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Módosítás 119
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A lakossági banki ágazat egységes 
piacának javítása és fejlesztése terén 
azonban még sok a tennivaló.
Mindenekelőtt a díjak átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának hiánya, 
valamint a fizetésiszámla-váltás 
nehézségei akadályozzák továbbra is a 
teljes mértékben integrált piac 
kialakítását.

(3) A lakossági banki ágazat egységes 
piacának javítása és fejlesztése terén 
azonban még sok a tennivaló, bár nem 
világos, hogy van-e jelentős kereslet a 
határokon átnyúló fizetésiszámla-váltásra.

Or. en

Módosítás 120
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egységes piac jelenlegi feltételei 
visszatarthatják a pénzforgalmi 
szolgáltatókat attól, hogy gyakorolják a 
letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás 
szabadságához való jogukat az Unió 
területén, mivel nehézséget jelent 
számukra, hogy egy új piacra való 
belépéskor ügyfeleket szerezzenek. Egy új 
piacra való belépés gyakran komoly 
befektetést jelent. Az ilyen befektetés csak 
akkor indokolt, ha a szolgáltató az adott 
piacon elegendő lehetőséggel és megfelelő 
fogyasztói kereslettel számolhat. A 
fogyasztóknak a lakossági pénzforgalmi 
szolgáltatások terén megnyilvánuló 
alacsony mobilitása nagymértékben 

törölve
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magyarázható a díjak és a kínált 
szolgáltatások átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának hiányával, 
valamint a fizetésiszámla-váltással 
kapcsolatos nehézségekkel. Ezek a 
tényezők a keresletet is elfojtják. Ez 
különösen érvényes határokon átnyúló 
kontextusban.

Or. en

Indokolás

Szinte semmilyen bizonyíték sincs arra, hogy a fogyasztók alacsony szintű mobilitása ezen a 
téren az átláthatóság és az összehasonlíthatóság hiányának tudható be.

Módosítás 121
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egységes piac jelenlegi feltételei 
visszatarthatják a pénzforgalmi 
szolgáltatókat attól, hogy gyakorolják a 
letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás 
szabadságához való jogukat az Unió 
területén, mivel nehézséget jelent 
számukra, hogy egy új piacra való 
belépéskor ügyfeleket szerezzenek. Egy új 
piacra való belépés gyakran komoly 
befektetést jelent. Az ilyen befektetés csak 
akkor indokolt, ha a szolgáltató az adott 
piacon elegendő lehetőséggel és megfelelő 
fogyasztói kereslettel számolhat. A 
fogyasztóknak a lakossági pénzforgalmi 
szolgáltatások terén megnyilvánuló 
alacsony mobilitása nagymértékben 
magyarázható a díjak és a kínált 
szolgáltatások átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának hiányával, 
valamint a fizetésiszámla-váltással 
kapcsolatos nehézségekkel. Ezek a 
tényezők a keresletet is elfojtják. Ez 

(4) Az egységes piac jelenlegi feltételei 
visszatarthatják a pénzforgalmi 
szolgáltatókat attól, hogy gyakorolják a 
letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás 
szabadságához való jogukat az Unió 
területén, mivel nehézséget jelent 
számukra, hogy egy új piacra való 
belépéskor ügyfeleket szerezzenek. Egy új 
piacra való belépés gyakran komoly 
befektetést jelent. Az ilyen befektetés csak 
akkor indokolt, ha a szolgáltató az adott 
piacon elegendő lehetőséggel és megfelelő 
fogyasztói kereslettel számolhat. Egyes 
tagállamokban a fogyasztóknak a 
lakossági pénzforgalmi szolgáltatások terén 
megnyilvánuló alacsony mobilitása 
nagymértékben magyarázható a díjak és a 
kínált szolgáltatások átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának hiányával, 
valamint a fizetésiszámla-váltással 
kapcsolatos nehézségekkel.
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különösen érvényes határokon átnyúló 
kontextusban.

Or. de

Módosítás 122
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az egységes piac jelenlegi feltételei 
visszatarthatják a pénzforgalmi 
szolgáltatókat attól, hogy gyakorolják a 
letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás 
szabadságához való jogukat az Unió 
területén, mivel nehézséget jelent 
számukra, hogy egy új piacra való 
belépéskor ügyfeleket szerezzenek. Egy új 
piacra való belépés gyakran komoly 
befektetést jelent. Az ilyen befektetés csak 
akkor indokolt, ha a szolgáltató az adott 
piacon elegendő lehetőséggel és megfelelő 
fogyasztói kereslettel számolhat. A 
fogyasztóknak a lakossági pénzforgalmi 
szolgáltatások terén megnyilvánuló 
alacsony mobilitása nagymértékben 
magyarázható a díjak és a kínált 
szolgáltatások átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának hiányával, 
valamint a fizetésiszámla-váltással 
kapcsolatos nehézségekkel. Ezek a 
tényezők a keresletet is elfojtják. Ez 
különösen érvényes határokon átnyúló 
kontextusban.

(4) Az egységes piac jelenlegi feltételei 
visszatarthatják a pénzforgalmi 
szolgáltatókat attól, hogy gyakorolják a 
letelepedés vagy a szolgáltatásnyújtás 
szabadságához való jogukat az Unió 
területén, mivel nehézséget jelent 
számukra, hogy egy új piacra való 
belépéskor ügyfeleket szerezzenek. Egy új 
piacra való belépés gyakran komoly 
befektetést jelent. Az ilyen befektetés csak 
akkor indokolt, ha a szolgáltató az adott 
piacon elegendő lehetőséggel és megfelelő 
fogyasztói kereslettel számolhat. A 
fogyasztóknak a lakossági pénzforgalmi 
szolgáltatások terén megnyilvánuló 
alacsony mobilitása nagymértékben 
magyarázható a díjak és a kínált 
szolgáltatások átláthatóságának és 
összehasonlíthatóságának hiányával, 
valamint a fizetésiszámla-váltással 
kapcsolatos nehézségekkel. Ezek a 
tényezők a keresletet is elfojtják.

Or. en

Módosítás 123
Syed Kamall
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Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Emellett a hatályos nemzeti 
szabályozási keretek széttagoltsága
jelentős akadálya lehet a belső piac 
megvalósításának a fizetési számlák terén. 
A fizetési számlákra – különösen a díjak 
összehasonlíthatóságára és a 
fizetésiszámla-váltásra – vonatkozó, 
jelenlegi nemzeti szintű előírások eltérőek. 
A számlaváltásra vonatkozó egységes, 
kötelező uniós intézkedések hiánya 
nemzeti szinten különböző gyakorlatokhoz 
és intézkedésekhez vezetett. Ezek a 
különbségek még szembetűnőbbek a díjak 
összehasonlíthatósága terén, mert ebben a 
tekintetben még önszabályozó jellegű 
uniós szabályok sincsenek. Ha a bankok 
gyakorlatukat a nemzeti piacokra kezdik 
szabni és így az említett különbségek a 
jövőben még jelentősebbé válnak, az 
megemeli a határokon átnyúló működés 
költségét a belföldi szolgáltatók 
költségeivel szemben, és rontja a 
határokon átnyúló üzleti tevékenység 
vonzerejét. A határokon átnyúló belső 
piaci tevékenységet gátolják azok az 
akadályok, amelyekkel a fogyasztók 
kerülnek szembe, ha külföldön 
szeretnének fizetési számlát nyitni. A 
jelenleg fennálló korlátozó jogosultsági 
kritériumok megakadályozhatják az 
európai polgárok Unión belüli szabad 
mozgását. Ha minden fogyasztó számára 
biztosított a fizetési számlához való 
hozzáférés, az lehetővé teszi a belső 
piacon való részvételüket, és azt, hogy 
kihasználják az egységes piac előnyeit.

törölve

Or. en

Indokolás

A lakossági pénzforgalmi szolgáltatások belső piaccal kapcsolatban számos állítás van, 
amelyek bizonyítékokon alapuló kutatáson nyugszanak. Nem világos, hogy indokolt-e uniós 
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szintű számlaváltási szolgáltatás létrehozása, figyelemmel az ezzel járó hatalmas költségekre, 
a SEPA létrehozás tett előrelépésekre és arra, hogy nincs kereslet ilyen szolgáltatásra.

Módosítás 124
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Emellett a hatályos nemzeti 
szabályozási keretek széttagoltsága jelentős 
akadálya lehet a belső piac 
megvalósításának a fizetési számlák terén. 
A fizetési számlákra – különösen a díjak 
összehasonlíthatóságára és a 
fizetésiszámla-váltásra – vonatkozó, 
jelenlegi nemzeti szintű előírások eltérőek. 
A számlaváltásra vonatkozó egységes, 
kötelező uniós intézkedések hiánya 
nemzeti szinten különböző gyakorlatokhoz 
és intézkedésekhez vezetett. Ezek a 
különbségek még szembetűnőbbek a díjak 
összehasonlíthatósága terén, mert ebben a
tekintetben még önszabályozó jellegű 
uniós szabályok sincsenek. Ha a bankok 
gyakorlatukat a nemzeti piacokra kezdik 
szabni és így az említett különbségek a 
jövőben még jelentősebbé válnak, az 
megemeli a határokon átnyúló működés 
költségét a belföldi szolgáltatók 
költségeivel szemben, és rontja a határokon 
átnyúló üzleti tevékenység vonzerejét. A 
határokon átnyúló belső piaci 
tevékenységet gátolják azok az akadályok, 
amelyekkel a fogyasztók kerülnek szembe, 
ha külföldön szeretnének fizetési számlát 
nyitni. A jelenleg fennálló korlátozó 
jogosultsági kritériumok 
megakadályozhatják az európai polgárok 
Unión belüli szabad mozgását. Ha minden 
fogyasztó számára biztosított a fizetési 
számlához való hozzáférés, az lehetővé 
teszi a belső piacon való részvételüket, és 

(5) Emellett a hatályos nemzeti 
szabályozási keretek széttagoltsága jelentős 
akadálya lehet a belső piac 
megvalósításának a fizetési számlák terén. 
A fizetési számlákra – különösen a díjak 
összehasonlíthatóságára és a 
fizetésiszámla-váltásra – vonatkozó, 
jelenlegi nemzeti szintű előírások eltérőek. 
A fizetési számlák terén az egységes piac 
kiterjesztése érdekében, továbbá hogy az 
EU-t inkluzív és modern digitális térséggé 
tegyék, döntő fontosságú a nemzeti
határok felszámolása és a SEPA-val 
kapcsolatos állami és magánbefektetések 
ösztönzése. Minden fogyasztónak 
képesnek kell lennie arra, hogy 
kihasználja a SEPA előnyeit. A 
számlaváltásra vonatkozó egységes, 
kötelező uniós intézkedések hiánya 
nemzeti szinten különböző gyakorlatokhoz 
és intézkedésekhez vezetett. Ezek a 
különbségek még szembetűnőbbek a díjak 
összehasonlíthatósága terén, mert ebben a 
tekintetben még önszabályozó jellegű 
uniós szabályok sincsenek. Ha a bankok 
gyakorlatukat a nemzeti piacokra kezdik 
szabni és így az említett különbségek a 
jövőben még jelentősebbé válnak, az 
megemeli a határokon átnyúló működés 
költségét a belföldi szolgáltatók 
költségeivel szemben, és rontja a határokon 
átnyúló üzleti tevékenység vonzerejét. A 
határokon átnyúló belső piaci 
tevékenységet gátolják azok az akadályok, 
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azt, hogy kihasználják az egységes piac 
előnyeit.

amelyekkel a fogyasztók kerülnek szembe, 
ha külföldön szeretnének fizetési számlát 
nyitni. A jelenleg fennálló korlátozó 
jogosultsági kritériumok 
megakadályozhatják az európai polgárok 
Unión belüli szabad mozgását. Ha minden 
fogyasztó számára biztosított a fizetési 
számlához való hozzáférés, az lehetővé 
teszi a belső piacon való részvételüket, és 
azt, hogy kihasználják az egységes piac 
előnyeit.

