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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης
Η παρούσα πρόταση κανονισµού που αντικαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις διασυνοριακές
πληρωµές σε ευρώ είναι το αποτέλεσµα της διαδικασίας επανεξέτασης που
πραγµατοποιεί η Επιτροπή από το 2005.
Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι να αντικατασταθεί ο ισχύων κανονισµός
προκειµένου να προσαρµοστεί στις εξελίξεις της αγοράς (εµφάνιση του ενιαίου
χώρου πληρωµών σε ευρώ), να ενισχυθεί η προστασία των δικαιωµάτων των
καταναλωτών και να υπάρξει ένα επαρκές νοµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός
σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος πληρωµών εντός της ΕΕ. Η
πρωτοβουλία επιδιώκει επίσης να ευθυγραµµίσει τους ορισµούς και τη διατύπωση
του κανονισµού 2560/2001 µε εκείνους της οδηγίας 2007/64/EK του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Νοεµβρίου 2007 για τις υπηρεσίες
πληρωµών στην εσωτερική αγορά.
Ο γενικός στόχος της επανεξέτασης του κανονισµού είναι η δηµιουργία µιας
εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες πληρωµών σε ευρώ, υπό την προϋπόθεση της
ύπαρξης αποτελεσµατικού ανταγωνισµού και χωρίς ωα ισχύουν διαφορετικά
καθεστώτα για τις διασυνοριακές και τις εθνικές πληρωµές, εξασφαλίζοντας µε τον
τρόπο αυτό σηµαντική εξοικονόµηση δαπανών και οφέλη στην ευρύτερη ευρωπαϊκή
οικονοµία.
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Γενικό πλαίσιο
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ τέθηκε σε ισχύ στις 31
∆εκεµβρίου 2001. Εφαρµόζεται σήµερα στις µεταφορές πίστωσης, τις αναλήψεις
µετρητών από ATM και τις ηλεκτρονικές πληρωµές (συµπεριλαµβανοµένων των
πληρωµών µε κάρτα) που γίνονται σε ευρώ µέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ. Ο
κανονισµός εγγυάται ότι, όταν ένας καταναλωτής πραγµατοποιεί µια διασυνοριακή
πληρωµή σε ευρώ, του κοστίζει το ίδιο µε µια αντίστοιχη πληρωµή σε ευρώ εντός
των ορίων του κράτους µέλους του.
Ο κανονισµός έχει µειώσει ουσιαστικά τις επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές
συναλλαγές πληρωµής σε ευρώ στο επίπεδο των εθνικών επιβαρύνσεων και έχει
ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή βιοµηχανία πληρωµών να δηµιουργήσει µια υποδοµή
πληρωµών που θα καλύπτει όλη την ΕΕ και η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου
να δηµιουργηθεί ο ενιαίος χώρος πληρωµών σε ευρώ (SEPA). Ο παρών κανονισµός
µπορεί εποµένως να θεωρηθεί ως έναρξη του SEPA.
Το άρθρο 8 του κανονισµού αυτού απαιτεί από την Επιτροπή να συντάξει έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή του και για να υποβάλει, εάν κριθεί απαραίτητο, προτάσεις
τροποποιήσεων. Η έκθεση της Επιτροπής COM (2008) 64, της 11ης Φεβρουαρίου
2008, συµπεραίνει ότι πρέπει να προταθούν ορισµένες τροποποιήσεις του

