τρίτους εκδότες μέσου πληρωμών

«Άρθρο 59
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 πληρω
μών για τη λήψη υπηρεσιών πληρωμών με κάρτα.

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

2. Εάν ο πληρωτής έχει παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του σε
έναν τρίτο εκδότη μέσου πληρωμών από τον οποίο έλαβε ένα
μέσο πληρωμών, προκειμένου να αποκτήσει πληροφορίες σχε
τικά 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.

2. Εάν ο πληρωτής έχει παραχωρήσει 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 συγκε
κριμένη πράξη πληρωμής σε συγκεκριμένο λογαριασμό πλη
ρωμών τηρούμενο από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών του συγκεκριμένου λογαριασμού πληρωμών παρέ
χει τις εν λόγω πληροφορίες στον τρίτο εκδότη μέσου πλη
ρωμών αμέσως μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής
του πληρωτή.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού
θα 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 προτεραιό
τητα σχετικά με τις εντολές πληρωμών που διαβιβάζονται
απευθείας από τον ίδιο τον πληρωτή.»

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

Αιτιολογία
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για την πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών λογαριασμών πληρωμών από ΤΠΥ που εκδί
δουν μέσα πληρωμών, π.χ. κάρτες πληρωμών, είναι κατ’ ουσίαν πανομοιότυπες με εκείνες του άρθρου 58 που διέπουν την πρό
σβαση και τη χρήση των πληροφοριών λογαριασμών πληρωμών από ΤΠΥ. Κατά συνέπεια, το άρθρο 59 θα μπορούσε να διαγρα
φεί χωρίς κανέναν κίνδυνο για την ασφάλεια δικαίου για τους ΠΥΠ και για πληρωτές που κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους.
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Τροποποίηση 26
Άρθρο 59 (νέο)

Δεν υπάρχει κείμενο.

«Άρθρο 59. Ο πληρωτής πρέπει να έχει το δικαίωμα να: i)
αναθέτει στον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέ
τησης λογαριασμού να εμποδίζει οποιεσδήποτε υπηρεσίες
έναρξης πληρωμής από τον λογαριασμό πληρωμών του
πληρωτή· ii) να εμποδίζει οποιαδήποτε υπηρεσία έναρξης
πληρωμής που κινήθηκε από έναν ή περισσότερους συγκε
κριμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών· ή iii) να
εγκρίνει μόνο τις υπηρεσίες έναρξης πληρωμής που κινήθη
καν από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τρίτους
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.»

Αιτιολογία
Σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών και τις εγγυήσεις για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών που
περιέχονται στην αιτιολογική σκέψη 13 και το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο iii) του κανονισμού SEPA, και προκειμέ
νου να διασφαλιστεί νομική συνοχή, θα πρέπει να προστεθεί νέο άρθρο που να διασφαλίζει το δικαίωμα των χρηστών υπηρεσιών
πληρωμών να αναθέτουν στους οικείους ΠΥΠ την κατάρτιση ειδικών θετικών ή αρνητικών καταλόγων για τους ΤΠΥ. Η διάταξη
αυτή δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζεται σε χρήστες υπηρεσιών πληρωμών άλλους από τους καταναλωτές (βλέπε τροποποίηση
22). Δεδομένου ότι οι εντολές πρέπει να προέρχονται από τον πληρωτή, η διάταξη δεν θα πρέπει να καλύπτει μια γενικευμένη
προεπιλεγμένη παρεμπόδιση ή τη συμπερίληψη ενός γενικευμένου αποκλεισμού των ΤΠΥ στους όρους και προϋποθέσεις ή τις συμ
βάσεις ΠΥΠ.

Τροποποίηση 27
Άρθρο 65 παράγραφος 2

«2. Όταν εμπλέκεται ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο «2. Όταν εμπλέκεται ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών,
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού θα
ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού
επιστρέφει το ποσό της μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής
θα επιστρέφει το ποσό της μη εγκεκριμένης πράξης πληρω
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα επαναφέρει τον λογαρια
μής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, θα επαναφέρει τον
σμό χρέωσης των πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκό
λογαριασμό χρέωσης των πληρωμών στην κατάσταση που θα
ταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη εγκεκριμένη πράξη
βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η μη εγκεκριμένη
πληρωμής. Ενδέχεται να δοθεί οικονομική αποζημίωση στον
πράξη πληρωμής. Ενδέχεται να δοθεί Σύμφωνα με το
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού από
άρθρο 82, προβλέπεται οικονομική αποζημίωση στον
τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.»
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού από
τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.»

Αιτιολογία
Από τη σκοπιά της προστασίας των πελατών, είναι φυσικό ότι ο πληρωτής θα στραφεί προς τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών
εξυπηρέτησης λογαριασμού για την επιστροφή χρημάτων, δεδομένου ότι η σχέση του με τον ΤΠΥ μπορεί παρά να είναι στιγμιαία,
π.χ. για την έναρξη πληρωμής. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού θα μπορούσε στη συνέχεια να αξιώσει
αποζημίωση από τον ΤΠΥ, εκτός εάν ο ΤΠΥ μπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν υπεύθυνος για το σφάλμα. Η αποζημίωση για τον
ΤΠΥ θα πρέπει να ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως και για τη μη εκτέλεση, την πλημμελή ή την καθυστερημένη εκτέλεση
πράξης πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 80, καθώς και δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 82. Δικαίωμα τέτοιας απο
ζημίωσης μπορεί, για παράδειγμα, να υφίσταται, όταν ο ΤΠΥ έχει εκδώσει τα δικά του χαρακτηριστικά ασφαλείας, π.χ. για κάρτα
πληρωμής.
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Τροποποίηση 28
Άρθρο 66 παράγραφος 1
«1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65, ο πληρωτής μπορεί να «1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65, ο πληρωτής μπορεί να
υποχρεωθεί να αναλάβει όλες τις ζημίες που σχετίζονται με
υποχρεωθεί να αναλάβει όλες τις ζημίες που σχετίζονται με
μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής μέχρι ανώτατου ποσού 50
μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής μέχρι ανώτατου ποσού
ευρώ, για τις ζημίες που απορρέουν από τη χρήση απολεσθέ
50 ευρώ, για τις ζημίες που απορρέουν από τη χρήση απο
ντος ή κλαπέντος μέσου πληρωμών ή από υπεξαίρεση μέσου
λεσθέντος ή κλαπέντος μέσου πληρωμών ή από υπεξαίρεση
πληρωμών.
μέσου πληρωμών.
Ο πληρωτής ευθύνεται για όλες τις ζημίες που σχετίζονται
με μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμών, εφόσον οι ζημίες
αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι ενήργησε με δόλο ή δεν
εκπλήρωσε μία ή περισσότερες από τις κατά το άρθρο 61
υποχρεώσεις του από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Στις περιπτώ
σεις αυτές δεν ισχύει το ανώτατο ποσό που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Για πληρωμές με μέσα
επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πλη
ρωμών δεν απαιτεί αυστηρό έλεγχο της ταυτότητας του
πελάτη, ο πληρωτής ευθύνεται μόνο για τυχόν οικονομικές
συνέπειες σε περίπτωση που ενήργησε με δόλο. Σε περίπτωση
που ο δικαιούχος ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του
δικαιούχου αδυνατούν να δεχτούν τον αυστηρό έλεγχο της
ταυτότητας του πελάτη, οφείλουν να αποζημιώσουν τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή για την οικονο
μική ζημία που υπέστη.»