Or. en

Módosítás 125
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Emellett, mivel egyes potenciális
ügyfelek nem nyitnak számlát, vagy azért, 
mert elutasítják őket, vagy pedig azért, 
mert nem kapnak megfelelő termékre 
vonatkozó ajánlatot, a pénzforgalmi 
szolgáltatások iránti potenciális keresletet 
jelenleg nem aknázzák ki teljes mértékben 
az Unióban. A fogyasztók szélesebb belső 
piaci részvétele tovább ösztönözné a 
pénzforgalmi szolgáltatókat arra, hogy új 
piacokra lépjenek be. Emellett a 
valamennyi fogyasztó fizetési számlához 
való hozzáférését biztosító feltételek 
megteremtése szükséges a belső piacon 
való részvételük előmozdításához és 
annak lehetővé tételéhez, hogy kiaknázzák 
az egységes piac által kínált előnyöket.

(6) Jelentős fokú eltérés van a tagállamok 
között abban, hogy a fogyasztók mennyire 
tudnak hozzáférni a pénzforgalmi 
szolgáltatásokhoz. Azokban a 
tagállamokban azonban, ahol jelentős a 
bankszámlával nem rendelkező lakosság, 
ez inkább a nem teljes banki 
infrastruktúra és/vagy azon fogyasztói 
preferencia következményének tűnik, 
hogy nem nyitnak fizetési számlát.

Or. en

Módosítás 126
Werner Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Emellett, mivel egyes potenciális 
ügyfelek nem nyitnak számlát, vagy azért, 
mert elutasítják őket, vagy pedig azért, 
mert nem kapnak megfelelő termékre 
vonatkozó ajánlatot, a pénzforgalmi 
szolgáltatások iránti potenciális keresletet 
jelenleg nem aknázzák ki teljes mértékben 
az Unióban. A fogyasztók szélesebb belső 
piaci részvétele tovább ösztönözné a 
pénzforgalmi szolgáltatókat arra, hogy új 
piacokra lépjenek be. Emellett a 
valamennyi fogyasztó fizetési számlához 
való hozzáférését biztosító feltételek 
megteremtése szükséges a belső piacon 
való részvételük előmozdításához és annak 
lehetővé tételéhez, hogy kiaknázzák az 
egységes piac által kínált előnyöket.

(6) Emellett, mivel egyes potenciális 
ügyfelek nem nyitnak számlát, vagy azért, 
mert elutasítják őket, vagy pedig azért, 
mert nem kapnak megfelelő termékre 
vonatkozó ajánlatot vagy mivel kulturális 
tényezők miatt előnyben részesítik a 
készpénzt, a pénzforgalmi szolgáltatások 
iránti potenciális keresletet jelenleg nem 
aknázzák ki teljes mértékben az Unióban. 
A fogyasztók szélesebb belső piaci 
részvétele tovább ösztönözné a 
pénzforgalmi szolgáltatókat arra, hogy új 
piacokra lépjenek be. Emellett a 
valamennyi fogyasztó fizetési számlához 
való hozzáférését biztosító feltételek 
megteremtése szükséges a belső piacon 
való részvételük előmozdításához és annak 
lehetővé tételéhez, hogy kiaknázzák az 
egységes piac által kínált előnyöket.

Or. de

Módosítás 127
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A bankszektor önszabályozási 
kezdeményezés keretében foglalkozott a 
díjak átláthatóságával és 
összehasonlíthatóságával. Az erre 
vonatkozó iránymutatásról azonban nem 
született végleges megállapodás. A 
bankszámlaváltásra vonatkozóan az 
Európai Bankszektori Bizottság 2008-ban 
közös elveket állapított meg, amelyek 
tartalmaznak egy, az ugyanazon 

(7) A bankszektor önszabályozási 
kezdeményezés keretében foglalkozott a 
díjak átláthatóságával és 
összehasonlíthatóságával. Az erre 
vonatkozó iránymutatásról azonban nem 
született végleges megállapodás. A 
bankszámlaváltásra vonatkozóan az 
Európai Bankszektori Bizottság 2008-ban 
közös elveket állapított meg, amelyek 
tartalmaznak egy, az ugyanazon 
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tagállamban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által kínált bankszámlák 
közötti váltáskor alkalmazható 
mechanizmusmodellt. Tekintettel azonban 
nem kötelező jellegükre, az említett elvek 
alkalmazása az EU-ban következetlen volt 
és nem járt kielégítő eredménnyel. A 
közös elvek továbbá csak a nemzeti 
szinten végrehajtott bankszámlaváltással 
foglalkoznak és nem terjednek ki a 
határokon átnyúló számlaváltásra. Végül, 
az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáféréssel összefüggésben a 2011. 
július 18-i 2011/442/EU bizottsági ajánlás 
felkérte a tagállamokat arra, hogy
legkésőbb hat hónappal az ajánlás 
közzétételét követően hozzák meg az ezen 
ajánlás alkalmazásának biztosításához 
szükséges intézkedéseket. Jelenleg csak 
néhány tagállam teljesíti az ajánlásban 
foglalt fő elveket.

tagállamban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által kínált bankszámlák 
közötti váltáskor alkalmazható 
mechanizmusmodellt. Végül, az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáféréssel 
összefüggésben a 2011. július 18-i 
2011/442/EU bizottsági ajánlás felkérte a 
tagállamokat arra, hogy legkésőbb hat 
hónappal az ajánlás közzétételét követően 
hozzák meg az ezen ajánlás 
alkalmazásának biztosításához szükséges 
intézkedéseket. Jelenleg csak néhány 
tagállam teljesíti az ajánlásban foglalt fő 
elveket.

Or. en

Indokolás

A tervezet értelmezhető úgy, hogy minden uniós pénzforgalmi szolgáltató köteles lenne 
minden uniós pénznemben működtetni az összes átutalási és beszedési rendszert. Ez a 
követelmény hatalmas költséggel és kockázattal, ugyanakkor kevés kézzelfogható előnnyel 
járna, mivel az ilyen határokon átnyúló szolgáltatás iránt alacsony a kereslet. 2014. február 
1-jétől a határokon átnyúló tranzakciókat is megkönnyíti a 260/2012/EU SEPA-rendelet 
végrehajtása.

Módosítás 128
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A bankszektor önszabályozási 
kezdeményezés keretében foglalkozott a 
díjak átláthatóságával és 
összehasonlíthatóságával. Az erre 
vonatkozó iránymutatásról azonban nem 

(7) A bankszektor önszabályozási 
kezdeményezés keretében foglalkozott a 
díjak átláthatóságával és 
összehasonlíthatóságával. Az erre 
vonatkozó iránymutatásról azonban nem 
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született végleges megállapodás. A 
bankszámlaváltásra vonatkozóan az 
Európai Bankszektori Bizottság 2008-ban 
közös elveket állapított meg, amelyek 
tartalmaznak egy, az ugyanazon 
tagállamban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által kínált bankszámlák 
közötti váltáskor alkalmazható 
mechanizmusmodellt. Tekintettel azonban 
nem kötelező jellegükre, az említett elvek 
alkalmazása az EU-ban következetlen volt 
és nem járt kielégítő eredménnyel. A közös 
elvek továbbá csak a nemzeti szinten 
végrehajtott bankszámlaváltással 
foglalkoznak és nem terjednek ki a 
határokon átnyúló számlaváltásra. Végül, 
az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáféréssel összefüggésben a 2011. 
július 18-i 2011/442/EU bizottsági ajánlás 
felkérte a tagállamokat arra, hogy 
legkésőbb hat hónappal az ajánlás 
közzétételét követően hozzák meg az ezen 
ajánlás alkalmazásának biztosításához 
szükséges intézkedéseket. Jelenleg csak 
néhány tagállam teljesíti az ajánlásban 
foglalt fő elveket.

született végleges megállapodás. A 
bankszámlaváltásra vonatkozóan az 
Európai Bankszektori Bizottság 2008-ban 
közös elveket állapított meg, amelyek 
tartalmaznak egy, az ugyanazon 
tagállamban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által kínált bankszámlák 
közötti váltáskor alkalmazható 
mechanizmusmodellt. Tekintettel azonban 
nem kötelező jellegükre, az említett elvek 
alkalmazása az EU-ban következetlen volt 
és nem járt kielégítő eredménnyel. Végül, 
az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáféréssel összefüggésben a 2011. 
július 18-i 2011/442/EU bizottsági ajánlás 
felkérte a tagállamokat arra, hogy 
legkésőbb hat hónappal az ajánlás 
közzétételét követően hozzák meg az ezen 
ajánlás alkalmazásának biztosításához 
szükséges intézkedéseket. Jelenleg csak 
néhány tagállam teljesíti az ajánlásban 
foglalt fő elveket.

Or. de

Módosítás 129
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A bankszektor önszabályozási 
kezdeményezés keretében foglalkozott a 
díjak átláthatóságával és 
összehasonlíthatóságával. Az erre 
vonatkozó iránymutatásról azonban nem 
született végleges megállapodás. A 
bankszámlaváltásra vonatkozóan az 
Európai Bankszektori Bizottság 2008-ban 
közös elveket állapított meg, amelyek 

(7) A bankszektor önszabályozási 
kezdeményezés keretében foglalkozott a 
díjak átláthatóságával és 
összehasonlíthatóságával. Az erre 
vonatkozó iránymutatásról azonban nem 
született végleges megállapodás. A 
bankszámlaváltásra vonatkozóan az 
Európai Bankszektori Bizottság 2008-ban 
közös elveket állapított meg, amelyek 
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tartalmaznak egy, az ugyanazon 
tagállamban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által kínált bankszámlák 
közötti váltáskor alkalmazható 
mechanizmusmodellt. Tekintettel azonban 
nem kötelező jellegükre, az említett elvek 
alkalmazása az EU-ban következetlen volt 
és nem járt kielégítő eredménnyel. A 
közös elvek továbbá csak a nemzeti szinten 
végrehajtott bankszámlaváltással 
foglalkoznak és nem terjednek ki a 
határokon átnyúló számlaváltásra. Végül, 
az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáféréssel összefüggésben a 2011. 
július 18-i 2011/442/EU bizottsági ajánlás 
felkérte a tagállamokat arra, hogy 
legkésőbb hat hónappal az ajánlás 
közzétételét követően hozzák meg az ezen 
ajánlás alkalmazásának biztosításához 
szükséges intézkedéseket. Jelenleg csak 
néhány tagállam teljesíti az ajánlásban 
foglalt fő elveket.

tartalmaznak egy, az ugyanazon 
tagállamban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által kínált bankszámlák 
közötti váltáskor alkalmazható 
mechanizmusmodellt. Az említett elveket 
egyenlőtlenül alkalmazták, viszont EU-
szerte hozzáigazították őket a nemzeti 
piacok sajátosságaihoz. A közös elvek 
továbbá csak a nemzeti szinten végrehajtott 
bankszámlaváltással foglalkoznak és nem 
terjednek ki a határokon átnyúló 
számlaváltásra. Végül, az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáféréssel 
összefüggésben a 2011. július 18-i 
2011/442/EU bizottsági ajánlás felkérte a 
tagállamokat arra, hogy legkésőbb hat 
hónappal az ajánlás közzétételét követően 
hozzák meg az ezen ajánlás 
alkalmazásának biztosításához szükséges 
intézkedéseket. Jelenleg csak néhány 
tagállam teljesíti az ajánlásban foglalt fő 
elveket.