EL

2

EL

κανονισµού για να αντιµετωπιστούν οι ακόλουθες αδυναµίες που επισηµάνθηκαν
κατά τη διαδικασία επανεξέτασης:
– η ανάγκη να επεκταθεί η αρχή της ισότητας των επιβαρύνσεων στις άµεσες
χρεώσεις προκειµένου να εξασφαλιστούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού µεταξύ των
διαφορετικών µέσων πληρωµής και να αποφευχθεί η υπονόµευση των στόχων του
παρόντος κανονισµού µε την µη υπαγωγή όλων των µέσων ηλεκτρονικών
πληρωµών που λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση στην αρχή της ισότητας των
επιβαρύνσεων·
– προβλήµατα εφαρµογής των διατάξεων λόγω της απουσίας καθορισµένων εθνικών
αρµόδιων αρχών και φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τις διαφορές
τις σχετικές µε τον κανονισµό·
– η διατάραξη της εσωτερικής αγοράς πληρωµών που οφείλεται στις διιστάµενες
υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωµών (BoP)
και το ασαφές πεδίο εφαρµογής του άρθρου για την υποβολή στοιχείων BoP.
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Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση
∆εδοµένου ότι οι προτεινόµενες τροποποιήσεις θα τροποποιούσαν εις βάθος τον
κανονισµό 2560/2001, προτείνεται η κατάργησή του και η αντικατάστασή του από
νέο κανονισµό. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ο κανονισµός 2560/2001 δεν επιλύει τα
προβλήµατα που περιγράφονται ανωτέρω. Επιπλέον, τόσο οι ορισµοί όσο και η
διατύπωση του κανονισµού 2560 διαφέρουν από εκείνους που χρησιµοποιούνται
στην οδηγία 2007/64/EK και αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε προβλήµατα νοµικής
συνοχής.
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Συνοχή µε τις υπόλοιπες πολιτικές και στόχους της Ένωσης
Οι στόχοι της πρότασης συµβαδίζουν µε τις πολιτικές και τους στόχους που επιδιώκει
η Ένωση. Πρώτον, θα βελτιώσουν τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών
πληρωµής. ∆εύτερον, υποστηρίζουν ευρέως άλλες πολιτικές της ΕΕ, ιδίως την
πολιτική για τους καταναλωτές (µε την εξίσωση και τη µείωση των επιβαρύνσεων για
τις διασυνοριακές και τις εθνικές πληρωµές προς όφελος των καταναλωτών) και την
πολιτική ανταγωνισµού, µε την καθιέρωση ισότιµων υποχρεώσεων, δικαιωµάτων και
ευκαιριών για όλους τους φορείς της αγοράς και µε τη διευκόλυνση της
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών πληρωµής, ενισχύοντας κατά συνέπεια το επίπεδο
ανταγωνισµού. Συµµορφώνονται µε τις αρχές της βελτίωσης της νοµοθεσίας και της
µείωσης του διοικητικού φόρτου. Με τη διευκόλυνση των οικονοµικών συναλλαγών
εντός της ΕΕ συµβάλλουν επίσης στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων του
προγράµµατος δράσης της Λισσαβώνας, δηλαδή την ενθάρρυνση της οικονοµικής
ανάπτυξης και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
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∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
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Μια έρευνα για τον αντίκτυπο του κανονισµού 2560/2001 και συναφή θέµατα άρχισε
τον Ιούνιο του 2005. Στην έρευνα αυτή πήραν µέρος αρχές των κρατών µελών,
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, εµπορικές ενώσεις και οργανώσεις καταναλωτών σε
όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Στη συνέχεια ακολούθησε δηµόσια διαβούλευση σχετικά
µε το κείµενο του κανονισµού 2560/2001 και τις πιθανές τροποποιήσεις (Οκτώβριος–
∆εκέµβριος 2005).
Οι τακτικές διαβουλεύσεις αναλήφθηκαν από την Επιτροπή, µε συµµετοχή των
κρατών µελών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών, οργανώσεων καταναλωτών και άλλων κοινωνικών και οικονοµικών
φορέων. Υπήρξε τακτική ενηµέρωση των δύο συµβουλευτικών επιτροπών για τις
λιανικές πληρωµές (οµάδα αγοράς συστηµάτων πληρωµής και οµάδα κρατικών
εµπειρογνωµόνων για τα συστήµατα πληρωµών) και διαβουλεύσεις µε αυτές
(ειδικότερα τον ∆εκέµβριο του 2007, τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2008).
Τα ζητήµατα υποβολής στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωµών (BoP) συζητήθηκαν σε
διάφορα φόρουµ. Σ’ αυτά περιλαµβάνονταν η επιτροπή στατιστικών για θέµατα
νοµισµατικά, χρηµατοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωµών, η οµάδα εργασίας για το
ισοζύγιο πληρωµών της Eurostat, και µια υψηλού επιπέδου κοινή οµάδα εργασίας για
τη χρήση των στοιχείων για τις πληρωµές για τις στατιστικές ισοζυγίου πληρωµών,
που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Σεπτέµβριος 2007–
Ιανουάριος 2008). Το θέµα αποτέλεσε επίσης αντικείµενο των διµερών συζητήσεων
µε εκπροσώπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών µελών και µε τον
κλάδο των υπηρεσιών πληρωµής (το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών).
Στις αρµόδιες αρχές (αρµόδιες για την κατάρτιση του BoP) των 27 κρατών µελών
εστάλη ερωτηµατολόγιο το Μάρτιο του 2008, που τους ζητούσε να αξιολογήσουν τον
αντίκτυπο των πιθανών αλλαγών στις απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων
ισοζυγίου πληρωµών, να αναφέρουν τα µελλοντικά σχέδιά τους σχετικά µε τη
συλλογή των στατιστικών στοιχείων και να διατυπώσουν εκτιµήσεις των
επιβαρύνσεων στην περίπτωση που θα αποδειχθούν απαραίτητες οι αλλαγές.
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Σύνοψη των απαντήσεων και του τρόπου µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη
Υπήρξε ευρεία υποστήριξη εκ µέρους όλων των ενδιαφερόµενων φορέων για το
διορισµό των αρµόδιων αρχών και φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που θα
ασχολούνται µε τις διενέξεις τις σχετικές µε τον κανονισµό. Η επέκταση της αρχής
της ισότητας των επιβαρύνσεων στις άµεσες χρεώσεις χαιρετίστηκε από τα κράτη
µέλη και τις οργανώσεις καταναλωτών και έγινε αποδεκτή από την πλειονότητα των
εκπροσώπων του κλάδου των πληρωµών. Η πρόθεση της Επιτροπής να αντιµετωπίσει
το ζήτηµα των υποχρεώσεων υποβολής στατιστικών στοιχείων BoP βασισµένων στις