Ο πληρωτής ευθύνεται για όλες τις ζημίες που σχετίζονται
με μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμών, εφόσον οι ζημίες
αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι ενήργησε με δόλο ή δεν
εκπλήρωσε μία ή περισσότερες από τις κατά το άρθρο 61
υποχρεώσεις του από πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Στις περι
πτώσεις αυτές δεν ισχύει το ανώτατο ποσό που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Για πληρωμές με
μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όΌταν ο πάροχος υπηρε
σιών πληρωμών δεν απαιτεί αυστηρό έλεγχο της ταυτότητας
του πελάτη, ο πληρωτής ευθύνεται μόνο για τυχόν οικονομι
κές συνέπειες σε περίπτωση που ενήργησε με δόλο. Σε περί
πτωση που ο δικαιούχος ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών
του δικαιούχου αδυνατούν να δεχτούν τον αυστηρό έλεγχο
της ταυτότητας του πελάτη, οφείλουν να αποζημιώσουν τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή για την οικονο
μική ζημία που υπέστη.»

Αιτιολογία
Θα πρέπει να διασφαλίζεται όμοια προστασία για τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον δίαυλο έναρξης της πληρωμής.
Τροποποίηση 29
Άρθρο 67 παράγραφος 1
«1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πληρωτής να έχει το «1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο πληρωτής να έχει το
δικαίωμα επιστροφής, εκ μέρους του οικείου παρόχου υπηρε
δικαίωμα επιστροφής, εκ μέρους του οικείου παρόχου υπηρε
σιών πληρωμών, των χρημάτων που αντιστοιχούν σε εγκεκρι
σιών πληρωμών, των χρημάτων που αντιστοιχούν σε εγκεκρι
μένη πράξη πληρωμής η οποία κινήθηκε από δικαιούχο ή
μένη πράξη πληρωμής η οποία κινήθηκε από δικαιούχο ή
μέσω δικαιούχου και η οποία έχει ήδη εκτελεσθεί, εφόσον
μέσω δικαιούχου και η οποία έχει ήδη εκτελεσθεί, εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
[…]Για τις άμεσες χρεώσεις, ο πληρωτής τηρεί ανεπιφύλακτο
δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εντός των καθοριζόμενων χρο
νικών προθεσμιών του άρθρου 68, εκτός εάν ο δικαιούχος
έχει ήδη εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις και οι υπη
ρεσίες 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.»

[…]Για τις άμεσες χρεώσεις, ο πληρωτής τηρεί ανεπιφύλακτο
δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εντός των καθοριζόμενων
χρονικών προθεσμιών του άρθρου 68, εκτός εάν ο δικαιού
χος έχει ήδη εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις και οι
υπηρεσίες έχουν ήδη ληφθεί ή τα αγαθά έχουν ήδη κατανα
λωθεί από τον πληρωτή. Η Επιτροπή μπορεί, ωστόσο, με
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να καταρτίζει εξαντλητικό
κατάλογο των αγαθών και υπηρεσιών που μπορούν να
παρέχονται με άμεση χρέωση χωρίς επιστροφή χρημάτων.
Ο πληρωτής και ο δικαιούχος υποχρεούται να συμφω
νούν χωριστά την άμεση χρέωση χωρίς επιστροφή χρη
μάτων σε σχέση με τα καταχωρισμένα αγαθά και υπηρε
σίες και να αναφέρουν σαφώς την απουσία ανεπιφύλα
κτου δικαιώματος επιστροφής χρημάτων στην εντολή.
Κατόπιν αιτήσεως του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πλη
ρωτής φέρει την ευθύνη να αποδείξει την εκπλήρωση των
όρων που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο.»
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Αιτιολογία
Η εξάρτηση το δικαιώματος επιστροφής χρημάτων από την υποκείμενη αγορά μπορεί να εγείρει ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής
ζωής καθώς και ζητήματα αποτελεσματικότητας και κόστους. Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής πιθανόν θα σήμαινε κατάργηση του
απεριόριστου δικαιώματος επιστροφής χρημάτων σύμφωνα με το ισχύον σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA, συνεπαγόμενη λιγότερο
ευνοϊκές συνθήκες για τους καταναλωτές. Η ΕΚΤ προτείνει την εισαγωγή, ως γενικού κανόνα για όλες τις άμεσες χρεώσεις των
καταναλωτών, ενός ανεπιφύλακτου δικαιώματος επιστροφής χρημάτων επί χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδων. Όσον αφορά τα
καταχωρισμένα αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για άμεση κατανάλωση, οι οφειλέτες και οι πιστωτές θα μπορούσαν να συμ
φωνήσουν χωριστά και ρητά ότι δεν θα ισχύει οποιοδήποτε δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η Επιτροπή θα μπορούσε να καταρτί
σει έναν τέτοιο κατάλογο με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.
Τροποποίηση 30
Άρθρο 82 παράγραφος 1
«1. Όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα «1. Όταν η ευθύνη ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα
με το άρθρο 80 αποδίδεται σε άλλον πάροχο υπηρεσιών
με το άρθρο 65 και το άρθρο 80 αποδίδεται σε άλλον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή σε μεσάζοντα, ο δεύτερος
πληρωμών ή σε μεσάζοντα, ο δεύτερος πάροχος υπηρεσιών
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή μεσάζων αποζημιώνει τον
πληρωμών ή μεσάζων αποζημιώνει τον πρώτο πάροχο υπηρε
πρώτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για κάθε ζημία που
σιών πληρωμών για κάθε ζημία που υπέστη ή κάθε ποσό που
υπέστη ή κάθε ποσό που κατέβαλε στο πλαίσιο του
κατέβαλε στο πλαίσιο του άρθρου 80. Η εν λόγω ευθύνη
άρθρου 65 και του άρθρου 80. Η εν λόγω ευθύνη περι
περιλαμβάνει αποζημίωση σε περίπτωση που οποιοσδήποτε
πάροχος υπηρεσιών πληρωμών δεν προβαίνει σε αυστηρή εξα
λαμβάνει αποζημίωση σε περίπτωση που οποιοσδήποτε πάρο
κρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.»
χος υπηρεσιών πληρωμών δεν προβαίνει σε αυστηρή εξακρί
βωση της ταυτότητας του πελάτη.»
Αιτιολογία
Μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμών θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από το δικαίωμα προσφυγής. Προκειμένου να παρέχεται
μεγαλύτερη σαφήνεια, θα ήταν σκόπιμο να προσδιορισθεί ο όρος «μεσάζων» στην προτεινόμενη οδηγία.
Τροποποίηση 31
Άρθρο 85
«Άρθρο 85
Απαιτήσεις ασφαλείας και κοινοποίηση συμβάντων