Or. en

Módosítás 130
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Alapvető ezért egységes 
szabályrendszert létrehozni az alacsony 
fogyasztói mobilitás kérdésének 
kezelésére, mindenekelőtt a fizetési 
számlákkal összefüggő szolgáltatások és 
díjak összehasonlításának javítása és a 
fizetésiszámla-váltás ösztönzése 
érdekében, valamint annak elkerülésére, 
hogy azokat a fogyasztókat, akik más 
tagállamban szándékoznak számlát nyitni, 
hátrányos megkülönböztetés érje 
lakóhelyük alapján. Fontos továbbá
megfelelő intézkedéseket elfogadni, 

(8) Fontos megfelelő intézkedéseket 
elfogadni, amelyek előmozdítják a 
fogyasztók részvételét a fizetési számlák 
piacán. Ezek az intézkedések ösztönzik 
majd a pénzforgalmi szolgáltatók belépését 
a belső piacra és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítanak, ezáltal 
fokozva a versenyt és a források hatékony 
elosztását az uniós lakossági pénzforgalmi 
piacon, ami a vállalkozások és a 
fogyasztók előnyére szolgál.
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amelyek előmozdítják a fogyasztók 
részvételét a fizetési számlák piacán. Ezek 
az intézkedések ösztönzik majd a 
pénzforgalmi szolgáltatók belépését a belső 
piacra és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítanak, ezáltal fokozva a versenyt és 
a források hatékony elosztását az uniós 
lakossági pénzforgalmi piacon, ami a 
vállalkozások és a fogyasztók előnyére 
szolgál. Az átlátható díjinformációk és 
számlaváltási lehetőségek az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférés jogával 
együtt lehetővé teszik az uniós polgárok 
számára azt is, hogy az Unión belül 
könnyebben mozogjanak és vásároljanak, 
így kihasználhassák a teljes mértékben 
működőképes belső piac előnyeit a 
lakossági pénzforgalmi szolgáltatások 
terén, és hozzájárulnak további 
fejlesztéséhez.

Or. en

Indokolás

Nem sok bizonyíték van arra, hogy az uniós polgárok mobilitását főként a díjakról adott 
információk és számlaváltási lehetőségek hiánya akadályozza.

Módosítás 131
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Alapvető ezért egységes 
szabályrendszert létrehozni az alacsony 
fogyasztói mobilitás kérdésének 
kezelésére, mindenekelőtt a fizetési 
számlákkal összefüggő szolgáltatások és 
díjak összehasonlításának javítása és a 
fizetésiszámla-váltás ösztönzése 
érdekében, valamint annak elkerülésére, 
hogy azokat a fogyasztókat, akik más 
tagállamban szándékoznak számlát nyitni, 

(8) Alapvető ezért egységes 
szabályrendszert létrehozni az alacsony 
fogyasztói mobilitás kérdésének 
kezelésére, mindenekelőtt a fizetési 
számlákkal összefüggő szolgáltatások és 
díjak összehasonlításának javítása és a 
fizetésiszámla-váltás ösztönzése 
érdekében. Fontos továbbá megfelelő 
intézkedéseket elfogadni, amelyek 
előmozdítják a fogyasztók részvételét a 
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hátrányos megkülönböztetés érje 
lakóhelyük alapján. Fontos továbbá 
megfelelő intézkedéseket elfogadni, 
amelyek előmozdítják a fogyasztók 
részvételét a fizetési számlák piacán. Ezek 
az intézkedések ösztönzik majd a 
pénzforgalmi szolgáltatók belépését a belső 
piacra és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítanak, ezáltal fokozva a versenyt és 
a források hatékony elosztását az uniós 
lakossági pénzforgalmi piacon, ami a 
vállalkozások és a fogyasztók előnyére 
szolgál. Az átlátható díjinformációk és 
számlaváltási lehetőségek az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférés jogával 
együtt lehetővé teszik az uniós polgárok 
számára azt is, hogy az Unión belül 
könnyebben mozogjanak és vásároljanak, 
így kihasználhassák a teljes mértékben 
működőképes belső piac előnyeit a 
lakossági pénzforgalmi szolgáltatások 
terén, és hozzájárulnak további 
fejlesztéséhez.

fizetési számlák piacán. Ezek az 
intézkedések ösztönzik majd a 
pénzforgalmi szolgáltatók belépését a belső 
piacra és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítanak, ezáltal fokozva a versenyt és 
a források hatékony elosztását az uniós 
lakossági pénzforgalmi piacon, ami a 
vállalkozások és a fogyasztók előnyére 
szolgál.

Or. en

Módosítás 132
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Alapvető ezért egységes 
szabályrendszert létrehozni az alacsony 
fogyasztói mobilitás kérdésének 
kezelésére, mindenekelőtt a fizetési 
számlákkal összefüggő szolgáltatások és 
díjak összehasonlításának javítása és a 
fizetésiszámla-váltás ösztönzése 
érdekében, valamint annak elkerülésére, 
hogy azokat a fogyasztókat, akik más 
tagállamban szándékoznak számlát nyitni, 
hátrányos megkülönböztetés érje 
lakóhelyük alapján. Fontos továbbá 

(8) Hosszú távon a hatékony és 
zökkenőmentes pénzügyi mobilitás 
lehetővé tétele érdekében alapvető
egységes szabályrendszert létrehozni az 
alacsony fogyasztói mobilitás kérdésének 
kezelésére, mindenekelőtt a fizetési 
számlákkal összefüggő szolgáltatások és 
díjak összehasonlításának javítása és a 
fizetésiszámla-váltás ösztönzése 
érdekében, valamint annak elkerülésére, 
hogy azokat a fogyasztókat, akik más 
tagállamban szándékoznak számlát nyitni, 
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megfelelő intézkedéseket elfogadni, 
amelyek előmozdítják a fogyasztók 
részvételét a fizetési számlák piacán. Ezek 
az intézkedések ösztönzik majd a 
pénzforgalmi szolgáltatók belépését a belső 
piacra és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítanak, ezáltal fokozva a versenyt és 
a források hatékony elosztását az uniós 
lakossági pénzforgalmi piacon, ami a 
vállalkozások és a fogyasztók előnyére 
szolgál. Az átlátható díjinformációk és 
számlaváltási lehetőségek az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférés jogával 
együtt lehetővé teszik az uniós polgárok 
számára azt is, hogy az Unión belül 
könnyebben mozogjanak és vásároljanak, 
így kihasználhassák a teljes mértékben 
működőképes belső piac előnyeit a 
lakossági pénzforgalmi szolgáltatások 
terén, és hozzájárulnak további 
fejlesztéséhez.

hátrányos megkülönböztetés érje 
lakóhelyük alapján. Fontos továbbá 
megfelelő intézkedéseket elfogadni, 
amelyek előmozdítják a fogyasztók 
részvételét a fizetési számlák piacán. Ezek 
az intézkedések ösztönzik majd a 
pénzforgalmi szolgáltatók belépését a belső 
piacra és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítanak, ezáltal fokozva a versenyt és 
a források hatékony elosztását az uniós 
lakossági pénzforgalmi piacon, ami a 
vállalkozások és a fogyasztók előnyére 
szolgál. Az átlátható díjinformációk és 
számlaváltási lehetőségek az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférés jogával 
együtt lehetővé teszik az uniós polgárok 
számára azt is, hogy az Unión belül 
könnyebben mozogjanak és vásároljanak, 
így kihasználhassák a teljes mértékben 
működőképes belső piac előnyeit a 
lakossági pénzforgalmi szolgáltatások 
terén, és hozzájárulnak az e-kereskedelem 
növekedéséhez és a belső piac 
továbbfejlesztéséhez.

Or. en

Módosítás 133
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Létfontosságú annak biztosítása is, 
hogy ez az irányelv ne akadályozza az 
innovációt a lakossági pénzforgalmi 
szolgáltatások terén. Minden évben új 
technológiák válnak életképessé, amelyek 
néha rendelkeznek azzal a potenciállal, 
hogy meghaladottá tegyék a fizetési 
számlák jelenlegi modelljét. Különösen a 
mobil banki szolgáltatásokat, a P2P 
fizetési szolgáltatásokat és az értéktároló 
kártyákat ösztönözni kell a hagyományos 
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banki szolgáltatások alternatívájaként.

Or. en

Módosítás 134
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ez az irányelv a fogyasztók fizetési 
számláira alkalmazandó. Következésképp a 
vállalkozások számlái, még ha kis- vagy 
mikrovállalkozásról van is szó, az ad
personam vezetett számlák kivételével nem 
tartoznak az irányelv alkalmazási körébe. 
Az irányelv nem terjed ki továbbá a 
megtakarítási számlákra, amelyek 
korlátozottabb fizetési funkciókkal 
rendelkezhetnek.

(9) Ez az irányelv a fogyasztók fizetési 
számláira alkalmazandó. Következésképp a 
vállalkozások számlái, még ha kis- vagy 
mikrovállalkozásról van is szó, az ad 
personam vezetett számlák kivételével nem 
tartoznak az irányelv alkalmazási körébe. 
Az irányelv nem terjed ki továbbá a 
megtakarítási számlákra, amelyek 
korlátozottabb fizetési funkciókkal 
rendelkezhetnek. Ez az irányelv nem 
alkalmazandó a kizárólag online e-
pénzforgalmi szolgáltatóként működő 
pénzforgalmi szolgáltatókra.

Or. en

Módosítás 135
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ez az irányelv a fogyasztók fizetési 
számláira alkalmazandó. Következésképp a 
vállalkozások számlái, még ha kis- vagy 
mikrovállalkozásról van is szó, az ad 
personam vezetett számlák kivételével nem 
tartoznak az irányelv alkalmazási körébe. 
Az irányelv nem terjed ki továbbá a 
megtakarítási számlákra, amelyek 

(9) Ez az irányelv a fogyasztók fizetési 
számláira alkalmazandó. Következésképp a 
vállalkozások számlái, még ha kis- vagy 
mikrovállalkozásról van is szó, az ad 
personam vezetett számlák kivételével nem 
tartoznak az irányelv alkalmazási körébe. 
Az irányelv nem terjed ki továbbá a 
megtakarítási számlákra, amelyek 
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korlátozottabb fizetési funkciókkal 
rendelkezhetnek.

korlátozottabb fizetési funkciókkal 
rendelkezhetnek. Nem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá azon hitelkártyák 
sem, amelyek nem központi jelentőségűek 
az irányelv pénzügyi integráció 
fokozására és az egységes piacra irányuló 
célkitűzéseinek elérését illetően.

Or. en

Módosítás 136
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos, hogy a fogyasztók megértsék 
a díjakat, össze tudják hasonlítani az egyes 
pénzforgalmi szolgáltatók ajánlatait, és 
megalapozott döntést tudjanak hozni arra 
vonatkozóan, hogy melyik számla felel 
meg a leginkább az igényeiknek. Nem 
hasonlíthatók össze a díjak, ha a 
pénzforgalmi szolgáltatók különböző 
terminológiát alkalmaznak ugyanarra a 
pénzforgalmi szolgáltatásra és eltérő a 
nyújtott információ formátuma. Az 
egységesített terminológia a legjellemzőbb 
pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó 
célzott, megfelelő formátumú 
díjinformációval együtt segítheti a 
fogyasztókat a díjak megértésében és 
összehasonlításában.

(11) Fontos, hogy a fogyasztók megértsék 
a díjakat, össze tudják hasonlítani az egyes 
pénzforgalmi szolgáltatók ajánlatait, és 
megalapozott döntést tudjanak hozni arra 
vonatkozóan, hogy melyik számla felel 
meg a leginkább az igényeiknek. Ennek 
során szerepet játszik a kapcsolódó 
szolgáltatások köre és az ajánlatok 
minősége, amely tényezők nem 
elhanyagolhatók a díjak 
összehasonlításakor. Nem hasonlíthatók 
össze a díjak, ha a pénzforgalmi 
szolgáltatók különböző terminológiát 
alkalmaznak ugyanarra a pénzforgalmi 
szolgáltatásra és eltérő a nyújtott 
információ formátuma. Az egységesített 
terminológia a legjellemzőbb pénzforgalmi 
szolgáltatásokra vonatkozó célzott, 
megfelelő formátumú díjinformációval 
együtt segítheti a fogyasztókat a díjak 
megértésében és összehasonlításában.