πληρωµές υποστηρίχθηκε θερµά από τις τράπεζες και έγινε αποδεκτή από την
πλειονότητα των κρατών µελών. Μια µικρή µειονότητα κρατών µελών εξέφρασε τις
επιφυλάξεις της για την πρόταση αυτή. Οι ανησυχίες αυτές αναλύθηκαν στην
εκτίµηση των επιπτώσεων.
Οι συζητήσεις, οι απαντήσεις και οι γραπτές εισηγήσεις που υπέβαλαν οι
ενδιαφερόµενοι χρησίµευσαν ως µια βάση για την ανάλυση που παρουσιάστηκε σε
δύο έγγραφα της Επιτροπής: ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής
σχετικά µε τον αντίκτυπο του κανονισµού 2560/2001 για τις τραπεζικές χρεώσεις µε
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τις οποίες επιβαρύνονται οι εθνικές πληρωµές (∆εκέµβριος 2006, SEC (2006)1783)
και µια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού 2560/2001 (Φεβρουάριος
2008, COM (2008)64). Το τελευταίο έγγραφο κατέληγε στο συµπέρασµα ότι πρέπει
να προταθούν αλλαγές στον κανονισµό 2560/2001 προκειµένου να αντιµετωπιστούν
τα προβλήµατα που είχαν επισηµανθεί.
Συλλογή και χρήση εµπειρογνωµοσύνης
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∆εν ήταν αναγκαία η προσφυγή σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες.
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Εκτίµηση επιπτώσεων
Η Επιτροπή εκπόνησε εκτίµηση επιπτώσεων, η οποία παρατίθεται στο πρόγραµµα
εργασιών.
Στην εκτίµηση επιπτώσεων εξετάζονται τα τρία κύρια ζητήµατα που επισηµάνθηκαν
ως προβλήµατα στην έκθεση της Επιτροπής για τον κανονισµό 2560/2001 το
Φεβρουάριο του 2008, και συγκεκριµένα: η ανάγκη επέκτασης του πεδίου εφαρµογής
του κανονισµού ώστε να συµπεριληφθούν οι άµεσες χρεώσεις, η επιβολή του όρου
της υποχρεωτικής υποβολής στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωµών (BoP)
στις διασυνοριακές συναλλαγές και η απουσία αρµόδιων αρχών και φορέων
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τα ζητήµατα τα σχετικά µε τον κανονισµό,
συµπεριλαµβανοµένων των καταγγελιών των καταναλωτών.
Οι σχετικές επιλογές όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του
κανονισµού ώστε να συµπεριληφθούν οι άµεσες χρεώσεις είναι οι εξής: (1) όχι
επέκταση του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού στις άµεσες χρεώσεις (2)
ενθάρρυνση της αυτορρύθµισης του κλάδου ή / και συστάσεις για θέσπιση
ρυθµιστικών µέτρων από τα κράτη µέλη και (3) έκδοση νοµοθεσίας για την επέκταση
του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού.
Στο πλαίσιο της επιλογής 3, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έκθεσης εκτίµησης
του αντικτύπου, οι τιµές που χρεώνονται για µια εθνική άµεση χρέωση και για µια
διασυνοριακή άµεση χρέωση θα είναι οι ίδιες σε κάθε κράτος µέλος. Οι καταναλωτές
θα προστατεύονται από την πιθανή µεροληπτική τιµολόγηση των διασυνοριακών
άµεσων χρεώσεων. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα αποκόµιζαν ακόµη µεγαλύτερα
οφέλη, δεδοµένου ότι οι επιχειρήσεις ενεργούν επίσης υπό την ιδιότητα του
δικαιούχου πληρωµής. Συνεπεία της εξίσωσης των τιµών, οι επιβαρύνσεις των
πράξεων πληρωµών για τις επιχειρήσεις θα είναι οι ταυτόσηµες, ανεξάρτητα από το
πού βρίσκεται ο πληρωτής.
Οι επιλογές οι σχετικές µε την υποβολή στοιχείων BoP είναι (4) διατήρηση του
υφιστάµενου κατώτατου ορίου που απαλλάσσει τους φορείς παροχής υπηρεσιών
πληρωµής από την υποβολή στοιχείων για πράξεις πληρωµών κάτω από 12.500 ευρώ·
(5) δηµιουργία µια εθελοντικής κοινότητας πρόσθετης προαιρετικής υπηρεσίας
(AOS) στο εσωτερικό του SEPA που θα επιτρέψει να συνεχιστεί η συλλογή
στατιστικών στοιχείων βάσει των διακανονισµών· (6) ενθάρρυνση εθελοντικών
αναπροσαρµογών από τα κράτη µέλη· και (7) αντιµετώπιση των προβληµάτων
παροχής στοιχείων BoP µέσω της νοµοθεσίας, µε τρεις επιµέρους επιλογές: (7α)
αύξηση του κατώτατου ορίου απαλλαγής σε 50.000 ευρώ· (7β) κατάργηση των
υποχρεώσεων παροχής στοιχείων BoP βάσει των διακανονισµών που επιβάλλονται
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στους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµής· και (7γ) ) αύξηση του κατώτατου ορίου
απαλλαγής σε 50.000 ευρώ και, σε δεύτερη φάση, κατάργηση της υποβολής
στοιχείων BoP βάσει των διακανονισµών έως τον Ιανουάριο του 2012.
Στην προτιµητέα επιλογή πολιτικής, την επιλογή 7γ, οι επιβαρύνσεις των πληρωµών
θα µειωθούν κατά το µέγιστο δυνατό, και δεν θα υπάρχει καµία διοικητική διάκριση
µεταξύ των εθνικών και των διασυνοριακών πληρωµών. Από την άποψη του
ανταγωνισµού, θα επικρατούν ισότιµοι όροι ανταγωνισµού για τους φορείς παροχής
υπηρεσιών πληρωµής. Η χρήση των διασυνοριακών υπηρεσιών πληρωµής θα
διευκολυνθεί. Η κατάργηση των απαιτήσεων παροχής στοιχείων BoP θα είναι
βαθµιαία, µετά από ένα αρχικό στάδιο όπου το κατώτατο όριο υποβολής στοιχείων
θα αυξηθεί. Αυτό θα επιτρέψει στους αρµόδιους για την κατάρτιση του BoP να
προσαρµόσουν σταδιακά τις µεθόδους συλλογής τους στις αλλαγές που
επιβάλλονται, ελαχιστοποιώντας κατά συνέπεια τον αντίκτυπο στην ποιότητα των
στατιστικών BoP.
Οι επιλογές σχετικά µε τις αρµόδιες αρχές και τους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης
διαφορών είναι (8) µη διορισµός των αρµοδίων αρχών και των φορέων
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών· και (9) διορισµός των αρµοδίων αρχών και των
φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για να επιλύονται τα ζητήµατα τα σχετικά
µε τον κανονισµό.
Στην επιλογή 9, που είναι η προτιµητέα επιλογή πολιτικής, τα κράτη µέλη θα
κληθούν να προσδιορίσουν ποιες αρµόδιες αρχές θα ευθύνονται για την ορθή
εφαρµογή του κανονισµού σε εθνικό επίπεδο. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα
έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τις νοµικές δαπάνες των δικαστικών
παρεµβάσεων και να επιταχύνουν την επίλυση των διαφορών σε θέµατα πληρωµών
µέσω της διαιτησίας και της διαµεσολάβησης.
3.
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305

Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης
Η πρόταση τροποποιεί τη διατύπωση όλων των υφιστάµενων διατάξεων του
κανονισµού 2560/2001. Επιπλέον, προτείνει τα εξής:
– επέκταση της αρχής της ισότητας των επιβαρύνσεων για τις διασυνοριακές και τις
αντίστοιχες εσωτερικές πληρωµές ώστε να καλύπτονται οι άµεσες χρεώσεις·
– σταδιακή κατάργηση, έως την 1η Ιανουαρίου 2012, των υποχρεώσεων υποβολής
στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωµών που επιβάλλονται στους φορείς
παροχής υπηρεσιών πληρωµής·
– επιβολή στα κράτη µέλη της υποχρέωσης να διορίσουν τις αρµόδιες αρχές και
τους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που θα ασχολούνται
αποτελεσµατικά µε τις καταγγελίες και τις διαφορές σχετικά µε την παρούσα
πρόταση.

310
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Νοµική βάση
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Άρθρο 95 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.
320

Αρχή της επικουρικότητας
Η αρχή της επικουρικότητας ισχύει στο βαθµό που η πρόταση δεν εµπίπτει στην
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας.
Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθµό
από τα κράτη µέλη για τον(-ους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ους):

321

Οι διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ απαιτούν µια προσέγγιση που θα καλύπτει όλη
την Κοινότητα επειδή οι εφαρµοστέοι κανόνες και οι αρχές πρέπει να είναι οι ίδιοι σε
όλα τα κράτη µέλη προκειµένου να επικρατήσουν ασφάλεια δικαίου και ισότιµοι όροι
ανταγωνισµού για όλους τους φορείς που συµµετέχουν στην ευρωπαϊκή αγορά
πληρωµών. Τα κράτη µέλη διαθέτουν λιγότερο αποτελεσµατικά µέσα για την
επίτευξη των ίδιων αποτελεσµάτων. Η εναλλακτική λύση θα ήταν ένα σύστηµα
διµερών συµφωνιών, η διαπραγµάτευση ενόψει της σύναψης των οποίων σε όλα τα
κράτη µέλη θα ήταν δύσκολη και χρονοβόρα ενώ επίσης η εφαρµογή τους θα ήταν
δαπανηρή και περίπλοκη.
Με την ανάληψη κοινοτικής δράσης θα επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της
πρότασης για τον(τους) ακόλουθο(ους) λόγο(ους):

324

Η κοινοτική δράση θα εγγυηθεί την πλήρη εναρµόνιση των διατάξεων στα κράτη
µέλη, ιδίως µε την κατάργηση των εναποµενόντων εµποδίων για τις διασυνοριακές
πληρωµές σε επίπεδο κρατών µελών, όπως οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων BoP.
Ο απώτερος στόχος της µείωσης των επιβαρύνσεων των διασυνοριακών πληρωµών
µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της ΕΕ.

325

Η οµοφωνία είναι γενική µεταξύ των ενδιαφεροµένων (ιδίως στα κράτη µέλη και τον
κλάδο των πληρωµών) ότι οι εντοπιζόµενοι στόχοι πολιτικής µπορούν να
επιτευχθούν αποτελεσµατικότερα µε κοινοτική δράση.

327

Συνεπώς, η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας.
Αρχή της αναλογικότητας
Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τον (τους) ακόλουθο
(-ους) λόγο (-ους):
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Η πρόταση δεν υπερβαίνει ό,τι είναι απόλυτα απαραίτητο για την επίτευξη των
στόχων της. Επιτρέπει στα κράτη µέλη να αποφασίζουν σχετικά µε το διορισµό των
αρµόδιων αρχών και των φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών,
χρησιµοποιώντας τους υπάρχοντες οργανισµούς, όπου αυτό κρίνεται σκόπιµο. Όσον
αφορά την υποβολή στατιστικών στοιχείων, τα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να
αποφασίσουν σχετικά µε εναλλακτική µέθοδο συλλογής στοιχείων BoP µε την οποία
θα αντικατασταθεί η υποβολή στοιχείων µε βάση τους διακανονισµούς.

332

Η πρόταση στοχεύει να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο των αλλαγών για τις εθνικές
αρχές, τους οικονοµικούς φορείς και τους πολίτες. Τα κράτη µέλη µπορούν να
χρησιµοποιήσουν τις υπάρχουσες διοικητικούς δοµές και φορείς για να µειώσουν τις
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δαπάνες τους. Η κατάργηση της υποβολής στοιχείων µε βάση τους διακανονισµούς
για το ισοζύγιο πληρωµών υπέρ άλλων µεθόδων συλλογής αναµένεται ότι θα
οδηγήσει σε σηµαντική µείωση των δαπανών υποβολής στατιστικών στοιχείων για
την κοινωνία στα θιγόµενα κράτη µέλη. Η εξίσωση των επιβαρύνσεων για τις
εσωτερικές και τις διασυνοριακές άµεσες χρεώσεις δεν προβλέπεται ότι θα οδηγήσει
σε αυξηµένο οικονοµικό ή διοικητικό φόρτο για τους ενδιαφεροµένους.
Επιλογή µέσων
341

Προτεινόµενα µέσα: κανονισµός.

342

Άλλες νοµικές πράξεις δεν θα ήταν κατάλληλες για τους ακόλουθους λόγους:
Στόχος της πρότασης είναι να αντικαταστήσει έναν υφιστάµενο κανονισµό. Σε αυτό
το πλαίσιο και προκειµένου να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πληρέστερη εναρµόνιση
χωρίς να απαιτούνται εθνικά µέτρα µεταφοράς, ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί
επίσης η νοµική µορφή του κανονισµού για την παρούσα πρόταση.

4.
409

5.
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∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η πρόταση δεν έχει καµία επίπτωση στον κοινοτικό προϋπολογισµό.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

510

Απλούστευση

511

Η πρόταση προβλέπει την απλοποίηση της νοµοθεσίας και την απλοποίηση των
διοικητικών διαδικασιών για τους ιδιώτες.

512

Η ευθυγράµµιση της διατύπωσης του προτεινόµενου κανονισµού µε την οδηγία
2007/64/EK αναµένεται ότι θα εξασφαλίσει νοµική συνοχή και θα αυξήσει τη
σαφήνεια µεταξύ των δύο νόµων για τις πληρωµές, απλουστεύοντας κατά συνέπεια
το νοµικό πλαίσιο.

514

Η σταδιακή κατάργηση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων ισοζυγίου πληρωµών
µε βάση τους διακανονισµούς αναµένεται ότι θα µειώσει το διοικητικό φόρτο που
επιβάλλεται στους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµής σε 12 κράτη µέλη που
επηρεάζονται από την παρούσα πρόταση κατά 300-400 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.
Επιπλέον, οι παρεκτάσεις για την αξιολόγηση του αντίκτυπου και η εµπειρία των
κρατών µελών που έχουν ήδη εγκαταλείψει τέτοιες µεθόδους υποβολής στοιχείων
δείχνουν ότι οι δαπάνες για τον κοινωνικό σύνολο θα µειωθούν σηµαντικά όταν
καθιερωθούν εναλλακτικές µέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων. Σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις βασικές
υποθέσεις και τις επιφυλάξεις του εφαρµοζοµένου προτύπου δαπανών, οι δαπάνες
της υποβολής στατιστικών στοιχείων για τις κοινωνίες των 12 κρατών µελών θα
µειωθούν από 600-800 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως σε 75-150 εκατοµµύρια ευρώ
ετησίως. Στο επίπεδο των µεµονωµένων κρατών µελών, το κόστος της υποβολής
στατιστικών στοιχείων για την κοινωνία θα µπορούσε να µειωθεί κατά µέσον όρο στο
ένα τρίτο ή το ένα τέταρτο.
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Κατάργηση υφιστάµενης νοµοθεσίας
Η έκδοση της πρότασης θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2560/2001.
Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος

531

Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης.