«Άρθρο 85
Απαιτήσεις ασφαλείας και κοινοποίηση συμβάντων

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υπόκεινται στην οδηγία 1.
[οδηγία ΑΔΠ], και στις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου και
αναφοράς συμβάντων των άρθρων 14 και 15.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υπόκεινται στην οδηγία
[οδηγία ΑΔΠ], και στις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου και
αναφοράς συμβάντων των άρθρων 14 και 15. Οι πάροχοι
υπηρεσιών πληρωμών θεσπίζουν ένα πλαίσιο με κατάλ
ληλα μέτρα μετριασμού και μηχανισμούς ελέγχου, προ
κειμένου να διαχειρίζονται τους λειτουργικούς κινδύ
νους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την ασφά
λεια, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρωμών που
παρέχουν. Εντός αυτού του πλαισίου οι πάροχοι υπηρε
σιών πληρωμών καθορίζουν και διατηρούν αποτελεσμα
τικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, συμπεριλαμβα
νομένης της ταξινόμησης σημαντικών συμβάντων.

2. Η αρχή που έχει οριστεί δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 2.
της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ] ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΤ σχε
τικά με τις κοινοποιήσεις συμβάντων ΑΔΠ που λαμβάνονται από
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Η αρχή που έχει οριστεί δυνάμει του άρθρου 6
παράγραφος 1 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ] ενημερώνει
χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
καταγωγής και την ΕΑΤ σχετικά με τις κοινοποιήσεις συμ
βάντων ΑΔΠ που λαμβάνονται από τους παρόχους υπηρε
σιών πληρωμών. Σε περίπτωση σοβαρού επιχειρησιακού
συμβάντος, περιλαμβανομένων των συμβάντων ασφα
λείας, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ενημερώνουν
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους καταγωγής σχετικά με το περι
στατικό δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
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3. Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης και, κατά περίπτωση, η 3.
ΕΑΤ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης και, κατά περίπτωση, η
ΕΑΤ ενημερώνει τις η αρμόδιεςα αρχέςή των άλλων κρατών
μελών του κράτους μέλους καταγωγής, δυνάμει της
παρούσας οδηγίας, αξιολογεί τη σημασία του συμβάντος
για άλλες αρχές και, βάσει της αξιολόγησης αυτής, ενη
μερώνει για τις σχετικές λεπτομέρειες του συμβάντος
την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

4. Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 4 της οδη 4.
γίας [οδηγίας ΑΔΠ], 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 υπηρε
σιών πληρωμών για το περιστατικό και τους ενημερώνει για τα
πιθανά μέτρα που μπορούν να λάβουν από την πλευρά τους για 5.4.
τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του συμβάντος.»

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, η ΕΑΤ ενημε
ρώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών
δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η ΕΚΤ ενημερώνει το
ΕΣΚΤ για ζητήματα σχετικά με τα συστήματα και τα
μέσα πληρωμών.
Εκτός από τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 4
της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ], όΌπου το περιστατικό ασφα
λείας είναι πιθανό να επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα
των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών του παρόχου υπηρεσιών
πληρωμών, η ΕΑΤ ειδοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ
ρηση τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για το περιστα
τικό και τους ενημερώνει για τα πιθανά μέτρα που μπο
ρούν να λάβουν από την πλευρά τους για τον μετριασμό
των αρνητικών επιπτώσεων του συμβάντος.

6.

Μέχρι την [να συμπληρωθεί ημερομηνία], η ΕΑΤ, σε
στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, εκδίδει κατευθυντήριες
γραμμές σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου [να
συμπληρωθεί ο αριθμός του άρθρου] της οδηγίας [να
συμπληρωθεί ο αριθμός της οδηγίας] για τους παρό
χους υπηρεσιών πληρωμών, σχετικά με την ταξινόμηση
των σημαντικών συμβάντων της παραγράφου 1, σχε
τικά με το περιεχόμενο, τη μορφή και τις διαδικασίες
κοινοποίησης των περιστατικών που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, και για τις αρμόδιες αρχές βάσει της
παρούσας οδηγίας σε σχέση με τα κριτήρια βάσει των
οποίων αξιολογείται ποιες κοινοποιήσεις συμβάντων
είναι σημαντικές για άλλες αρχές και ποια στοιχεία
των εκθέσεων συμβάντων πρέπει να κοινοποιηθούν στις
άλλες αρχές.

7.

Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, επανεξετάζει
τις κατευθυντήριες γραμμές της παραγράφου 6 σε
τακτική βάση, αλλά τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.

8.