Or. de

Módosítás 137
Syed Kamall
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Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos, hogy a fogyasztók megértsék 
a díjakat, össze tudják hasonlítani az egyes 
pénzforgalmi szolgáltatók ajánlatait, és 
megalapozott döntést tudjanak hozni arra 
vonatkozóan, hogy melyik számla felel 
meg a leginkább az igényeiknek. Nem 
hasonlíthatók össze a díjak, ha a 
pénzforgalmi szolgáltatók különböző 
terminológiát alkalmaznak ugyanarra a 
pénzforgalmi szolgáltatásra és eltérő a 
nyújtott információ formátuma. Az 
egységesített terminológia a legjellemzőbb 
pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó 
célzott, megfelelő formátumú 
díjinformációval együtt segítheti a 
fogyasztókat a díjak megértésében és 
összehasonlításában.

(11) Fontos, hogy a fogyasztók megértsék 
a díjakat, össze tudják hasonlítani az egyes 
pénzforgalmi szolgáltatók ajánlatait, és 
megalapozott döntést tudjanak hozni arra 
vonatkozóan, hogy melyik számla felel 
meg a leginkább az igényeiknek. Nem 
hasonlíthatók össze a díjak, ha a 
pénzforgalmi szolgáltatók különböző 
terminológiát alkalmaznak ugyanarra a 
pénzforgalmi szolgáltatásra és eltérő a 
nyújtott információ formátuma. Az 
egységesített terminológia a legjellemzőbb 
pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó 
célzott, megfelelő formátumú 
díjinformációval együtt segítheti a 
fogyasztókat a díjak megértésében és 
nemzeti szintű összehasonlításában. Ennek 
ellenére el kell ismerni, hogy nagyfokú 
eltérés van a tagállamok között. 
Elképzelhető, hogy lehetetlen a 
nagyszámú díjfeltételek azonosítása azon 
tagállamok számára, amelyek „szabad 
lakossági banki modellel” rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 138
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Fontos, hogy a fogyasztók megértsék 
a díjakat, össze tudják hasonlítani az egyes 
pénzforgalmi szolgáltatók ajánlatait, és 
megalapozott döntést tudjanak hozni arra 
vonatkozóan, hogy melyik számla felel 
meg a leginkább az igényeiknek. Nem 

(11) Fontos, hogy a fogyasztók megértsék 
a díjakat, össze tudják hasonlítani az egyes 
pénzforgalmi szolgáltatók ajánlatait, és 
megalapozott döntést tudjanak hozni arra 
vonatkozóan, hogy melyik számla felel 
meg a leginkább az igényeiknek. Nem 
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hasonlíthatók össze a díjak, ha a 
pénzforgalmi szolgáltatók különböző 
terminológiát alkalmaznak ugyanarra a 
pénzforgalmi szolgáltatásra és eltérő a 
nyújtott információ formátuma. Az 
egységesített terminológia a legjellemzőbb 
pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó 
célzott, megfelelő formátumú 
díjinformációval együtt segítheti a 
fogyasztókat a díjak megértésében és 
összehasonlításában.

hasonlíthatók össze a díjak, ha a 
pénzforgalmi szolgáltatók különböző 
terminológiát alkalmaznak ugyanarra a 
pénzforgalmi szolgáltatásra és eltérő a 
nyújtott információ formátuma. Az 
egységesített terminológia a legjellemzőbb 
pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó 
célzott, megfelelő formátumú 
díjinformációval együtt segítheti a 
fogyasztókat a díjak megértésében és 
nemzeti szintű összehasonlításában.

Or. en

Módosítás 139
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fogyasztók számára a tömör és a 
különböző pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti összehasonlítást megkönnyítő 
információ lenne a leghasznosabb. A 
fizetésiszámla-ajánlatok összehasonlítása 
céljából a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátott eszközöknek nem lenne pozitív 
hatásuk, ha a különböző ajánlatok díjait 
tartalmazó hosszú listák áttekintésére 
fordított idő nem állna arányban a legjobb 
ár-érték arányú ajánlat kiválasztásával 
járó előnnyel. Hasonlóképpen a díjakkal 
kapcsolatos terminológiát csak a 
tagállamokban legjellemzőbb kifejezések 
és fogalommeghatározások tekintetében 
indokolt egységesíteni a túl sok információ 
kockázatának elkerülése céljából.

(12) A fogyasztóknak tömör és a 
különböző pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti összehasonlítást megkönnyítő 
információkra van szükségük a fizetési 
számlájukhoz kapcsolódó költségekről.
Ebben az összefüggésben az EK elfogadta 
2007/64/EK irányelvet, amely az 
átláthatóság érdekében meghatározza a 
fizetési műveletekre vonatkozó feltételeket 
és tájékoztatási követelményeket. A
díjakkal kapcsolatos terminológiát csak a 
tagállamokban legjellemzőbb kifejezések 
és fogalommeghatározások tekintetében 
indokolt egységesíteni a túl sok információ 
kockázatának elkerülése céljából.

Or. en

Indokolás

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvvel való összhang, valamint az esetleges 
következetlenségek elkerülése érdekében, logikusabb lett volna a pénzforgalmi 
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szolgáltatásokról szóló irányelvben foglalkozni a díjak átláthatóságával, amelynek 
felülvizsgálata jelenleg folyik. Mindenesetre a párhuzamos normák elkerülése érdekében 
fontos, hogy az irányelv díjinformációkkal kapcsolatos rendelkezéseit összehangolják a 
pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv III. címének szabályaival és a VI. címe szerinti 
átláthatósági rendelkezésekkel, amelyeket a nemzeti hatóságok bocsátanak ki.

Módosítás 140
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fogyasztók számára a tömör és a 
különböző pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti összehasonlítást megkönnyítő 
információ lenne a leghasznosabb. A 
fizetésiszámla-ajánlatok összehasonlítása 
céljából a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátott eszközöknek nem lenne pozitív 
hatásuk, ha a különböző ajánlatok díjait 
tartalmazó hosszú listák áttekintésére 
fordított idő nem állna arányban a legjobb 
ár-érték arányú ajánlat kiválasztásával járó 
előnnyel. Hasonlóképpen a díjakkal 
kapcsolatos terminológiát csak a 
tagállamokban legjellemzőbb kifejezések 
és fogalommeghatározások tekintetében 
indokolt egységesíteni a túl sok információ 
kockázatának elkerülése céljából.

(12) A fogyasztók számára a tömör és a 
különböző pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti összehasonlítást megkönnyítő 
információ lenne a leghasznosabb. A 
fizetésiszámla-ajánlatok összehasonlítása 
céljából a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátott eszközöknek nem lenne pozitív 
hatásuk, ha a különböző ajánlatok díjait 
tartalmazó hosszú listák áttekintésére 
fordított idő nem állna arányban a legjobb 
ár-érték arányú ajánlat kiválasztásával járó 
előnnyel. Ezért a legjellemzőbb, nemzeti 
szinten díjköteles pénzforgalmi 
szolgáltatások 80%-át kitevő pénzforgalmi 
szolgáltatásokat tartalmazó lista a legjobb 
megközelítés ahhoz, hogy reprezentálják a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
többségét, és figyelembe vegyék a 
tagállamokban kínált szolgáltatások 
sajátosságait. Hasonlóképpen a díjakkal 
kapcsolatos terminológiát csak a 
tagállamokban legjellemzőbb kifejezések 
és fogalommeghatározások tekintetében 
indokolt egységesíteni a túl sok információ 
kockázatának elkerülése céljából.

Or. en

Módosítás 141
Jean-Paul Gauzès
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Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fogyasztók számára a tömör és a 
különböző pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti összehasonlítást megkönnyítő 
információ lenne a leghasznosabb. A 
fizetésiszámla-ajánlatok összehasonlítása 
céljából a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátott eszközöknek nem lenne pozitív 
hatásuk, ha a különböző ajánlatok díjait 
tartalmazó hosszú listák áttekintésére 
fordított idő nem állna arányban a legjobb 
ár-érték arányú ajánlat kiválasztásával járó 
előnnyel. Hasonlóképpen a díjakkal 
kapcsolatos terminológiát csak a 
tagállamokban legjellemzőbb kifejezések 
és fogalommeghatározások tekintetében 
indokolt egységesíteni a túl sok információ 
kockázatának elkerülése céljából.

(12) A fogyasztók számára a tömör és a 
különböző pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti összehasonlítást megkönnyítő 
információ lenne a leghasznosabb. A 
fizetésiszámla-ajánlatok összehasonlítása 
céljából a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátott eszközöknek nem lenne pozitív 
hatásuk, ha a különböző ajánlatok díjait 
tartalmazó hosszú listák áttekintésére 
fordított idő nem állna arányban a legjobb 
ár-érték arányú ajánlat kiválasztásával járó 
előnnyel. Ezért a legjellemzőbb, nemzeti 
szinten díjköteles pénzforgalmi 
szolgáltatások 80%-át kitevő pénzforgalmi 
szolgáltatásokat tartalmazó lista a legjobb 
megközelítés ahhoz, hogy reprezentálják a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
többségét, és figyelembe vegyék a 
tagállamokban kínált szolgáltatások 
sajátosságait. Hasonlóképpen a díjakkal 
kapcsolatos terminológiát csak a 
tagállamokban legjellemzőbb kifejezések 
és fogalommeghatározások tekintetében 
indokolt egységesíteni a túl sok információ 
kockázatának elkerülése céljából.

Or. en

Módosítás 142
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A díjakkal kapcsolatos terminológiát a 
nemzeti illetékes hatóságoknak kell 
meghatározniuk, lehetővé téve a helyi 
piacok sajátosságainak figyelembevételét. 

(13) A díjakkal kapcsolatos terminológiát a 
nemzeti illetékes hatóságoknak kell 
meghatározniuk, lehetővé téve a helyi 
piacok sajátosságainak figyelembevételét. 
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Ahhoz, hogy valamely szolgáltatás 
jellemzőnek minősüljön, legalább egy 
tagállami pénzforgalmi szolgáltató 
esetében díjkötelesnek kell lennie. 
Emellett, amennyiben lehetséges, a 
díjakkal kapcsolatos terminológiát uniós 
szinten kell egységesíteni, ezáltal lehetővé 
téve az Unión belüli összehasonlítást. Az 
Európai Bankhatóságnak iránymutatást 
kell kidolgoznia, hogy segítse a 
tagállamokat a legjellemzőbb, nemzeti 
szinten díjköteles pénzforgalmi 
szolgáltatások meghatározásában.

Ahhoz, hogy valamely szolgáltatás 
jellemzőnek minősüljön, legalább egy 
tagállami pénzforgalmi szolgáltató 
esetében díjkötelesnek kell lennie.

Or. en

Indokolás

A felmerülő igazgatási költségekhez képest nem világos, hogy a terminológia egységesítése 
valódi előnyt teremt-e.

Módosítás 143
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A díjakkal kapcsolatos terminológiát a 
nemzeti illetékes hatóságoknak kell 
meghatározniuk, lehetővé téve a helyi 
piacok sajátosságainak figyelembevételét. 
Ahhoz, hogy valamely szolgáltatás 
jellemzőnek minősüljön, legalább egy 
tagállami pénzforgalmi szolgáltató 
esetében díjkötelesnek kell lennie. 
Emellett, amennyiben lehetséges, a 
díjakkal kapcsolatos terminológiát uniós 
szinten kell egységesíteni, ezáltal lehetővé 
téve az Unión belüli összehasonlítást. Az 
Európai Bankhatóságnak iránymutatást kell 
kidolgoznia, hogy segítse a tagállamokat a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatások 
meghatározásában.