560

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος
Η προτεινόµενη πράξη αφορά θέµα που ενδιαφέρει τον ΕΟΧ και, ως εκ τούτου,
πρέπει να καλύπτει τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης
Η ακόλουθη σύντοµη περίληψη στοχεύει να διευκολύνει τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων µε την παρουσίαση των διαφορών µεταξύ της παρούσας πρότασης και
του ισχύοντος κανονισµού 2560/2001. Συνεπεία των αλλαγών στους ορισµούς, έχει
αλλάξει η διατύπωση όλων των άρθρων. Η ουσία τους παραµένει ωστόσο σχεδόν η
ίδια, εκτός από τις τρεις κύριες αλλαγές που δηλώνονται ανωτέρω.
Το άρθρο 1 - αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής - βασίζεται στο άρθρο 1 του
κανονισµού 2560/2001. Επιπλέον, περιέχει αναφορά στην πιθανή εφαρµογή του
κανονισµού σε άλλα νοµίσµατα εκτός από το ευρώ.
Το άρθρο 2 - ορισµοί - επεκτείνει το πεδίο κάλυψης του ορισµού των
«διασυνοριακών πληρωµών» στις άµεσες χρεώσεις. Οι άλλοι ορισµοί
ευθυγραµµίζονται µε εκείνους που χρησιµοποιούνται στην οδηγία 2007/64/EK.
Το άρθρο 3 - επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωµές - προσαρµόζει το άρθρο
3 του κανονισµού 2560/2001 στους νέους ορισµούς. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών
πληρωµής υποχρεούνται ρητά να βρίσκουν πάντα µια αντίστοιχη πληρωµή.
Το άρθρο 4 - διευκόλυνση των πληρωµών – τροποποιεί το άρθρο 5 του κανονισµού
2560/2001, λαµβάνοντας υπόψη το διευρυµένο πεδίο εφαρµογής της τρέχουσας
πρότασης.
Το άρθρο 5 - υποβολή στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωµών - αντικαθιστά το άρθρο 6
του κανονισµού 2560/2001. Θεσπίζει προθεσµία για τα κράτη µέλη για την
κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων BoP µε βάση τους διακανονισµούς.
Τα άρθρα 6, 7 και 8 – αρµόδιες αρχές, διαδικασίες καταγγελιών και εξωδικαστική
επίλυση διαφορών – είναι νέα. Υποχρεώνουν τα κράτη µέλη να ορίσουν αρµόδιες
αρχές, διαδικασίες καταγγελιών και φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών
προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τον κανονισµό. Τους ζητείται
επίσης να παρέχουν στην Επιτροπή πληροφορίες για τις σχετικές ρυθµίσεις.
Το άρθρο 9 – συνεργασία – είναι νέο. Προβλέπει τη συνεργασία µεταξύ των
αρµοδίων αρχών και των φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για την επίλυση
των διασυνοριακών διαφορών.
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Το άρθρο 10 – κυρώσεις – αντικαθιστά το άρθρο 7 του κανονισµού 2560/2001.
Επίσης ζητεί από τα κράτη µέλη να ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις
κυρώσεις.
Το άρθρο 11 – εφαρµογή σε νοµίσµατα εκτός της ζώνης του ευρώ – αντικαθιστά το
δεύτερο µέρος του άρθρου 9 του κανονισµού 2560/2001. Περιέχει επίσης τη ρήτρα
κεκτηµένων δικαιωµάτων για τα κράτη µέλη που έχουν ήδη εφαρµόσει τον
κανονισµό στα νοµίσµατά τους.
Το άρθρο 12 – ρήτρα αναθεώρησης – υποκαθιστά παρόµοια ρήτρα του άρθρου 8 του
κανονισµού 2560/2001.
Το άρθρο 13 – κατάργηση – είναι νέο. Καταργεί τον κανονισµό 2560/2001.
Το άρθρο 14 – έναρξη ισχύος – υποκαθιστά το πρώτο µέρος του άρθρου 9 του
κανονισµού 2560/2001.
E-14363
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2008/0194 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τις διασυνοριακές πληρωµές στην Κοινότητα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95 παράγραφος
1,
την πρόταση της Επιτροπής1,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας3,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για να υποστηριχθεί η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προκειµένου
να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εµπόριο εντός της Κοινότητας έχει καίρια σηµασία
οι επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ να είναι ταυτόσηµες µε τις
αντίστοιχες πληρωµές εντός των ορίων του κράτους µέλους. Αυτή η αρχή
καθιερώνεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 2001, για τις διασυνοριακές
πληρωµές σε ευρώ5, που εφαρµόζεται στις διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ και
σουηδικές κορώνες µέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ.

(2)

Η έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε
την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 για τις διασυνοριακές πληρωµές
σε ευρώ, που εκδόθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 20086, επιβεβαίωσε ότι η εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 έχει µειώσει αποτελεσµατικά τις επιβαρύνσεις για
τις διασυνοριακές συναλλαγές πληρωµής σε ευρώ στο επίπεδο των εθνικών

1

ΕΕ C της , σ. .
ΕΕ C της , σ. .
ΕΕ C της , σ. .
ΕΕ C της , σ. .
ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 13
COM(2008) 64 τελικό.

2
3
4
5
6
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επιβαρύνσεων και ότι έχει ενθαρρύνει τον ευρωπαϊκό κλάδο πληρωµών να καταβάλει
τις απαραίτητες προσπάθειες προκειµένου να δηµιουργηθεί µια υποδοµή πληρωµών
που θα καλύπτει όλη την Κοινότητα.