Κατά την έκδοση και αναθεώρηση των κατευθυντήριων
γραμμών της παραγράφου 6, η ΕΑΤ μπορεί να λαμβά
νει υπόψη την πράξη εφαρμογής της Επιτροπής, σύμ
φωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 της οδηγίας
[οδηγία ΑΔΠ] και τα πρότυπα ή/και προδιαγραφές
που αναπτύσσονται και δημοσιεύονται από τον Ευρω
παϊκό Οργανισμό για τη Ασφάλεια Δικτύων και Πλη
ροφοριών όσον αφορά τομείς δραστηριοτήτων πλην
της παροχής υπηρεσιών πληρωμών.»
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Αιτιολογία
Οι εποπτικές αρχές και το ΕΣΚΤ είναι οι αρχές που έχουν αρμοδιότητα να εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά, αφενός, με
τη διαχείριση των περιστατικών και τις κοινοποιήσεις των περιστατικών για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και, αφετέρου, με
την ανταλλαγή των κοινοποιήσεων των περιστατικών μεταξύ τους. Η υπαγωγή των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στην οδηγία
ΑΔΠ θα μπορούσε να επηρεάσει τα καθήκοντα των εποπτικών αρχών και των κεντρικών τραπεζών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει
να αποτραπεί. Ωστόσο, οι κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύσσονται από τον ENISA για άλλους τομείς και οι απαιτήσεις που θα
καθοριστούν στην εκτελεστική πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 7 της προτεινόμενης οδηγίας ΑΔΠ, θα
μπορούσαν να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα εύλογο επίπεδο συνοχής μεταξύ των τομεακών νομοθετημάτων. Η
εξουσιοδότηση έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ταξινόμηση και την αναφορά συμβάντων είναι στενά συνδεδεμένη
με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. Ως εκ τούτου, η εξουσιοδότηση προτείνεται να αποτελέσει μέρος του παρό
ντος άρθρου και όχι του άρθρου 86.

Τροποποίηση 32
Άρθρο 86

«Άρθρο 86
Εφαρμογή και υποβολή αναφορών

«Άρθρο 86
Εφαρμογή και υποβολή αναφορών

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών πληρω 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών πληρω
μών να παρέχουν στην αρχή που έχει οριστεί δυνάμει του
μών να παρέχουν στην αρχή που έχει οριστεί δυνάμει της
άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ], σε ετή
παρούσας οδηγίας του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδη
σια βάση, νεότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση των κιν
γίας [οδηγίας ΑΔΠ], σε ετήσια βάση, νεότερες πληροφορίες
δύνων λειτουργίας και ασφαλείας που συνδέονται με τις παρε
για την αξιολόγηση των κινδύνων λειτουργίας και ασφαλείας
χόμενες υπηρεσίες πληρωμών και για την επάρκεια των μέτρων
που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών και
μετριασμού και των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται
για την επάρκεια των μέτρων μετριασμού και των μηχανισμών
ελέγχου που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση αυτών των
για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Η αρχή που έχει
κινδύνων. Η αρχή που έχει οριστεί δυνάμει του άρθρου 6
οριστεί δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας
[οδηγίας ΑΔΠ], χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διαβιβάζει
παράγραφος 1 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ], χωρίς αδικαιολό
αντίγραφο των εν λόγω πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του
γητη καθυστέρηση, διαβιβάζει αντίγραφο των εν λόγω πληρο
κράτους μέλους καταγωγής.
φοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας [οδη 2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας [οδη
γίας ΑΔΠ], η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, συντάσ
γίας ΑΔΠ], η Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, συν
σει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη θέσπιση, την
τάσσει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη θέσπιση, την
εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας σύμ
εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας
φωνα με το άρθρο 85, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών
σύμφωνα με το άρθρο 85, συμπεριλαμβανομένων των διαδικα
πιστοποίησης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις αρχές που
σιών πιστοποίησης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις αρχές
αναφέρονται στο άρθρο 85 παράγραφος 3. Η ΕΑΤ, μεταξύ
που αναφέρονται στο άρθρο 85 παράγραφος 3. Η ΕΑΤ,
άλλων, λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα ή/και τις προδιαγραφές
μεταξύ άλλων, λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα ή/και τις προδια
που δημοσιεύει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 16
γραφές που δημοσιεύει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 16
παράγραφος 2 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ].
παράγραφος 2 της οδηγίας [οδηγίας ΑΔΠ].

3. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, επανεξετάζει τις 3. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, επανεξετάζει τις
κατευθυντήριες γραμμές σε τακτική βάση, αλλά τουλάχιστον
κατευθυντήριες γραμμές σε τακτική βάση, αλλά τουλάχιστον
κάθε δύο χρόνια.
κάθε δύο χρόνια.
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Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 4. Η ΕΑΤ συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών στον
[οδηγίας ΑΔΠ], η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για
τομέα των επιχειρησιακών κινδύνων και των κινδύνων για
να διευκολύνει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στον
την ασφάλεια που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληρω
εντοπισμό των σοβαρών συμβάντων και των συνθηκών υπό
μών με τις αρμόδιες αρχές βάσει της παρούσας οδηγίας,
τις οποίες ένα ίδρυμα πληρωμών υποχρεούται να κοινοποιήσει
την ΕΚΤ, τις αρμόδιες αρχές βάσει της οδηγίας ΑΔΠ,
και, ανάλογα με την περίπτωση, με τον ENISA.
ένα περιστατικό ασφαλείας. Οι εν λόγω κατευθυντήριες
γραμμές θα εκδοθούν έως τις (Να προστεθεί η ημερομηνία Με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας [οδη
εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
γίας ΑΔΠ], η ΕΑΤ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για να
παρούσας οδηγίας).»
διευκολύνει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στον εντοπι
σμό των σοβαρών συμβάντων και των συνθηκών υπό τις
οποίες ένα ίδρυμα πληρωμών υποχρεούται να κοινοποιήσει
ένα περιστατικό ασφαλείας. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμ
μές θα εκδοθούν έως τις (Να προστεθεί η ημερομηνία εντός δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας).»

Αιτιολογία
Οι απαιτήσεις υποβολής αναφορών όσον αφορά τους επιχειρησιακούς κινδύνους και τους κινδύνους για την ασφάλεια θα πρέπει να
καθορίζονται και να αξιολογούνται από τους φορείς προληπτικής εποπτείας και τις κεντρικές τράπεζες. Οι πληροφορίες μπορούν να
κοινοποιούνται στον ENISA ή τις αρμόδιες αρχές βάσει της οδηγίας ΑΔΤ, με την ΕΑΤ ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό.