(13) A díjakkal kapcsolatos terminológiát a 
nemzeti illetékes hatóságoknak kell 
meghatározniuk, lehetővé téve a helyi 
piacok sajátosságainak figyelembevételét. 
Ahhoz, hogy valamely szolgáltatás 
jellemzőnek minősüljön, legalább egy 
tagállami pénzforgalmi szolgáltató 
esetében díjkötelesnek kell lennie. Az 
Európai Bankhatóságnak iránymutatást kell 
kidolgoznia, hogy segítse a tagállamokat a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatások 
meghatározásában.
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Or. en

Módosítás 144
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A díjakkal kapcsolatos terminológiát a 
nemzeti illetékes hatóságoknak kell 
meghatározniuk, lehetővé téve a helyi 
piacok sajátosságainak figyelembevételét. 
Ahhoz, hogy valamely szolgáltatás 
jellemzőnek minősüljön, legalább egy 
tagállami pénzforgalmi szolgáltató 
esetében díjkötelesnek kell lennie. 
Emellett, amennyiben lehetséges, a 
díjakkal kapcsolatos terminológiát uniós 
szinten kell egységesíteni, ezáltal lehetővé 
téve az Unión belüli összehasonlítást. Az 
Európai Bankhatóságnak iránymutatást kell 
kidolgoznia, hogy segítse a tagállamokat a
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatások 
meghatározásában.

(13) A díjakkal kapcsolatos terminológiát a 
nemzeti illetékes hatóságoknak kell 
meghatározniuk, lehetővé téve a helyi 
piacok sajátosságainak figyelembevételét. 
Ahhoz, hogy valamely szolgáltatás 
jellemzőnek minősüljön, legalább egy 
tagállami pénzforgalmi szolgáltató 
esetében díjkötelesnek kell lennie. 
Emellett, amennyiben lehetséges, ki kell 
dolgozni a fogalommeghatározások uniós 
szinten egységesített listáját, ezáltal 
lehetővé téve az Unión belüli 
összehasonlítást. Az Európai 
Bankhatóságnak iránymutatást kell 
kidolgoznia, hogy segítse a tagállamokat a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatások 
meghatározásában.

Or. en

Módosítás 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A díjakkal kapcsolatos terminológiát a 
nemzeti illetékes hatóságoknak kell 
meghatározniuk, lehetővé téve a helyi 
piacok sajátosságainak figyelembevételét. 
Ahhoz, hogy valamely szolgáltatás 

(13) A díjakkal kapcsolatos terminológiát a 
nemzeti illetékes hatóságoknak kell 
meghatározniuk, lehetővé téve a helyi 
piacok sajátosságainak figyelembevételét. 
Ahhoz, hogy valamely szolgáltatás 
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jellemzőnek minősüljön, legalább egy 
tagállami pénzforgalmi szolgáltató 
esetében díjkötelesnek kell lennie. 
Emellett, amennyiben lehetséges, a 
díjakkal kapcsolatos terminológiát uniós 
szinten kell egységesíteni, ezáltal lehetővé 
téve az Unión belüli összehasonlítást. Az 
Európai Bankhatóságnak iránymutatást kell 
kidolgoznia, hogy segítse a tagállamokat a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatások 
meghatározásában.

jellemzőnek minősüljön, legalább egy 
tagállami pénzforgalmi szolgáltató 
esetében díjkötelesnek vagy díjmentesnek 
kell lennie. Emellett, amennyiben 
lehetséges, a díjakkal kapcsolatos 
terminológiát uniós szinten kell 
egységesíteni, ezáltal lehetővé téve az 
Unión belüli összehasonlítást. Az Európai 
Bankhatóságnak iránymutatást kell 
kidolgoznia, hogy segítse a tagállamokat a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
vagy díjmentes pénzforgalmi 
szolgáltatások meghatározásában.

Or. en

Módosítás 146
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Miután az illetékes hatóságok 
összeállították azt az átmeneti jegyzéket, 
amely a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásokat, 
valamint a kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmazza, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia azokat, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi
aktusok útján meghatározza, melyek azok 
a szolgáltatások, amelyek a tagállamok 
többségében azonosak, és azok 
vonatkozásában egységesített uniós szintű 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
javasoljon.

törölve

Or. en

Indokolás

A felmerülő igazgatási költségekhez képest nem világos, hogy a terminológia egységesítése 
valódi előnyt teremt-e.
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Módosítás 147
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Miután az illetékes hatóságok 
összeállították azt az átmeneti jegyzéket, 
amely a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásokat, 
valamint a kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmazza, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia azokat, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján meghatározza, melyek azok
a szolgáltatások, amelyek a tagállamok 
többségében azonosak, és azok 
vonatkozásában egységesített uniós szintű 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
javasoljon.

(14) Miután az illetékes hatóságok 
összeállították azt az átmeneti jegyzéket, 
amely a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásokat, 
valamint a kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmazza, a 
Bizottság megvizsgálhatja azokat és 
ajánlásokat tehet azokra a 
szolgáltatásokra, amelyek a tagállamok 
többségében azonosak, és azok 
vonatkozásában egységesített uniós szintű 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
javasolhat.

Or. de

Módosítás 148
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Miután az illetékes hatóságok 
összeállították azt az átmeneti jegyzéket, 
amely a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásokat, 
valamint a kifejezéseket és
fogalommeghatározásokat tartalmazza, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia azokat, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján meghatározza, melyek azok a 
szolgáltatások, amelyek a tagállamok 
többségében azonosak, és azok 

(14) Miután az illetékes hatóságok 
összeállították azt az átmeneti jegyzéket, 
amely a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásokat, 
valamint a fogalommeghatározásokat 
tartalmazza, a Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia azokat, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján meghatározza, 
melyek azok a szolgáltatások, amelyek a 
tagállamok többségében azonosak, és 
javaslatot tegyen a 
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vonatkozásában egységesített uniós szintű 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
javasoljon.

fogalommeghatározások uniós szinten 
egységesített listájára.

Or. en

Módosítás 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Miután az illetékes hatóságok 
összeállították azt az átmeneti jegyzéket, 
amely a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásokat, 
valamint a kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmazza, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia azokat, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján meghatározza, melyek azok a 
szolgáltatások, amelyek a tagállamok 
többségében azonosak, és azok 
vonatkozásában egységesített uniós szintű 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
javasoljon.

(14) Miután az illetékes hatóságok 
összeállították azt az átmeneti jegyzéket, 
amely a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles vagy díjmentes pénzforgalmi 
szolgáltatásokat, valamint a kifejezéseket 
és fogalommeghatározásokat tartalmazza, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia azokat, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján meghatározza, melyek azok a 
szolgáltatások, amelyek a tagállamok 
többségében azonosak, és azok 
vonatkozásában egységesített uniós szintű 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
javasoljon.

Or. en

Módosítás 150
Sylvie Goulard

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Miután az illetékes hatóságok 
összeállították azt az átmeneti jegyzéket, 
amely a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásokat, 
valamint a kifejezéseket és 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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fogalommeghatározásokat tartalmazza, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia azokat, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján meghatározza, melyek azok a 
szolgáltatások, amelyek a tagállamok 
többségében azonosak, és azok 
vonatkozásában egységesített uniós szintű 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
javasoljon.

Or. fr

Módosítás 151
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A nemzeti vagy uniós szinten 
egységesített, díjakkal kapcsolatos 
valamennyi terminológiát a lehető 
legvilágosabban és legtömörebben kell 
megfogalmazni.

Or. en

Módosítás 152
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
könnyebben összehasonlíthassák az 
egységes piacon alkalmazott 
fizetésiszámla-díjakat, a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a 
fogyasztók számára az egységesített 
terminológiában felsorolt szolgáltatások 
után felszámított díjak jegyzékét. Ez 

(15) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
könnyebben összehasonlíthassák az 
egységes piacon alkalmazott 
fizetésiszámla-díjakat, a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a 
fogyasztók számára az egységesített 
terminológiában felsorolt szolgáltatások 
után nemzeti szinten felszámított díjak 
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hozzájárulna a fizetési számlák piacán 
versenyben álló hitelintézetek közötti 
egyenlő versenyfeltételek létrehozásához 
is. Helyénvaló, hogy a díjszabási 
dokumentum csak az egyes tagállamokban 
legjellemzőbb pénzforgalmi 
szolgáltatásokra vonatkozó információkat 
tartalmazzon, adott esetben az uniós 
szinten meghatározott kifejezések és 
fogalommeghatározások alkalmazásával. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
segítséget kapjanak a fizetési számlájukkal 
összefüggésben fizetendő díjak 
megértéséhez, rendelkezésükre kell 
bocsátani egy glosszáriumot, amely 
legalább a jegyzékben szereplő díjak és 
szolgáltatások magyarázatát tartalmazza. A 
glosszárium hasznos eszközként szolgál 
majd a díjak jelentésének jobb 
megértéséhez, és hozzájárul ahhoz, hogy a 
fogyasztók a fizetésiszámla-ajánlatok 
szélesebb választékából választhassanak. A 
pénzforgalmi szolgáltatók számára elő kell 
írni azt is, hogy legalább évente 
tájékoztassák a fogyasztókat a fizetési 
számlájuk után felszámított valamennyi 
díjról. Utólagos információt külön erre a 
célra szolgáló összefoglaló útján kell 
nyújtani. Ennek teljes áttekintést kell adnia 
a felszámított díjakról, hogy a fogyasztó 
eligazodhasson a számlájához kapcsolódó 
díjköltségek között és értékelhesse, hogy 
szükség van-e fogyasztási szokásainak 
megváltoztatására vagy szolgáltatóváltásra. 
Ez az előny akkor lenne maximális, ha az 
utólagos díjinformáció ugyanazokra a 
szolgáltatásokra terjedne ki, mint az 
előzetes tájékoztatás.

jegyzékét. Ez hozzájárulna a fizetési 
számlák piacán versenyben álló 
hitelintézetek közötti egyenlő 
versenyfeltételek létrehozásához is. 
Helyénvaló, hogy a díjszabási 
dokumentum csak az egyes tagállamokban 
legjellemzőbb pénzforgalmi 
szolgáltatásokra vonatkozó információkat 
tartalmazzon. Annak érdekében, hogy a 
fogyasztók segítséget kapjanak a fizetési 
számlájukkal összefüggésben fizetendő 
díjak megértéséhez, kérésre, a fogyasztók 
számára hozzáférhető helyiségeikben 
tartós adathordozón, illetve a 
pénzforgalmi szolgáltató weboldalán 
elektronikus formában rendelkezésükre 
kell bocsátani egy glosszáriumot, amely 
legalább a jegyzékben szereplő díjak és 
szolgáltatások magyarázatát tartalmazza A 
glosszárium hasznos eszközként szolgál 
majd a díjak jelentésének jobb 
megértéséhez, és hozzájárul ahhoz, hogy a 
fogyasztók a fizetésiszámla-ajánlatok
szélesebb választékából választhassanak. A 
pénzforgalmi szolgáltatók számára elő kell 
írni azt is, hogy legalább évente 
tájékoztassák a fogyasztókat a fizetési 
számlájuk után felszámított valamennyi 
díjról. Utólagos információt külön erre a 
célra szolgáló összefoglaló útján kell 
nyújtani. Ennek teljes áttekintést kell adnia 
a felszámított díjakról, hogy a fogyasztó 
eligazodhasson a számlájához kapcsolódó 
díjköltségek között és értékelhesse, hogy 
szükség van-e fogyasztási szokásainak 
megváltoztatására vagy szolgáltatóváltásra. 
Ez az előny akkor lenne maximális, ha az 
utólagos díjinformáció ugyanazokra a 
szolgáltatásokra terjedne ki, mint az 
előzetes tájékoztatás.