EL

(3)

Στην έκθεση εξετάζονται τα πρακτικά προβλήµατα που προέκυψαν κατά την
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001. Η κατάληξη ήταν να προταθούν
διάφορες αλλαγές στον εν λόγω κανονισµό προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα
προβλήµατα που είχαν επισηµανθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης.
Τα προβλήµατα αυτά αφορούν τη διατάραξη της εσωτερικής αγοράς πληρωµών που
προκαλούνται από τις αποκλίνουσες υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων·
προβλήµατα εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 λόγω της έλλειψης
καθορισµένων εθνικών αρµοδίων αρχών· την απουσία φορέων εξωδικαστικής
επίλυσης διαφορών για τις διαφορές τις σχετικές µε τον εν λόγω κανονισµό και το
γεγονός ότι ο κανονισµός δεν καλύπτει τις άµεσες χρεώσεις.

(4)

Η οδηγία 2007/64/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης
Νοεµβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά7 θέτει τις
σύγχρονες νοµικές βάσεις για τη δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς πληρωµών που θα
καλύπτει όλη την Κοινότητα. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η νοµική συνοχή µεταξύ
των δύο νοµικών πράξεων, είναι σκόπιµο να προσαρµοστούν οι σχετικές διατάξεις
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001, ιδίως οι ορισµοί.

(5)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 καλύπτει τις διασυνοριακές µεταφορές πίστωσης
και τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πράξεις πληρωµών. Καλύπτει επίσης τις
διασυνοριακές επιταγές, αλλά µόνον όσον αφορά τη διαφάνεια. Σύµφωνα µε το στόχο
της οδηγίας 2007/64/EK να καταστήσει δυνατές τις διασυνοριακές άµεσες χρεώσεις,
ενδείκνυται η επέκταση του πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Όσον αφορά τα
όργανα πληρωµών που είναι κυρίως ή αποκλειστικά έντυπα, όπως οι επιταγές, και
πάλι δεν ενδείκνυται να εφαρµοστεί η αρχή των οµοιόµορφων επιβαρύνσεων
δεδοµένου ότι, από την ίδια την φύση τους, δεν µπορούν να υποβληθούν σε
επεξεργασία τόσο αποτελεσµατικά όσο οι ηλεκτρονικές πληρωµές.

(6)

∆εδοµένου ότι πρέπει να αποτραπεί ο κατακερµατισµός των αγορών πληρωµών,
ενδείκνυται να εφαρµοστεί η αρχή της ισότητας των επιβαρύνσεων. Για το σκοπό
αυτό, µια εθνική πληρωµή που θα έχει τα ίδια ή πολύ παρόµοια χαρακτηριστικά µε
διασυνοριακή πληρωµή, ειδικότερα όσον αφορά το δίαυλο εκκίνησης, την ταχύτητα
και το βαθµό αυτοµατοποίησης, πρέπει να οριστεί για κάθε κατηγορία διασυνοριακής
συναλλαγής πληρωµών.

(7)

Προέχει να διευκολύνεται η εκτέλεση των διασυνοριακών πληρωµών από τους φορείς
παροχής υπηρεσιών πληρωµής. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να προωθηθεί η
τυποποίηση όσον αφορά, ειδικότερα, τη χρήση του διεθνούς αριθµού τραπεζικού
λογαριασµού (IBAN) και του κωδικού αναγνώρισης τράπεζας (BIC). Πρέπει
εποµένως να διατίθενται στους χρήστες υπηρεσιών πληρωµής επαρκείς πληροφορίες
για το IBAN και το BIC.

(8)

Οι διαφορετικές υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων για το ισοζύγιο
πληρωµών, που ισχύουν αποκλειστικά για τις διασυνοριακές συναλλαγές πληρωµής,

7
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εµποδίζουν την ανάπτυξη µιας ενοποιηµένης αγοράς πληρωµών, ειδικότερα στα
πλαίσια του ενιαίου χώρου πληρωµών σε ευρώ (SEPA). Στο πλαίσιο του SEPA, θα
ήταν σκόπιµο να καταργηθούν σταδιακά οι υποχρεώσεις παροχής στατιστικών
στοιχείων µε βάση τους τραπεζικούς διακανονισµούς, λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο
που απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωµών που
υποβάλλονται στα κράτη µέλη στις εναλλακτικές µεθόδους συλλογής δεδοµένων.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεχής, έγκαιρη και αποτελεσµατική παροχή των
στατιστικών του ισοζυγίου πληρωµών είναι επίσης επιθυµητό να εξασφαλίζεται ότι τα
ευχερώς διαθέσιµα στοιχεία πληρωµών, όπως το IBAN, το BIC και το ποσό της
συναλλαγής ή βασικά, συγκεντρωτικά στοιχεία πληρωµών για τα διαφορετικά µέσα
πληρωµής θα είναι ακόµα δυνατόν να συλλέγονται, εάν η διαδικασία συλλογής δεν
διαταράσσει την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία των πληρωµών και θα µπορούσε να
αυτοµατοποιηθεί πλήρως.

EL

(9)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι θα παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής σε
περιπτώσεις εσφαλµένης εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, τα κράτη µέλη πρέπει
να ορίσουν τις προσήκουσες και αποτελεσµατικές διαδικασίες για την υποβολή των
καταγγελιών ή των προσφυγών και για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών µεταξύ
του χρήστη υπηρεσιών πληρωµής και του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµής που
τον εξυπηρετεί. Είναι επίσης σηµαντικό να διοριστούν αρµόδιες αρχές και φορείς
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, χρησιµοποιώντας τις υφιστάµενες διαδικασίες
όπου αυτό είναι δυνατό.

(10)

Είναι ουσιαστικής σηµασίας να εξασφαλιστεί ότι οι αρµόδιες αρχές και οι φορείς
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών εντός της Κοινότητας συνεργάζονται ενεργά για
την οµαλή και έγκαιρη επίλυση των διασυνοριακών διαφορών στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισµού.

(11)

Είναι απαραίτητο τα κράτη µέλη να ορίσουν τις αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές κυρώσεις στην εθνική νοµοθεσία οι οποίες επιβάλλονται στις
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

(12)

Η επέκταση της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού σε άλλα νοµίσµατα εκτός του
ευρώ θα παρείχε σαφή οφέλη, ιδίως από την άποψη του αριθµού πληρωµών που
καλύπτονται. Εποµένως, προκειµένου να επιτραπεί τα κράτη µέλη που δεν έχουν ως
νόµισµα το ευρώ να επεκτείνουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στις
διασυνοριακές πληρωµές που γίνονται στο εθνικό νόµισµά τους, πρέπει να οριστεί µια
διαδικασία κοινοποίησης. Πρέπει ωστόσο να εξασφαλιστεί ότι οι χώρες που έχουν
ήδη συµµορφωθεί µε την εν λόγω διαδικασία δεν θα είναι υποχρεωµένες να
υποβάλουν νέα κοινοποίηση.