Τροποποίηση 33
Άρθρο 87

«1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρω
μών εφαρμόζει αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του
πελάτη, όταν ο πληρωτής κινεί μια πράξη ηλεκτρονικής πληρω
μής εκτός εάν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ επιτρέπουν
συγκεκριμένες εξαιρέσεις με βάση τον κίνδυνο που αφορά την
παρεχόμενη υπηρεσία πληρωμών. Αυτό ισχύει και για έναν τρίτο
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών κατά την εκκίνηση μιας πράξης
πληρωμής εκ μέρους του πληρωτή. Ο πάροχος υπηρεσιών πλη
ρωμών εξυπηρέτησης του λογαριασμού θα πρέπει να επιτρέπει
στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να βασιστεί στις μεθό
δους ελέγχου ταυτότητας του πρώτου, όταν ενεργεί εκ μέρους
του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.
2. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει τις υπηρε
σίες που αναφέρονται στο σημείο 7 του παραρτήματος Ι,
πρέπει να επαληθεύει την ταυτότητά του στον πάροχο υπηρε
σιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του δικαιούχου.»

«1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών
πληρωμών εφαρμόζει αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας
του πελάτη, όταν ο πληρωτής κινεί μια πράξη ηλεκτρονικής
πληρωμής εκτός εάν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ
επιτρέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις με βάση τον κίνδυνο
που αφορά την παρεχόμενη υπηρεσία πληρωμών. Αυτό
ισχύει και για έναν τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών
κατά την εκκίνηση μιας πράξης πληρωμής εκ μέρους του
πληρωτή. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης
του λογαριασμού θα πρέπει να επιτρέπει στον τρίτο πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών να βασιστεί στις μεθόδους ελέγχου
ταυτότητας του πρώτου, όταν ενεργεί εκ μέρους του χρή
στη υπηρεσιών πληρωμών.
2. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει τις υπηρε
σίες που αναφέρονται στο σημείο 7 του παραρτήματος Ι,
πρέπει να επαληθεύει την ταυτότητά του στον πάροχο υπηρε
σιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού του δικαιούχου.»

Αιτιολογία
Βλέπε αιτιολογία τροποποίησης 24.
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Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 34
Άρθρο 89 παράγραφος 5 (νέο)
Δεν υπάρχει κείμενο.

«5. Η ΕΑΤ, σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, εκδίδει
κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται στις αρμό
διες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010, σχετικά με τις διαδικασίες υπο
βολής καταγγελιών που θα χρησιμοποιούνται προς δια
σφάλιση της συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις
της παρούσας οδηγίας, κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 1. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές εκδίδο
νται έως την [ημερομηνία – δύο έτη από την ημερομη
νία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και επικαι
ροποιούνται σε τακτική βάση, κατά περίπτωση.»
Αιτιολογία

Οι εναρμονισμένες διαδικασίες καταγγελιών θα διευκολύνουν την υποβολή διασυνοριακών καταγγελιών και θα συμβάλουν στις ομα
λές και αποτελεσματικές διαδικασίες συμμόρφωσης, υποστηρίζοντας τις αρμόδιες αρχές στην εκτέλεση των καθηκόντων τους στο
πλαίσιο της προτεινόμενης οδηγίας.
(1) Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο χρησιμοποιούνται για την προσθήκη κειμένου την οποία προτείνει η ΕΚΤ. Η διαγράμμιση στο κυρίως κείμενο χρησι
μοποιείται για τη διαγραφή κειμένου την οποία προτείνει η ΕΚΤ.
(2) Οδηγία XXXX/XX/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [ημερομηνία], σχετικά με μέτρα για τη διασφάλιση ενός υψηλού κοινού επιπέδου
ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (ΕΕ L x, σ. x).
(3) Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (ΕΕ L 121 της 15.5.2009,
σ. 37).
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IV
(Πληροφορίες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιμίες του ευρώ (1)
14 Ιουλίου 2014
(2014/C 224/02)
1 ευρώ =
Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3627

CAD

δολάριο Καναδά

1,4619

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

7,4568

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,5457

GBP

λίρα στερλίνα

0,79660

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,6897

SEK

σουηδική κορόνα

9,2482

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2139

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

138,29

10,5611

1 388,46
14,5806

ISK

ισλανδική κορόνα

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

8,4566

NOK

νορβηγική κορόνα

8,4100

HRK

κροατική κούνα

7,6130

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

IDR

ρουπία Ινδονησίας

CZK

τσεχική κορόνα

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

HUF

ουγγρικό φιορίνι

PHP

πέσο Φιλιππινών

59,215

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

RUB

ρωσικό ρούβλι

46,7905

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1388

THB

ταϊλανδικό μπατ

43,784

RON

ρουμανικό λέου

4,4180

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,0231

TRY

τουρκική λίρα

2,8881

MXN

πέσο Μεξικού

17,6960

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4500

INR

ινδική ρουπία

81,8301

27,439
309,68

(1) Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Ενημέρωση από την Επιτροπή δυνάμει της απόφασης 2014/327/ΕΕ του Συμβουλίου
(2014/C 224/03)
Δυνάμει του άρθρου 2 της απόφασης 2014/327/ΕΕ του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τον καθορισμό της
θέσης που καλείται να λάβει η Ένωση στην 53η σύνοδο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του OTIF σε θέματα μεταφο
ρών επικίνδυνων εμπορευμάτων όσον αφορά ορισμένες τροποποιήσεις του προσαρτήματος Γ της σύμβασης περί των
διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών (COTIF) που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 (1), η Επιτροπή ανακοινώνει
ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τον φορέα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:
http://www.otif.org/en/dangerous-goods/notification-texts/2015.html

(1) ΕΕ L 166 της 5.6.2014, σ. 27.
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ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη
μελλοντική διαμόρφωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα
γερμανικά μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση www.edps.europa.eu)
(2014/C 224/04)
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Σκοπός της παρούσας γνωμοδότησης είναι η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ για τον
χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσω της πληρέστερης ενσωμάτωσης της προστασίας της ιδιωτικής
ζωής και των δεδομένων στις δραστηριότητες όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ανταποκρίνεται στις δύο ανα
κοινώσεις που εξέδωσε η Επιτροπή στις 11 Μαρτίου 2014 σχετικά με το μέλλον του τομέα Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων (1), το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 2 Απριλίου 2014 σχετικά με
την αναθεώρηση του προγράμματος της Στοκχόλμης, καθώς και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο Συμβούλιο
ενόψει της κατάρτισης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για πρώτη φορά, στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για
τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης κατά το άρθρο 68
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»).