Or. en

Módosítás 153
Olle Ludvigsson
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Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
könnyebben összehasonlíthassák az 
egységes piacon alkalmazott 
fizetésiszámla-díjakat, a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a 
fogyasztók számára az egységesített 
terminológiában felsorolt szolgáltatások 
után felszámított díjak jegyzékét. Ez 
hozzájárulna a fizetési számlák piacán 
versenyben álló hitelintézetek közötti 
egyenlő versenyfeltételek létrehozásához 
is. Helyénvaló, hogy a díjszabási 
dokumentum csak az egyes tagállamokban 
legjellemzőbb pénzforgalmi 
szolgáltatásokra vonatkozó információkat 
tartalmazzon, adott esetben az uniós 
szinten meghatározott kifejezések és 
fogalommeghatározások alkalmazásával. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
segítséget kapjanak a fizetési számlájukkal 
összefüggésben fizetendő díjak 
megértéséhez, rendelkezésükre kell 
bocsátani egy glosszáriumot, amely 
legalább a jegyzékben szereplő díjak és 
szolgáltatások magyarázatát tartalmazza. A 
glosszárium hasznos eszközként szolgál 
majd a díjak jelentésének jobb 
megértéséhez, és hozzájárul ahhoz, hogy a 
fogyasztók a fizetésiszámla-ajánlatok 
szélesebb választékából választhassanak. A 
pénzforgalmi szolgáltatók számára elő kell 
írni azt is, hogy legalább évente 
tájékoztassák a fogyasztókat a fizetési 
számlájuk után felszámított valamennyi 
díjról. Utólagos információt külön erre a 
célra szolgáló összefoglaló útján kell 
nyújtani. Ennek teljes áttekintést kell adnia 
a felszámított díjakról, hogy a fogyasztó 
eligazodhasson a számlájához kapcsolódó 
díjköltségek között és értékelhesse, hogy 
szükség van-e fogyasztási szokásainak 
megváltoztatására vagy szolgáltatóváltásra. 
Ez az előny akkor lenne maximális, ha az 

(15) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
könnyebben összehasonlíthassák az 
egységes piacon alkalmazott 
fizetésiszámla-díjakat, a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a 
fogyasztók számára az egységesített 
terminológiában felsorolt szolgáltatások, 
valamint adott esetben a számlához 
kapcsolódó minden egyéb szolgáltatás
után felszámított díjak jegyzékét. Ez 
hozzájárulna a fizetési számlák piacán 
versenyben álló hitelintézetek közötti 
egyenlő versenyfeltételek létrehozásához 
is. A díjszabási dokumentumnak az egyes 
tagállamokban legjellemzőbb pénzforgalmi 
szolgáltatásokra vonatkozó egységesített 
terminológián kell alapulnia, adott
esetben az uniós szinten meghatározott 
kifejezések és fogalommeghatározások 
alkalmazásával. Annak érdekében, hogy a 
fogyasztók segítséget kapjanak a fizetési 
számlájukkal összefüggésben fizetendő 
díjak megértéséhez, rendelkezésükre kell 
bocsátani egy glosszáriumot, amely a 
jegyzékben szereplő összes díj és 
szolgáltatás magyarázatát tartalmazza. A 
glosszárium hasznos eszközként szolgál 
majd a díjak jelentésének jobb 
megértéséhez, és hozzájárul ahhoz, hogy a 
fogyasztók a fizetésiszámla-ajánlatok 
szélesebb választékából választhassanak. A 
pénzforgalmi szolgáltatók számára elő kell 
írni azt is, hogy legalább évente 
tájékoztassák a fogyasztókat a fizetési 
számlájuk után felszámított valamennyi 
díjról, valamint az elért és kifizetett 
kamatokról. Utólagos információt külön 
erre a célra szolgáló összefoglaló útján kell 
nyújtani. Ennek teljes áttekintést kell adnia 
a felszámított díjakról és az elért és 
kifizetett kamatokról, hogy a fogyasztó 
eligazodhasson a számlájához kapcsolódó 
díjköltségek és kamatok között és 
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utólagos díjinformáció ugyanazokra a 
szolgáltatásokra terjedne ki, mint az 
előzetes tájékoztatás.

értékelhesse, hogy szükség van-e 
fogyasztási szokásainak megváltoztatására 
vagy szolgáltatóváltásra. Ez az előny akkor 
lenne maximális, ha az utólagos 
díjinformáció ugyanazokra a 
szolgáltatásokra terjedne ki, mint az 
előzetes tájékoztatás. Azoknak a 
fogyasztóknak, akik ezt kérik, a 
díjkimutatást papírformátumban kell 
elküldeni. Egyéb esetben a kimutatást 
elektronikusan is továbbítható.

Or. en

Módosítás 154
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
könnyebben összehasonlíthassák az 
egységes piacon alkalmazott 
fizetésiszámla-díjakat, a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a 
fogyasztók számára az egységesített 
terminológiában felsorolt szolgáltatások 
után felszámított díjak jegyzékét. Ez 
hozzájárulna a fizetési számlák piacán 
versenyben álló hitelintézetek közötti 
egyenlő versenyfeltételek létrehozásához 
is. Helyénvaló, hogy a díjszabási 
dokumentum csak az egyes tagállamokban 
legjellemzőbb pénzforgalmi 
szolgáltatásokra vonatkozó információkat 
tartalmazzon, adott esetben az uniós 
szinten meghatározott kifejezések és 
fogalommeghatározások alkalmazásával. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
segítséget kapjanak a fizetési számlájukkal 
összefüggésben fizetendő díjak 
megértéséhez, rendelkezésükre kell 
bocsátani egy glosszáriumot, amely 
legalább a jegyzékben szereplő díjak és 

(15) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
könnyebben összehasonlíthassák az 
egységes piacon alkalmazott 
fizetésiszámla-díjakat, a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak biztosítaniuk kell a 
fogyasztók számára az egységesített 
terminológiában felsorolt szolgáltatások 
után nemzeti szinten felszámított díjak 
jegyzékét. Ez hozzájárulna a fizetési 
számlák piacán versenyben álló 
hitelintézetek közötti egyenlő 
versenyfeltételek létrehozásához is. 
Helyénvaló, hogy a díjszabási 
dokumentum csak az egyes tagállamokban 
legjellemzőbb pénzforgalmi 
szolgáltatásokra vonatkozó információkat 
tartalmazzon. Annak érdekében, hogy a 
fogyasztók segítséget kapjanak a fizetési 
számlájukkal összefüggésben fizetendő 
díjak megértéséhez, rendelkezésükre kell 
bocsátani egy glosszáriumot, amely 
legalább a jegyzékben szereplő díjak és 
szolgáltatások magyarázatát tartalmazza. A 
glosszárium hasznos eszközként szolgál 
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szolgáltatások magyarázatát tartalmazza. A 
glosszárium hasznos eszközként szolgál
majd a díjak jelentésének jobb 
megértéséhez, és hozzájárul ahhoz, hogy a 
fogyasztók a fizetésiszámla-ajánlatok 
szélesebb választékából választhassanak. A 
pénzforgalmi szolgáltatók számára elő kell 
írni azt is, hogy legalább évente 
tájékoztassák a fogyasztókat a fizetési 
számlájuk után felszámított valamennyi 
díjról. Utólagos információt külön erre a 
célra szolgáló összefoglaló útján kell 
nyújtani. Ennek teljes áttekintést kell adnia 
a felszámított díjakról, hogy a fogyasztó 
eligazodhasson a számlájához kapcsolódó 
díjköltségek között és értékelhesse, hogy 
szükség van-e fogyasztási szokásainak 
megváltoztatására vagy szolgáltatóváltásra. 
Ez az előny akkor lenne maximális, ha az 
utólagos díjinformáció ugyanazokra a 
szolgáltatásokra terjedne ki, mint az 
előzetes tájékoztatás.

majd a díjak jelentésének jobb 
megértéséhez, és hozzájárul ahhoz, hogy a 
fogyasztók a fizetésiszámla-ajánlatok 
szélesebb választékából választhassanak. A 
pénzforgalmi szolgáltatók számára elő kell 
írni azt is, hogy legalább évente 
tájékoztassák a fogyasztókat a fizetési 
számlájuk után felszámított valamennyi 
díjról. Utólagos információt külön erre a 
célra szolgáló összefoglaló útján kell 
nyújtani. Ennek teljes áttekintést kell adnia 
a felszámított díjakról, hogy a fogyasztó 
eligazodhasson a számlájához kapcsolódó 
díjköltségek között és értékelhesse, hogy 
szükség van-e fogyasztási szokásainak 
megváltoztatására vagy szolgáltatóváltásra. 
Ez az előny akkor lenne maximális, ha az 
utólagos díjinformáció ugyanazokra a 
szolgáltatásokra terjedne ki, mint az 
előzetes tájékoztatás.

Or. en

Indokolás

A felmerülő igazgatási költségekhez képest nem világos, hogy a terminológia egységesítése 
valódi előnyt teremt-e.

Módosítás 155
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A fogyasztók igényeinek kielégítése 
céljából biztosítani kell, hogy a fizetési 
számlákra vonatkozó díjinformáció pontos, 
egyértelmű és összehasonlítható legyen. Az 
irányelvnek ezért a bemutatásra 
vonatkozó egységes követelményeket kell 
meghatároznia a díjszabási dokumentum 
és a díjkimutatás tekintetében, azt 

(16) A fogyasztók igényeinek kielégítése 
céljából biztosítani kell, hogy a fizetési 
számlákra vonatkozó díjinformáció pontos, 
egyértelmű és összehasonlítható legyen.
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biztosítandó, hogy azok a fogyasztók 
számára érthetők és általuk 
összehasonlíthatók legyenek. A 
tagállamokban alkalmazott díjszabási 
dokumentum és díjkimutatás esetében a 
formátumnak, a tételek sorrendjének és a 
megnevezéseknek azonosaknak kell 
lenniük, lehetővé téve a fogyasztók 
számára két dokumentum 
összehasonlítását, és ezáltal az 
információk lehető legteljesebb körű 
megértését és felhasználását. A díjszabási 
dokumentumnak és a díjkimutatásnak 
egyértelműen megkülönböztethetőnek kell 
lennie más dokumentumoktól. Az 
előbbieket közös szimbólummal kell 
azonosítani.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv célját tekintve szükségtelen ennyire részletezni a díjszabási dokumentumot.

Módosítás 156
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A fogyasztók igényeinek kielégítése 
céljából biztosítani kell, hogy a fizetési 
számlákra vonatkozó díjinformáció pontos, 
egyértelmű és összehasonlítható legyen. Az 
irányelvnek ezért a bemutatásra 
vonatkozó egységes követelményeket kell 
meghatároznia a díjszabási dokumentum 
és a díjkimutatás tekintetében, azt 
biztosítandó, hogy azok a fogyasztók 
számára érthetők és általuk 
összehasonlíthatók legyenek. A 
tagállamokban alkalmazott díjszabási 
dokumentum és díjkimutatás esetében a 
formátumnak, a tételek sorrendjének és a 

(16) A fogyasztók igényeinek kielégítése 
céljából biztosítani kell, hogy a fizetési 
számlákra vonatkozó díjinformáció pontos, 
egyértelmű és összehasonlítható legyen.
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megnevezéseknek azonosaknak kell 
lenniük, lehetővé téve a fogyasztók 
számára két dokumentum 
összehasonlítását, és ezáltal az 
információk lehető legteljesebb körű 
megértését és felhasználását. A díjszabási 
dokumentumnak és a díjkimutatásnak 
egyértelműen megkülönböztethetőnek kell 
lennie más dokumentumoktól. Az 
előbbieket közös szimbólummal kell 
azonosítani.