(13)

Είναι επιθυµητό να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση σχετικά µε τη χρήση του IBAN και
του BIC για τη διευκόλυνση των πληρωµών εντός της Κοινότητας. Είναι επίσης
σκόπιµο να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.

(14)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας πρέπει να αντικατασταθεί ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 2560/2001.

(15)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η νοµική συνοχή µεταξύ του παρόντος κανονισµού και
της οδηγίας 2007/64/EK, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια των όρων και των αναγκών
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πληροφόρησης για τις υπηρεσίες πληρωµής και όσον αφορά τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις σε σχέση µε την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωµής, είναι
σκόπιµο να τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισµός από την 1η Νοεµβρίου 2009.
(16)

∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν
επαρκώς από τα κράτη µέλη και συνεπώς, λόγω της κλίµακας ή των αποτελεσµάτων
της δράσης, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα
δύναται να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται
στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου
άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των
στόχων αυτών.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1.

Ο παρών κανονισµός ορίζει κανόνες για τις διασυνοριακές πληρωµές εντός της
Κοινότητας, εξασφαλίζοντας ότι οι επιβαρύνσεις για τις εν λόγω πληρωµές είναι οι
ίδιες µε αυτές για τις πληρωµές στο ίδιο νόµισµα στο εσωτερικό ενός κράτους
µέλους.

2.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις διασυνοριακές πληρωµές µέχρι το ποσό των
50 000 ευρώ, εκφρασµένο σε ευρώ ή στα νοµίσµατα των κρατών µελών που
αναφέρονται στο άρθρο 11.

3.

Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στις πληρωµές που γίνονται από τους φορείς
παροχής υπηρεσιών πληρωµής για ίδιο λογαριασµό.
Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

EL

(1)

ως «διασυνοριακές πληρωµές» νοούνται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωµής που
δροµολογούνται από τον πληρωτή ή από έναν δικαιούχο πληρωµής ή µέσω αυτού και
πραγµατοποιούνται µέσω ενός φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµής ή ενός
υποκαταστήµατος αυτού σε ένα κράτος µέλος, µε σκοπό να καταστεί διαθέσιµο ένα
χρηµατικό ποσό σε έναν δικαιούχο πληρωµής µέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών
πληρωµής που τον εξυπηρετεί ή ενός υποκαταστήµατος αυτού σε άλλο κράτος µέλος·

(2)

ως «µέσο πληρωµών» νοείται κάθε εξατοµικευµένος µηχανισµός ή/και σειρά
διαδικασιών που έχει συµφωνηθεί µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωµών και του
φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών και τα οποία χρησιµοποιεί ο χρήστης
υπηρεσιών πληρωµών προκειµένου να κινήσει συναλλαγή πληρωµής·

(3)

ως «πληρωτής» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διατηρεί λογαριασµό
πληρωµών και επιτρέπει εντολή πληρωµής από αυτόν το λογαριασµό ή, εάν δεν
υπάρχει λογαριασµός πληρωµών, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δίνει εντολή
πληρωµής·
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(4)

ως «δικαιούχος» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης
των χρηµατικών ποσών που αποτελούν αντικείµενο της πράξης πληρωµής·

(5)

ως «φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωµών» νοείται οποιαδήποτε από τις κατηγορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ και τα νοµικά
και φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 26 της εν λόγω οδηγίας·

(6)

ως «χρήστης υπηρεσιών πληρωµών» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
κάνει χρήση µιας υπηρεσίας πληρωµών, υπό την ιδιότητα του πληρωτή ή του
δικαιούχου πληρωµής, ή και υπό τις δύο ιδιότητες·

(7)

ως «πράξη πληρωµής» νοείται η ενέργεια, στην οποία προβαίνει ο πληρωτής ή ο
δικαιούχος, και συνίσταται στη διάθεση, µεταβίβαση ή ανάληψη χρηµατικών ποσών,
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείµενη υποχρέωση µεταξύ πληρωτή και
δικαιούχου·

(8)

ως «εντολή πληρωµής» νοείται κάθε οδηγία εκ µέρους του πληρωτή ή του δικαιούχου
προς τον φορέα παροχής των υπηρεσιών πληρωµών µε την οποία του ζητείται να
εκτελέσει µια πράξη πληρωµής·

(9)

ως «επιβαρύνσεις» νοούνται οποιεσδήποτε δαπάνες που επιβάλλονται από έναν φορέα
παροχής υπηρεσιών πληρωµής στο χρήστη υπηρεσιών πληρωµής και συνδέονται
άµεσα ή έµµεσα µε µια πράξη πληρωµής.
Άρθρο 3
Επιβαρύνσεις για τις διασυνοριακές πληρωµές και τις αντίστοιχες εθνικές πληρωµές

1.

Οι επιβαρύνσεις που χρεώνονται από έναν φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµής για
τις διασυνοριακές πληρωµές είναι οι ίδιες µε τις επιβαρύνσεις που χρεώνονται από
τον ίδιο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµής για τις αντίστοιχες πληρωµές της ίδιας
αξίας στο εσωτερικό του κράτους µέλους από το οποίο προέρχεται η διασυνοριακή
πληρωµή.

2.

Κατά την εκτίµηση, για τους σκοπούς της συµµόρφωσης µε την παράγραφο 1, του
επιπέδου των επιβαρύνσεων για µια διασυνοριακή πληρωµή, ο φορέας παροχής
υπηρεσιών πληρωµής προσδιορίζει την αντίστοιχη εσωτερική πληρωµή.
Άρθρο 4
Μέτρα για τη διευκόλυνση της αυτοµατοποίησης των πληρωµών

1.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωµής, κατά περίπτωση, διαβιβάζει στο χρήστη
υπηρεσιών πληρωµής το διεθνή αριθµό τραπεζικού λογαριασµού του δεύτερου
(IBAN) και τον κωδικό αναγνώρισης της τράπεζάς του (BIC).
Επιπλέον, κατά περίπτωση, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωµής αναφέρει στα
αποσπάσµατα κίνησης λογαριασµού του χρήστη υπηρεσιών πληρωµής, ή
επισυνάπτει σε αυτά, το IBAN του δεύτερου καθώς και το BIC του.