2.

Ο ρόλος που διαδραματίζει η ΕΕ στο πλαίσιο της μελλοντικής διαμόρφωσης του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερι
κών Υποθέσεων βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Πλησιάζουμε προς το τέλος της μεταβατικής περιόδου που θέσπισε
η Συνθήκη της Λισαβόνας, μετά την πάροδο της οποίας η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινεί ιδία
πρωτοβουλία διαδικασίες επί παραβάσει και οι συναφείς αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καλύπτουν
πλέον πλήρως την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές
υποθέσεις (2). Βάσει της Συνθήκης, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναγνωρίζεται ως πρωτογενές δίκαιο,
ενώ το Δικαστήριο αποσαφήνισε σε πρόσφατες αποφάσεις του τους περιορισμούς που διέπουν την άσκηση της
διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη κατά την επανεξέταση μέτρων που αποτελούν παρέμβαση ή ανάμειξη στην
άσκηση αυτών των δικαιωμάτων (3).

3.

Εξάλλου, τα τελευταία πέντε χρόνια οι προβληματισμοί σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
δεδομένων έχουν γίνει πιο έντονοι από ποτέ. Τον Ιανουάριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια
δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων του καθεστώτος προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ (4). Από τον Ιούνιο του
2013, οι αποκαλύψεις κρουσμάτων μαζικών παρακολουθήσεων ατόμων στην ΕΕ από τις υπηρεσίες πληροφοριών
των ΗΠΑ και άλλων χωρών προκάλεσαν σοβαρό κλονισμό της εμπιστοσύνης όσον αφορά την εμπιστευτικότητα
των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Πιο πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2014, το Δικαστήριο — σε μία από
τις δύο προπαρατεθείσες αποφάσεις του — ακύρωσε την οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων (5) λόγω του υπερ
βολικά παρεμβατικού χαρακτήρα των διατάξεών της που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι ενέργειες για
την προστασία των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ έχουν προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως άλλωστε μαρτυ
ρούν, για παράδειγμα, η έκταση της κάλυψης από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και η εκπροσώπηση συμφερόντων
στη διαδικασία μεταρρύθμισης του πλαισίου προστασίας δεδομένων, η οποία οδήγησε στην υποβολή σχεδόν 4 000
τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (6).

(1) Βλέπε κατωτέρω, παράγραφος [8] της παρούσας γνωμοδότησης.
(2) Οι μεταβατικές διατάξεις παύουν να ισχύουν την 1η Δεκεκμβρίου 2014, άρθρο 10, πρωτόκολλο 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις που
έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη της Λισαβόνας.
(3) Βλέπε, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 9ης Νοεμβρίου 2010 στην υπόθεση Schecke and Eifert
(συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-92/09 και C-93/09) και, ιδίως, την απόφαση της 8ης Απριλίου 2014 στην υπόθεση Digital Rights Ireland and
Seitlinger (συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12). Στην πρώτη υπόθεση το Δικαστήριο επισήμανε επίσης την ανάγκη όπως
ο νομοθέτης εξετάσει δεόντως λιγότερο παρεμβατικές εναλλακτικές λύσεις για την εφαρμογή συγκεκριμένου μέτρου.
(4) COM(2012) 11 τελικό, COM(2012) 10 τελικό.
(5) Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγο
νται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων
δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 54).
(6) Η πρώτη ανάγνωση κατέληξε στο νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2014, επί της προτάσεως κανονισμού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) [COM(2012) 11 –
C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)] (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση).
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Οι νομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές προκλήσεις του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες είναι βέβαιο ότι θα ενταθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιό
δου που καλύπτουν οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές. Εξάλλου, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου αποτελούν μια ευκαιρία για να διακηρυχθεί η πρόθεση αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην
ικανότητα της ΕΕ να προστατεύει αποτελεσματικά τα ατομικά δικαιώματα. Για τον λόγο αυτό, ο ΕΕΠΔ προτείνει
όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξέλθει ρητά στις νέες κατευθυντήριες γραμμές τα ακόλουθα θέματα:
α) την προβλεπόμενη από πολλές νομικές πράξεις και πολιτικές της ΕΕ στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
β) την τρωτότητα οιουδήποτε μέτρου το οποίο δεν συνάδει με την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιω
μάτων, η οποία ήδη αποδείχθηκε στην περίπτωση της οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων και ενδέχεται επί
σης να αποδειχθεί σε σχέση με άλλες εν εξελίξει πρωτοβουλίες, όπως η δέσμη μέτρων «Ευφυή σύνορα» (1),
καθώς και διάφορες συναφείς με τις ονομαστικές καταστάσεις των επιβατών πράξεις (2)·
γ) τη σημασία της θέσπισης ενός ισχυρού και εκσυγχρονισμένου πλαισίου προστασίας δεδομένων στην ΕΕ, το
οποίο πρέπει επίσης να προσανατολίζει τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, το ταχύτερο δυνατόν· και
δ) την ανάγκη ενσωμάτωσης των πτυχών της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων στο πλαίσιο ανά
πτυξης όλων των νέων πολιτικών και των συναφών νομοθετικών μέτρων στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης.

5.

Έχοντας προ πενταετίας συμβάλει σε ένα ανάλογο εγχείρημα, ο ΕΕΠΔ επιβεβαιώνει με την παρούσα γνωμοδότηση
την προθυμία του να συνεργασθεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την ποιοτική αναβάθμιση της νομοθεσίας
από την άποψη της προστασίας δεδομένων, εγκαινιάζοντας ένα νέο πρότυπο συνεργασίας (3).

6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

36.

Η προστιθέμενη αξία των ενεργειών της ΕΕ στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης συχνά αμφισβητεί
ται, ιδίως από τα κράτη μέλη. Το όφελος έγκειται στη διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης, για παράδειγμα
μέσω του σχεδιασμού αναλογικών διαλειτουργικών συστημάτων τα οποία μπορούν ταυτόχρονα να αποδεικνύονται
πρόσφορα τόσο για την ασφάλεια όσο και για την προστασία δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ φρονεί ότι οι νέες στρατηγι
κές κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν για τα θεσμικά όργανα μια εξαιρετική ευκαιρία για να εμπεδώσουν τα
διδάγματα του παρελθόντος και να δημιουργήσουν μια εργαλειοθήκη που θα παρέχει τα μέσα αποκατάστασης
των συχνά ανεπαρκών εγγυήσεων για την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

37.

