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Φρανκφούρτη, 23 Ιανουαρίου 2020 

              L/CL/20/9 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-051) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητή κυρία Καϊλή,  

Στην επιστολή σας, την οποία διαβίβασε η κα Irene Tinagli, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής, στον κ. Andrea Enria, Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, μαζί με 

συνοδευτική επιστολή στις 22 Νοεμβρίου 2019, θέσατε ένα ζήτημα το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο των 

εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ. Γι’ αυτό ο κ. Enria προώθησε αυτήν την ερώτηση σε εμένα. 

Κατανοώ ότι τα ζητήματα που αναφέρατε στην επιστολή σας, δηλαδή ο καθορισμός ορίων στις 

διατραπεζικές προμήθειες για συναλλαγές πληρωμών με κάρτες όπως διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/751 σε συνδυασμό με την οδηγία 2014/92/ΕΕ, είναι σημαντικά από την σκοπιά των καταναλωτών που 

εκτελούν πληρωμές με κάρτες. 

Στις γνώμες που εξέδωσε η ΕΚΤ επί αυτών των δύο νομικών πράξεων της ΕΕ, η ΕΚΤ υπογράμμισε τη 

σπουδαιότητα της επιβολής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διαφάνειας για τις χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές και της συνακόλουθης παρακολούθησης αυτής της συμμόρφωσης, καθώς αυτό θα διευκόλυνε 

τη σύγκριση των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών και, συνεπώς, θα βελτίωνε τον ανταγωνισμό μεταξύ 

των χρηματοπιστωτικών παραγόντων
1
. Τέτοια πρότυπα αναμένεται επομένως να διευκολύνουν και την 

εκτέλεση διασυνοριακών πληρωμών, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση των καταναλωτών στους 

                                                      
1   Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Νοεμβρίου 2013, επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, 
την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά 

(CON/2013/77), ΕΕ C 51, της 22.2.2014, σ. 3. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_05120140222el00030008.pdf
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λογαριασμούς πληρωμών και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζώνης πληρωμών για ολόκληρη την 

Ένωση.
2
 

Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ σημείωσε ότι η καθιέρωση κοινών και σαφέστερων κανόνων για τις προμήθειες και 

τις επιχειρηματικές και τεχνικές απαιτήσεις αναμένεται να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής 

αγοράς για τις πληρωμές και στην υποστήριξη της δημιουργίας ενός Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε ευρώ 

(Single Euro Payments Area – SEPA).
3
 Η ΕΚΤ επισήμανε επίσης ότι οι κανόνες αυτοί αναμένεται να 

περιορίσουν τον κατακερματισμό της αγοράς και να δημιουργήσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους 

υφιστάμενους παράγοντες και τους νέους παρόχους, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο αυξημένη 

αποτελεσματικότητα και εν γένει χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών.
4
 Τέλος, σε ό,τι αφορά τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2015/751, η ΕΚΤ, αν και γνωρίζει ότι αυτό θα αποδεικνυόταν δύσκολο λόγω των 

αποκλίσεων στις εθνικές ρυθμίσεις, πρότεινε να ανατεθεί σε μία ενιαία αρμόδια αρχή η ευθύνη για τη 

διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό.
5
 

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 28 του κανονισμού ΕΕΜ
6
, το άρθρο 21 της οδηγίας 2014/92/ΕΕ 

και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/751, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΚΤ να διασφαλίζει την 

εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2014/92/ΕΕ ούτε να παρακολουθεί και να διασφαλίζει την επιβολή του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/751. Αντιθέτως, αυτές οι νομικές πράξεις ανέθεσαν αυτές τις αρμοδιότητες στις 

εθνικές αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων σε ορισμένες περιπτώσεις των αρχών ανταγωνισμού. Ως εκ 

τούτου, η αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτές τις νομικές πράξεις εναπόκειται σε 

εθνικό επίπεδο.
7
 Το Ευρωσύστημα από την πλευρά του αξιολογεί την ορθότητα της νομικής βάσης των 

συστημάτων πληρωμών με κάρτες, αλλά αυτή η αξιολόγηση γίνεται εντός των ορίων της εντολής επίβλεψης 

που του έχει ανατεθεί.
8
 Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωσύστημα μπορεί να εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα 

που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των συστημάτων πληρωμών με κάρτες με την 

εφαρμοστέα νομοθεσία. Ωστόσο, το Ευρωσύστημα δεν εποπτεύει τη συμμόρφωση με την οδηγία 

2014/92/ΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/751, καθήκον το οποίο – όπως αναφέρθηκε – έχει ανατεθεί στις 

εθνικές αρμόδιες αρχές.  

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΚΤ δεν έχει λάβει εντολή να εφαρμόζει νομοθεσία που αφορά την προστασία του 

καταναλωτή ή τις προμήθειες που σχετίζονται με τους λογαριασμούς πληρωμών και τις συναλλαγές 

                                                      
2  Όπως παραπάνω. 

3
  Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, αναφορικά με πρόταση κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με τη χρήση 

καρτών (CON/2014/10), ΕΕ C 193, της 24.6.2014, σ. 2).  

4  Όπως παραπάνω. 

5  Όπως παραπάνω. 

6  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
ΕΕ L 287, της 29.10.2013, σ. 63. 

7  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον κατάλογο των εθνικών αρμόδιων αρχών και τα εθνικά εκτελεστικά μέτρα για την 
οδηγία 2014/92/ΕΕ. 

8  Αυτό σχετίζεται με το βασικό καθήκον για την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών σύμφωνα με 

το άρθρο 127 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άρθρα 2 και 22 του 
Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ. Βλ. επίσης το έγγραφο «Eurosystem 
oversight policy framework» (Ιούλιος 2016), το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemoversightpolicyframework201607.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52014ab0010_en_txt.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/67811106-4080-11e3-b4f5-01aa75ed71a1/language-el
https://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/national_competent_authorities.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/payment-accounts-directive-2014-92-eu/implementation/implementation-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/payment-accounts-directive-2014-92-eu/implementation/implementation-eu-countries_en
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemoversightpolicyframework201607.en.pdf
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πληρωμών με κάρτες, να παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας ή να εποπτεύει τη 

συμμόρφωση με αυτήν. Οι ερωτήσεις που θέσατε σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 και της οδηγίας 2014/92/ΕΕ και την εποπτεία της συμμόρφωσης με αυτές τις 

νομικές πράξεις εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών 

αρμόδιων αρχών. Οι ερωτήσεις σχετικά με πτυχές που αφορούν τη φοροδιαφυγή και τη νομοθεσία περί 

ανταγωνισμού εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών φορολογικών αρχών, των εθνικών αρχών 

ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Πέραν τούτου, η ΕΚΤ κατανοεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 και η οδηγία 2014/92/ΕΕ προβλέπουν ότι η 

εφαρμογή τους θα πρέπει να επανεξετάζεται και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να προτείνονται 

τροποποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 4 της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΚΤ είναι έτοιμη να εκφέρει τη γνώμη της επί μιας τέτοιας 

ενδεχόμενης νομοθετικής πρότασης. 

 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 

Christine Lagarde 