2.

EL

Όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση της σχετικής πράξης πληρωµής, για τις πράξεις
που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία του πληρωτή, ο πληρωτής, κατόπιν
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αιτήσεως, διαβιβάζει στο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµής που τον εξυπηρετείτ
ο IBAN του δικαιούχου πληρωµής και το BIC του φορέα παροχής υπηρεσιών
πληρωµής του δικαιούχου πληρωµής.
3.

Όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση της σχετικής πράξης πληρωµής, για τις πράξεις
που πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία του δικαιούχου πληρωµής, ο δικαιούχος
πληρωµής, κατόπιν αιτήσεως, διαβιβάζει στο φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµής
που τον εξυπηρετεί το IBAN του πληρωτή και το BIC του φορέα παροχής
υπηρεσιών πληρωµής του πληρωτή.

4.

Όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση της σχετικής πράξης πληρωµής, για κάθε
τιµολόγιο αγαθών και υπηρεσιών στην Κοινότητα, ο προµηθευτής που δέχεται
πληρωµές οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, διαβιβάζει το IBAN
του και το BIC του φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµής που τον εξυπηρετεί στους
πελάτες του.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωµών

1.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 το αργότερο, τα κράτη µέλη καταργούν τις εθνικές
υποχρεώσεις παροχής στοιχείων βάσει διακανονισµών που επιβάλλονται στους
φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµής για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωµών
µέχρι το ποσό των 50 000 ευρώ.

2.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 το αργότερο, τα κράτη µέλη καταργούν τις εθνικές
υποχρεώσεις παροχής στοιχείων βάσει διακανονισµών που επιβάλλονται στους
φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµής για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωµών.

3.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη µέλη µπορούν να συνεχίσουν
να συλλέγουν συγκεντρωτικά στοιχεία ή άλλες ευχερώς διαθέσιµες πληροφορίες,
υπό τον όρο ότι η εν λόγω συλλογή στοιχείων τηρεί τους ακόλουθους όρους:
(α)

δεν επηρεάζει την οµαλή επεξεργασία των πληρωµών από τους φορείς
παροχής υπηρεσιών πληρωµής·

(β)

µπορεί να αυτοµατοποιηθεί πλήρως από τους φορείς παροχής υπηρεσιών
πληρωµής.
Άρθρο 6
Αρµόδιες αρχές

1.

Τα κράτη µέλη διορίζουν τις αρχές που ευθύνονται για τη διασφάλιση της
συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εν λόγω αρµόδιες αρχές εντός
προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού.
Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή οποιαδήποτε µεταγενέστερη
αλλαγή σχετικά µε τις εν λόγω αρµόδιες αρχές.

EL
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Άρθρο 7
∆ιαδικασίες που ισχύουν για την καταγγελία
1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν διαδικασίες που επιτρέπουν στους χρήστες υπηρεσιών
πληρωµής και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρµόδιες
αρχές όσον αφορά εικαζόµενες παραβάσεις του παρόντος κανονισµού από τους
φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµής.

2.

Όταν αυτό επιβάλλεται και µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος προσφυγής ενώπιον
δικαστηρίου σύµφωνα µε το εθνικό δικονοµικό δίκαιο, η απάντηση των αρµοδίων
αρχών ενηµερώνει τον καταγγέλλοντα για την ύπαρξη των διαδικασιών
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε το άρθρο 8.
Άρθρο 8
∆ιαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

1.

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν, κατά περίπτωση, µέσω των υφιστάµενων φορέων,
πρόσφορες και αποτελεσµατικές εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών
και προσφυγής για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ των χρηστών και
των παρόχων των υπηρεσιών πληρωµών, όσον αφορά διαφορές σχετικά µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος
κανονισµού.

2.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εν λόγω φορείς εντός προθεσµίας
έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. Κοινοποιούν χωρίς
καθυστέρηση στην Επιτροπή οποιαδήποτε µεταγενέστερη αλλαγή σχετικά µε τους εν
λόγω φορείς.
Άρθρο 9
∆ιασυνοριακή συνεργασία

1.

Οι αρµόδιες αρχές και οι φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών των διαφόρων
κρατών µελών, που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8, συνεργάζονται ενεργά στην
επίλυση των διασυνοριακών διαφορών.
Άρθρο 10
Κυρώσεις

1.

EL

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται
σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν τα αναγκαία
µέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει
να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Tα κράτη µέλη κοινοποιούν
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο … [δώδεκα µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισµού] και κοινοποιούν αµέσως κάθε µεταγενέστερη
τροποποίηση που τις επηρεάζει.
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Άρθρο 11
Εφαρµογή σε άλλα νοµίσµατα εκτός του ευρώ
1.

Τα κράτη µέλη που δεν έχουν ως νόµισµα το ευρώ και τα οποία επιθυµούν να
επεκτείνουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στο νόµισµά τους κοινοποιούν
την απόφασή τους στην Επιτροπή. Η κοινοποίηση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επέκταση αρχίζει να ισχύει 14 ηµέρες µετά
την εν λόγω δηµοσίευση.

2.

Τα κράτη µέλη τα οποία, κατά την ηµεροµηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισµού, έχουν ήδη συµµορφωθεί µε τη διαδικασία κοινοποίησης σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν
κοινοποίηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12
Ρήτρα επανεξέτασης

1.

Το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2012, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκθεση σχετικά µε τη χρήση των IBAN και
BIC σε σχέση µε την αυτοµατοποίηση των πληρωµών, συνοδευόµενη από
ενδεχόµενες κατάλληλες προτάσεις.

2.

Το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού, συνοδευόµενη από ενδεχόµενες κατάλληλες προτάσεις.
Άρθρο 13
Κατάργηση

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 καταργείται.
Κάθε αναφορά στον καταργούµενο κανονισµό θεωρείται ως αναφορά στον παρόντα
κανονισµό.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από την 1η Νοεµβρίου 2009.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
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Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

EL

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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