Η ΕΕ πρέπει να αντλήσει τα ορθά διδάγματα από την εμπειρία των προηγούμενων πέντε ετών, ήτοι να συνειδη
τοποιήσει ότι δεν μπορεί να θεσπίζει μέτρα τα οποία κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης αποδεικνύεται ότι παρεμβαί
νουν στα θεμελιώδη δικαιώματα καθ’ υπέρβαση των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Όπως
επανειλημμένα έχει τονίσει η Επιτροπή, ο Χάρτης πρέπει πλέον να αποτελεί την πυξίδα για τις πολιτικές και τη
νομοθεσία της ΕΕ. Ο ΕΕΠΔ είναι έτοιμος να συμβάλει σ’ αυτή τη διαδικασία.

38.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρέχουν στην Ένωση την ευκαιρία να δείξει ότι
η πρόθεσή της είναι να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη όσον αφορά την ικανότητά της να προστατεύει αποτελε
σματικά τα ατομικά δικαιώματα. Για τον λόγο αυτόν, ο ΕΕΠΔ προτείνει όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διεξέλθει
ρητά στις νέες κατευθυντήριες γραμμές τα ακόλουθα θέματα:
α) την προβλεπόμενη από πολλές νομικές πράξεις και πολιτικές της ΕΕ στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
β) την τρωτότητα οιουδήποτε μέτρου το οποίο δεν συνάδει με την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, η οποία ήδη αποδείχθηκε στην περίπτωση της οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων και ενδέχε
ται επίσης να αποδειχθεί σε σχέση με άλλες εν εξελίξει πρωτοβουλίες, όπως η δέσμη μέτρων «Ευφυή σύν
ορα», καθώς και διάφορες συναφείς με τις ονομαστικές καταστάσεις των επιβατών πράξεις·

(1) Βλέπε γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ, της 18ης Ιουλίου 2013, επί των προτάσεων κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου και
για τη θέσπιση προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών.
(2) Μεταξύ των πράξεων αυτών ξεχωρίζουν η πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος επεξεργασίας δεδομένων που
περιέχονται στους φακέλους επιβατών [COM(2011) 32 τελικό] και η υπό κατάρτιση πρόταση για τη διαβίβαση των δεδομένων των
επιβατών σε τρίτες χώρες
(http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_home_004_transfer_pnr_data_3rd_countries_en.pdf
[προσπελάσθηκε στις 3 Ιουνίου 2014]).
(3) Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικότερα στο έγγραφο πολιτικής με τίτλο «The EDPS as an advisor to EU institutions on policy and
legislation: building on ten years of experience» (Ο ΕΕΠΔ ως σύμβουλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ επί πολιτικών και νομοθετικών θεμά
των: η εμπειρία μιας δεκαετίας), το οποίο δημοσιεύθηκε το 2014 και διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ.
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γ) τη σημασία της θέσπισης ενός ισχυρού και εκσυγχρονισμένου πλαισίου προστασίας δεδομένων στην ΕΕ, το
οποίο πρέπει επίσης να προσανατολίζει τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, το ταχύτερο δυνατόν· και
δ) την ανάγκη ενσωμάτωσης των πτυχών της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων στο πλαίσιο
ανάπτυξης όλων των νέων πολιτικών και των συναφών νομοθετικών μέτρων στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης.
39.

Η διασφάλιση της πλήρους ενσωμάτωσης των πτυχών που συνδέονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και
των δεδομένων στην ανάπτυξη όλων των νέων πολιτικών και της νομοθεσίας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:
— ενσωμάτωση των πτυχών της προστασίας δεδομένων στις γενικές εκτιμήσεις κινδύνων,
— αξιολόγηση εναλλακτικών, λιγότερο παρεμβατικών μέσων για την επίτευξη των στόχων πολιτικής,
— βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και ενίσχυση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και
των μέσων αποκατάστασης,
— αξιολόγηση της σκοπιμότητας της ανταλλαγής πληροφοριών με γνώμονα τους στόχους πολιτικής, και
— διασφάλιση του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ στο
πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2014.