Or. en

Módosítás 157
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vonatkozó uniós szintű 
terminológia Unión belüli következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
tagállamoknak elő kell írniuk a 
pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy 
a fogyasztókkal folytatott kommunikáció 
során, ideértve a díjszabási 
dokumentumot és a díjkimutatást is, a 
hatályos uniós szintű terminológiát az 
átmeneti jegyzékben meghatározott, egyéb 
vonatkozó nemzeti szintű egységesített 
terminológiával együtt alkalmazzák. A 
díjszabási dokumentum és a díjkimutatás 
kivételével a pénzforgalmi szolgáltatók 
használhatnak márkanevet a 
szolgáltatások meghatározására.

törölve

Or. en

Indokolás

A felmerülő igazgatási költségekhez képest nem világos, hogy a terminológia egységesítése 
valódi előnyt teremt-e.
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Módosítás 158
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vonatkozó uniós szintű 
terminológia Unión belüli következetes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
tagállamoknak elő kell írniuk a 
pénzforgalmi szolgáltatók számára, hogy 
a fogyasztókkal folytatott kommunikáció 
során, ideértve a díjszabási 
dokumentumot és a díjkimutatást is, a 
hatályos uniós szintű terminológiát az 
átmeneti jegyzékben meghatározott, egyéb 
vonatkozó nemzeti szintű egységesített 
terminológiával együtt alkalmazzák. A 
díjszabási dokumentum és a díjkimutatás 
kivételével a pénzforgalmi szolgáltatók 
használhatnak márkanevet a 
szolgáltatások meghatározására.

törölve

Or. en

Módosítás 159
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vonatkozó uniós szintű terminológia 
Unión belüli következetes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a tagállamoknak elő 
kell írniuk a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy a fogyasztókkal folytatott 
kommunikáció során, ideértve a díjszabási 
dokumentumot és a díjkimutatást is, a 
hatályos uniós szintű terminológiát az 
átmeneti jegyzékben meghatározott, egyéb 

(17) A vonatkozó uniós szintű terminológia 
Unión belüli következetes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a tagállamoknak elő 
kell írniuk a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy a fogyasztókkal folytatott 
kommunikáció során, ideértve a díjszabási 
dokumentumot és a díjkimutatást is, az 
uniós egységesített terminológiát
alkalmazzák. A pénzforgalmi szolgáltatók 
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vonatkozó nemzeti szintű egységesített 
terminológiával együtt alkalmazzák. A 
díjszabási dokumentum és a díjkimutatás 
kivételével a pénzforgalmi szolgáltatók 
használhatnak márkanevet a szolgáltatások 
meghatározására.

használhatnak márkanevet a szolgáltatások 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 160
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vonatkozó uniós szintű terminológia 
Unión belüli következetes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a tagállamoknak elő 
kell írniuk a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy a fogyasztókkal folytatott 
kommunikáció során, ideértve a díjszabási 
dokumentumot és a díjkimutatást is, a 
hatályos uniós szintű terminológiát az
átmeneti jegyzékben meghatározott, egyéb 
vonatkozó nemzeti szintű egységesített 
terminológiával együtt alkalmazzák. A 
díjszabási dokumentum és a díjkimutatás
kivételével a pénzforgalmi szolgáltatók
használhatnak márkanevet a 
szolgáltatások meghatározására.

(17) A vonatkozó uniós szintű terminológia 
Unión belüli következetes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a tagállamoknak elő 
kell írniuk a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy a fogyasztókkal folytatott 
kommunikáció során, ideértve a díjszabási 
dokumentumot és a díjkimutatást is, az 
átmeneti jegyzékben meghatározott 
nemzeti szintű egységesített terminológiát
alkalmazzák. A díjszabási 
dokumentumban és a díjkimutatásban a 
pénzforgalmi szolgáltatók márkanevet is 
használhatnak a szolgáltatások 
meghatározására.

Or. de

Módosítás 161
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vonatkozó uniós szintű terminológia (17) A vonatkozó uniós szintű terminológia 
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Unión belüli következetes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a tagállamoknak elő 
kell írniuk a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy a fogyasztókkal folytatott 
kommunikáció során, ideértve a díjszabási 
dokumentumot és a díjkimutatást is, a 
hatályos uniós szintű terminológiát az 
átmeneti jegyzékben meghatározott, egyéb 
vonatkozó nemzeti szintű egységesített 
terminológiával együtt alkalmazzák. A 
díjszabási dokumentum és a díjkimutatás 
kivételével a pénzforgalmi szolgáltatók 
használhatnak márkanevet a szolgáltatások 
meghatározására.

Unión belüli következetes alkalmazásának 
biztosítása érdekében a tagállamoknak elő 
kell írniuk a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy a fogyasztókkal folytatott 
kommunikáció során, ideértve a díjszabási 
dokumentumot, a díjkimutatást és a 
szerződéses információkat is, a hatályos 
uniós szintű terminológiát az átmeneti 
jegyzékben meghatározott, egyéb 
vonatkozó nemzeti szintű egységesített 
terminológiával együtt alkalmazzák. A 
kereskedelmi tájékoztatásban a 
pénzforgalmi szolgáltatók használhatnak 
márkanevet a szolgáltatások 
meghatározására, amennyiben 
egyértelműen azonosítják adott esetben az 
uniós vagy nemzeti szinten egységesített 
megfelelő kifejezéseket.

Or. en

Módosítás 162
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az összehasonlító weboldalak 
hatékony eszközt jelentenek a fogyasztók 
számára: segítségükkel egyetlen helyen 
tudják értékelni a különböző 
fizetésiszámla-ajánlatok előnyeit. Mivel 
lehetővé teszik a felhasználók számára, 
hogy – amennyiben szükségesnek tartják 
– részletesebb információt kapjanak, így 
megteremthetik a megfelelő egyensúlyt 
azon két igény között, hogy az információ 
egyértelmű és tömör, ugyanakkor teljes 
körű és átfogó is legyen. Emellett 
csökkenthetik a keresés költségeit, mivel a 
fogyasztóknak nem kell külön-külön 
beszerezniük az információt a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól.

törölve
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Or. en

Indokolás

Ezen irányelv hatálya nem terjedhet ki az összehasonlító weboldalakra, amelyek jóval többet 
ölelnek fel, mint a fizetési számlák.

Módosítás 163
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ahhoz, hogy tárgyilagos információt 
kaphassanak a banki díjakról, a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól függetlenül 
működő összehasonlító weboldalakhoz 
kell hozzáférést biztosítani a fogyasztók 
számára. A tagállamoknak ezért 
gondoskodniuk kell arról, hogy 
területükön legalább egy ilyen weboldal a 
fogyasztók rendelkezésére álljon. Az 
említett összehasonlító weboldalakat 
üzemeltethetik illetékes hatóságok, egyéb 
állami hatóságok és/vagy akkreditált 
magánüzemeltetők. A tagállamoknak 
önkéntes akkreditációs rendszert kell 
létrehozniuk, lehetővé téve az 
összehasonlító weboldalak 
magánüzemeltetői számára, hogy a 
meghatározott minőségi kritériumoknak 
megfelelően akkreditációt kérelmezzenek. 
Amennyiben egy magánüzemeltetésű 
weboldal sem kap akkreditációt, illetékes 
hatóság vagy egyéb állami hatóság által 
üzemeltetett összehasonlító weboldalt kell 
létrehozni. Az ilyen weboldalaknak is meg 
kell felelniük a minőségi kritériumoknak.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv hatálya nem terjedhet ki az összehasonlító weboldalakra, amelyek jóval többet 



PE516.948v02-00 38/178 AM\1002483HU.doc

HU

ölelnek fel, mint a fizetési számlák.

Módosítás 164
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ahhoz, hogy tárgyilagos információt 
kaphassanak a banki díjakról, a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól függetlenül 
működő összehasonlító weboldalakhoz kell 
hozzáférést biztosítani a fogyasztók 
számára. A tagállamoknak ezért 
gondoskodniuk kell arról, hogy területükön 
legalább egy ilyen weboldal a fogyasztók 
rendelkezésére álljon. Az említett 
összehasonlító weboldalakat 
üzemeltethetik illetékes hatóságok, egyéb 
állami hatóságok és/vagy akkreditált 
magánüzemeltetők. A tagállamoknak 
önkéntes akkreditációs rendszert kell 
létrehozniuk, lehetővé téve az 
összehasonlító weboldalak 
magánüzemeltetői számára, hogy a 
meghatározott minőségi kritériumoknak 
megfelelően akkreditációt kérelmezzenek. 
Amennyiben egy magánüzemeltetésű 
weboldal sem kap akkreditációt, illetékes 
hatóság vagy egyéb állami hatóság által 
üzemeltetett összehasonlító weboldalt kell 
létrehozni. Az ilyen weboldalaknak is meg 
kell felelniük a minőségi kritériumoknak.

(19) Ahhoz, hogy tárgyilagos információt 
kaphassanak a fizetési számlákra 
alkalmazott díjakról és kamatlábakról, a 
fogyasztóknak díjmentes hozzáférést kell 
kapniuk a pénzforgalmi szolgáltatóktól 
függetlenül működő és azoktól 
pénzügyileg is független összehasonlító 
weboldalakhoz. A tagállamoknak ezért 
gondoskodniuk kell arról, hogy területükön 
legalább egy ilyen weboldal a fogyasztók 
rendelkezésére álljon. Az említett 
összehasonlító weboldalakat 
üzemeltethetik illetékes hatóságok, egyéb 
állami hatóságok és/vagy akkreditált 
magánüzemeltetők. A tagállamoknak 
önkéntes akkreditációs rendszert kell 
létrehozniuk, lehetővé téve az 
összehasonlító weboldalak 
magánüzemeltetői számára, hogy a 
meghatározott minőségi kritériumoknak 
megfelelően akkreditációt kérelmezzenek. 
Amennyiben egy magánüzemeltetésű 
weboldal sem kap akkreditációt, illetékes 
hatóság vagy egyéb állami hatóság által 
üzemeltetett összehasonlító weboldalt kell 
létrehozni. Az ilyen weboldalaknak is meg 
kell felelniük a minőségi kritériumoknak. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók más 
tagállamokban is könnyen hozzáférjenek 
az összehasonlító weboldalakhoz, létre 
kell hozni egy uniós webportált, amely 
tartalmazza az összes nemzeti szintű 
weboldalra mutató hivatkozásokat.

Or. en
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Módosítás 165
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ahhoz, hogy tárgyilagos információt 
kaphassanak a banki díjakról, a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól függetlenül 
működő összehasonlító weboldalakhoz kell 
hozzáférést biztosítani a fogyasztók 
számára. A tagállamoknak ezért 
gondoskodniuk kell arról, hogy területükön 
legalább egy ilyen weboldal a fogyasztók 
rendelkezésére álljon. Az említett 
összehasonlító weboldalakat 
üzemeltethetik illetékes hatóságok, egyéb 
állami hatóságok és/vagy akkreditált 
magánüzemeltetők. A tagállamoknak 
önkéntes akkreditációs rendszert kell 
létrehozniuk, lehetővé téve az 
összehasonlító weboldalak 
magánüzemeltetői számára, hogy a 
meghatározott minőségi kritériumoknak 
megfelelően akkreditációt kérelmezzenek. 
Amennyiben egy magánüzemeltetésű 
weboldal sem kap akkreditációt, illetékes 
hatóság vagy egyéb állami hatóság által 
üzemeltetett összehasonlító weboldalt kell 
létrehozni. Az ilyen weboldalaknak is meg 
kell felelniük a minőségi kritériumoknak.