Peter HUSTINX

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Επικαιροποίηση των ποσών αναφοράς για τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης
προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ C 247 της 13.10.2006, σ. 19·
ΕΕ C 153 της 6.7.2007, σ. 22· ΕΕ C 182 της 4.8.2007, σ. 18· ΕΕ C 57 της 1.3.2008, σ. 38·
ΕΕ C 134 της 31.5.2008, σ. 19· ΕΕ C 37 της 14.2.2009, σ. 8· ΕΕ C 35 της 12.2.2010, σ. 7·
ΕΕ C 304 της 10.11.2010, σ. 5· ΕΕ C 24 της 26.1.2011, σ. 6· ΕΕ C 157 της 27.5.2011, σ. 8·
ΕΕ C 203 της 9.7.2011, σ. 16· ΕΕ C 11 της 13.1.2012, σ. 13· ΕΕ C 72 της 10.3.2012, σ. 44·
ΕΕ C 199 της 7.7.2012, σ. 8· ΕΕ C 298 της 4.10.2012, σ. 3· ΕΕ C 56 της 26.2.2013, σ. 13·
ΕΕ C 98 της 5.4.2013, σ. 3· ΕΕ C 269 της 18.9.2013, σ. 2· ΕΕ C 57 της 28.2.2014, σ. 1·
ΕΕ C 152 της 20.5.2014, σ. 25)
(2014/C 224/05)
Η δημοσίευση των ποσών αναφοράς για τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων, όπως ορίζονται στο άρθρο 5
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα
σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), βασίζεται στις πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επι
τροπή σύμφωνα με το άρθρο 34 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.
Εκτός από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα, διατίθεται και μηναία επικαιροποίησή τους στον δικτυακό
τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
Γ Α Λ Λ Ι Α
Πληροφορίες που αντικαθιστούν τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί στην ΕΕ C 72 της 10.3.2012
Το ποσό αναφοράς των επαρκών μέσων διαβίωσης για τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής του αλλοδαπού, ή για
τη διέλευσή του από τη Γαλλία, αν κατευθύνεται σε τρίτη χώρα, αντιστοιχεί στη Γαλλία στο ύψος του κατώτατου
μισθού (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance — SMIC) ο οποίος ανακαθορίζεται ημερησίως βάσει του
δείκτη που έχει οριστεί από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.
Αυτό το ποσό αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την εξέλιξη του κόστους ζωής στη Γαλλία:
— αυτομάτως, εφόσον ο δείκτης τιμών σημειώνει άνοδο μεγαλύτερη του 2 %,
— με κυβερνητική απόφαση, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της εθνικής επιτροπής συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου
να χορηγηθεί αύξηση ανώτερη από την άνοδο των τιμών.
Από την 1η Ιανουαρίου 2012, το ημερήσιο ποσό του SMIC ανέρχεται σε 65,00 ευρώ.
Οι κάτοχοι βεβαίωσης φιλοξενίας («attestation d’accueil») πρέπει να διαθέτουν ένα ελάχιστο ποσό μέσων διαβίωσης ίσο
με το ήμισυ του SMIC προκειμένου να μπορούν να διαμείνουν στη Γαλλία. Συνεπώς, το ποσό αυτό ανέρχεται σε
32,50 ευρώ.
Από τις 19 Ιουνίου 2014, σε περίπτωση μη προσκόμισης ξενοδοχειακής κράτησης ως αποδεικτικού καταλύματος, το
ελάχιστο ημερήσιο ποσό μέσων διαβίωσης για διαμονή στη Γαλλία ανέρχεται σε 120 ευρώ. Σε περίπτωση μερικής ξενο
δοχειακής κράτησης, το απαιτούμενο ημερήσιο ποσό ανέρχεται σε 65,00 ευρώ για την περίοδο που καλύπτεται από
την κράτηση και σε 120,00 ευρώ για το υπόλοιπο της διαμονής.
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V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση M.7324 — ACS/CLECE)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/C 224/06)
1. Στις 4 Ιουλίου 2014 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η ACS, Actividades de Construcción y Servicios,
SA («ACS», Ισπανία), αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώ
σεων, μέσω της θυγατρικής της ACS, Servicios y Concesiones, S.L., έλεγχο του συνόλου της CLECE, SA («CLECE»,
Ισπανία), με αγορά μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την ACS: η μητρική εταιρεία του ομίλου ACS, που δραστηριοποιείται κυρίως στους ακόλουθους τομείς: κατα
σκευές (δημόσια και ιδιωτικά έργα), περιβαλλοντικές και βιομηχανικές υπηρεσίες, καθώς και εκτέλεση έργων υποδο
μής για τις μεταφορές.
— για την CLECE: δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων του καθαρισμού και της πλήρους συν
τήρησης εγκαταστάσεων και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και της παροχής υπηρεσιών στους τομείς του
περιβάλλοντος, της εφοδιαστικής, της κοινωνικής μέριμνας, της τροφοδοσίας και των αερολιμένων.
3. Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του
σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορι
σμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα
υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη
συγκέντρωση.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας
δημοσίευσης, με την αναφορά M.7324 — ACS/CLECE. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ
(+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).
(2) ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.
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C 224/33

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση M.7285 — Cerberus / Visteon Interiors)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/C 224/07)
1. Στις 7 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η Cerberus Group («Cerberus», ΗΠΑ), μέσω της
εξ ολοκλήρου ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας Promontoria Holding 103 BV («PH 103»), αποκτά, κατά την έννοια
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, αποκλειστικό έλεγχο των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων της Visteon Corporation («Visteon Interiors», ΗΠΑ) στον τομέα των προϊόντων εσωτερικού χώρου
αυτοκινήτων, με αγορά στοιχείων του ενεργητικού και μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την Cerberus: επενδύσεις σε ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχικό κεφάλαιο, αποθετήρια,
επενδυτικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια, προεγγραφές, πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών, ομόλογα,
γραμμάτια, ομολογίες χρέους, δικαιώματα προαίρεσης και άλλες κινητές αξίες διαφόρων ειδών σε ποικίλους κλά
δους παγκοσμίως,
— για τη Visteon Interiors: παραγωγή και προμήθεια εξαρτημάτων εσωτερικού χώρου και δομοστοιχείων για οχήματα,
όπως πίνακες οργάνων, δομοστοιχεία θέσης οδηγού, φατνώματα και επενδύσεις θυρών και κονσόλες δαπέδου.
3. Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του
σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορι
σμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα
υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη
συγκέντρωση.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας
δημοσίευσης, με την αναφορά M.7285 — Cerberus / Visteon Interiors. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην
Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην
ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).
(2) ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

15.7.2014

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση M.7306 — Triton/GEA heat exchanger business)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/C 224/08)
1. Στις 7 Ιουλίου 2014 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Triton Managers IV Limited και
TFF IV Limited, υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών της Triton Fund IV, που ανήκει στην Triton Group
(«Triton», Τζέρζι), αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώ
σεων, έλεγχο του συνόλου της GEA Group Aktiengesellschaft heat exchanger business (Γερμανία), με αγορά
μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την Triton: επενδύσεις σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη Βόρεια Ευρώπη, και
ειδικότερα στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τις σκανδιναβικές χώρες,
— για την GEA Group Aktiengesellschaft heat exchanger business: παραγωγή ευρέος φάσματος εναλλακτών
θερμότητας.
3. Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του
σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορι
σμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα
υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη
συγκέντρωση.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας
δημοσίευσης, με την αναφορά M.7306 — Triton/GEA heat exchanger business. Οι παρατηρήσεις μπορούν να στα
λούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρο
μικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).
(2) ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

C 224/35

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση M.7320 — PAI Partners / DVD Participations)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/C 224/09)
1. Στις 8 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η PAI Partners SAS («PAI», Γαλλία) αποκτά, κατά
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, έλεγχο της Domusvi Dolcea
Participations SAS («DVD Participations», Γαλλία), με αγορά μετοχών και κινητών αξιών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την PAI: δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων,
— για την DVD Participations: λειτουργία ιατρικοποιημένων και μη ιατρικοποιημένων οίκων ευγηρίας στη Γαλλία.
3. Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του
σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορι
σμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα
υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4. Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη
συγκέντρωση.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας
δημοσίευσης, με την αναφορά M.7320 — PAI Partners / DVD Participations. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν
στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά
στην ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).
(2) ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.
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