(19) Ahhoz, hogy tárgyilagos információt 
kaphassanak a banki díjakról, a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól függetlenül 
működő összehasonlító weboldalakhoz kell 
hozzáférést biztosítani a fogyasztók 
számára. A tagállamoknak ezért 
gondoskodniuk kell arról, hogy területükön 
legalább egy ilyen weboldal a fogyasztók 
rendelkezésére álljon. Az említett 
összehasonlító weboldalakat 
üzemeltethetik illetékes hatóságok, egyéb 
állami hatóságok és/vagy akkreditált 
magánüzemeltetők. A tagállamoknak 
önkéntes akkreditációs rendszert kell 
létrehozniuk, lehetővé téve az 
összehasonlító weboldalak 
magánüzemeltetői számára, hogy a 
meghatározott minőségi kritériumoknak 
megfelelően akkreditációt kérelmezzenek. 
Amennyiben egy magánüzemeltetésű 
weboldal sem kap akkreditációt, illetékes 
hatóság vagy egyéb állami hatóság által 
üzemeltetett összehasonlító weboldalt kell 
létrehozni. Az ilyen weboldalaknak is meg 
kell felelniük a minőségi kritériumoknak. 
A pénzforgalmi szolgáltatók által az 
Európai Unióban felszámított díjak 
áttekintésének megkönnyítése érdekében 
az Európai Bizottságnak létre kell hoznia 
egy naprakész, független, pontos, 
megbízható és fogyasztóbarát portált, 
amely megadja az akkreditált 
összehasonlító weboldalakra mutató 
összes linket az adott tagállamokban. 

Or. en
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Módosítás 166
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A jelenlegi gyakorlat szerint a 
pénzforgalmi szolgáltatók gyakran más 
pénzügyi termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal együtt, csomagban 
kínálnak fizetési számlát. Ez a gyakorlat 
lehetővé teheti a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy diverzifikálják ajánlataikat 
és versenyezzenek egymással, ami végső 
soron előnyös lehet a fogyasztók 
szempontjából. A Bizottság által a 
pénzügyi szektorban folytatott 
árukapcsolási gyakorlattal összefüggésben 
2009-ben végzett tanulmány, valamint 
releváns konzultációk és a fogyasztói 
panaszok azonban rámutattak arra, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
által nem igényelt és a fizetési számlák 
szempontjából nem lényeges termékekkel 
– például lakásbiztosítással – egy 
csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. 
Emellett azt is megállapították, hogy az 
említett gyakorlat csökkentheti az árak 
átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, 
korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és 
hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók csomagban ajánlanak fizetési 
számlákat, a fogyasztók elkülönítve 
kapjanak tájékoztatást a fizetési számla 
díjairól, valamint a csomagba tartozó 
egyéb pénzforgalmi szolgáltatások díjairól.
Ezek az előírások nem alkalmazandók a 
fizetési számla használatához természetes 
módon kapcsolódó szolgáltatásokra, ilyen 
például a pénzfelvétel, az elektronikus 
átutalás vagy a fizetési kártya. Ezért az 
említett szolgáltatásokat ki kell zárni e 
rendelkezés alkalmazási köréből.

(20) A jelenlegi gyakorlat szerint a 
pénzforgalmi szolgáltatók gyakran más 
pénzügyi termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal együtt, csomagban 
kínálnak fizetési számlát. Ez a gyakorlat 
lehetővé teheti a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy diverzifikálják ajánlataikat 
és versenyezzenek egymással, ami végső 
soron előnyös lehet a fogyasztók 
szempontjából. A Bizottság által a 
pénzügyi szektorban folytatott 
árukapcsolási gyakorlattal összefüggésben 
2009-ben végzett tanulmány, valamint 
releváns konzultációk és a fogyasztói 
panaszok azonban rámutattak arra, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
által nem igényelt és a fizetési számlák 
szempontjából nem lényeges termékekkel 
– például lakásbiztosítással – egy 
csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. 
Emellett azt is megállapították, hogy az 
említett gyakorlat csökkentheti az árak 
átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, 
korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és 
hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók más pénzügyi 
szolgáltatásokkal egy csomagban 
ajánlanak fizetési számlákat, a fogyasztók 
elkülönítve kapjanak tájékoztatást a fizetési 
számla díjairól, valamint a csomagba 
tartozó egyéb pénzforgalmi szolgáltatások 
díjairól, amennyiben a fogyasztó külön is 
meg tudja venni a fizetési számlát és a 
csomagban kínált szolgáltatásokat.
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Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy különbség van az olyan számlák között, amelyek számos szolgáltatást 
kínálnak, és azok között, amelyeket más pénzügyi szolgáltatásokkal, például biztosítással egy 
csomagban kínálnak. Ez utóbbi esetben nem lehetséges külön értékesíteni a szolgáltatásokat. 
Ebben az esetben követelményt kell bevezetni annak biztosítására, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltató figyelmeztesse a fogyasztót a csomagban ajánlott fizetési számla megnyitásával 
járó költségekre, és hogy ellenőrizte-e, hogy a fogyasztó jogosult-e a csomagban kínált 
termékre.

Módosítás 167
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A jelenlegi gyakorlat szerint a 
pénzforgalmi szolgáltatók gyakran más 
pénzügyi termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal együtt, csomagban 
kínálnak fizetési számlát. Ez a gyakorlat 
lehetővé teheti a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy diverzifikálják ajánlataikat 
és versenyezzenek egymással, ami végső 
soron előnyös lehet a fogyasztók 
szempontjából. A Bizottság által a 
pénzügyi szektorban folytatott 
árukapcsolási gyakorlattal összefüggésben 
2009-ben végzett tanulmány, valamint 
releváns konzultációk és a fogyasztói 
panaszok azonban rámutattak arra, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
által nem igényelt és a fizetési számlák 
szempontjából nem lényeges termékekkel 
– például lakásbiztosítással – egy 
csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. 
Emellett azt is megállapították, hogy az 
említett gyakorlat csökkentheti az árak 
átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, 
korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és 
hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 

(20) A jelenlegi gyakorlat szerint a 
pénzforgalmi szolgáltatók gyakran más 
pénzügyi termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal együtt, csomagban 
kínálnak fizetési számlát. Ez a gyakorlat 
lehetővé teheti a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy diverzifikálják ajánlataikat 
és versenyezzenek egymással, ami végső 
soron előnyös lehet a fogyasztók 
szempontjából. A Bizottság által a 
pénzügyi szektorban folytatott 
árukapcsolási gyakorlattal összefüggésben 
2009-ben végzett tanulmány, valamint 
releváns konzultációk és a fogyasztói 
panaszok azonban rámutattak arra, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
által nem igényelt és a fizetési számlák 
szempontjából nem lényeges termékekkel 
– például lakásbiztosítással – egy 
csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. 
Emellett azt is megállapították, hogy az 
említett gyakorlat csökkentheti az árak 
átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, 
korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és 
hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
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hogy amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók csomagban ajánlanak fizetési 
számlákat, a fogyasztók elkülönítve 
kapjanak tájékoztatást a fizetési számla 
díjairól, valamint a csomagba tartozó 
egyéb pénzforgalmi szolgáltatások díjairól. 
Ezek az előírások nem alkalmazandók a 
fizetési számla használatához természetes 
módon kapcsolódó szolgáltatásokra, ilyen 
például a pénzfelvétel, az elektronikus 
átutalás vagy a fizetési kártya. Ezért az 
említett szolgáltatásokat ki kell zárni e 
rendelkezés alkalmazási köréből.

hogy amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók csomagban ajánlanak fizetési 
számlákat, a fogyasztók elkülönítve 
kapjanak tájékoztatást a fizetési számla 
díjairól, valamint a csomagba tartozó 
egyéb pénzforgalmi szolgáltatások díjairól.

Or. en

Módosítás 168
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A jelenlegi gyakorlat szerint a 
pénzforgalmi szolgáltatók gyakran más 
pénzügyi termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal együtt, csomagban 
kínálnak fizetési számlát. Ez a gyakorlat 
lehetővé teheti a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy diverzifikálják ajánlataikat 
és versenyezzenek egymással, ami végső 
soron előnyös lehet a fogyasztók 
szempontjából. A Bizottság által a 
pénzügyi szektorban folytatott 
árukapcsolási gyakorlattal összefüggésben 
2009-ben végzett tanulmány, valamint 
releváns konzultációk és a fogyasztói 
panaszok azonban rámutattak arra, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
által nem igényelt és a fizetési számlák 
szempontjából nem lényeges termékekkel 
– például lakásbiztosítással – egy 
csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. 
Emellett azt is megállapították, hogy az 
említett gyakorlat csökkentheti az árak 

(20) A jelenlegi gyakorlat szerint a 
pénzforgalmi szolgáltatók gyakran más 
pénzügyi termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal együtt, csomagban 
kínálnak fizetési számlát. Ez a gyakorlat 
lehetővé teheti a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy diverzifikálják ajánlataikat
és versenyezzenek egymással, ami végső 
soron előnyös lehet a fogyasztók 
szempontjából. A Bizottság által a 
pénzügyi szektorban folytatott 
árukapcsolási gyakorlattal összefüggésben 
2009-ben végzett tanulmány, valamint 
releváns konzultációk és a fogyasztói 
panaszok azonban rámutattak arra, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
által nem igényelt és a fizetési számlák 
szempontjából nem lényeges termékekkel 
– például lakásbiztosítással – egy 
csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. 
Emellett azt is megállapították, hogy az 
említett gyakorlat csökkentheti az árak 
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átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, 
korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és 
hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók csomagban ajánlanak fizetési 
számlákat, a fogyasztók elkülönítve 
kapjanak tájékoztatást a fizetési számla 
díjairól, valamint a csomagba tartozó 
egyéb pénzforgalmi szolgáltatások díjairól. 
Ezek az előírások nem alkalmazandók a 
fizetési számla használatához természetes 
módon kapcsolódó szolgáltatásokra, ilyen 
például a pénzfelvétel, az elektronikus 
átutalás vagy a fizetési kártya. Ezért az 
említett szolgáltatásokat ki kell zárni e 
rendelkezés alkalmazási köréből.

átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, 
korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és 
hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók csomagban ajánlanak fizetési 
számlákat, a fogyasztók elkülönítve 
kapjanak tájékoztatást arról, hogy 
lehetséges-e külön megvásárolni a 
csomag elemeit, és ha igen, tájékoztatást 
kel adni a csomagba tartozó minden egyes 
pénzforgalmi szolgáltatás költségeiről és
díjairól. Ezek az előírások nem 
alkalmazandók a fizetési számla 
használatához természetes módon 
kapcsolódó szolgáltatásokra, ilyen például 
a pénzfelvétel, az elektronikus átutalás 
vagy a fizetési kártya. Ezért az említett 
szolgáltatásokat ki kell zárni e rendelkezés 
alkalmazási köréből.

Or. en

Módosítás 169
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A jelenlegi gyakorlat szerint a 
pénzforgalmi szolgáltatók gyakran más 
pénzügyi termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal együtt, csomagban 
kínálnak fizetési számlát. Ez a gyakorlat 
lehetővé teheti a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy diverzifikálják ajánlataikat 
és versenyezzenek egymással, ami végső 
soron előnyös lehet a fogyasztók 
szempontjából. A Bizottság által a 
pénzügyi szektorban folytatott 
árukapcsolási gyakorlattal összefüggésben 
2009-ben végzett tanulmány, valamint 
releváns konzultációk és a fogyasztói 
panaszok azonban rámutattak arra, hogy a 

(20) A jelenlegi gyakorlat szerint a 
pénzforgalmi szolgáltatók gyakran más 
pénzügyi termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal együtt, csomagban 
kínálnak fizetési számlát. Ez a gyakorlat 
lehetővé teheti a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy diverzifikálják ajánlataikat 
és versenyezzenek egymással, ami végső 
soron előnyös lehet a fogyasztók 
szempontjából. A Bizottság által a 
pénzügyi szektorban folytatott 
árukapcsolási gyakorlattal összefüggésben 
2009-ben végzett tanulmány, valamint 
releváns konzultációk és a fogyasztói 
panaszok azonban rámutattak arra, hogy a 
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pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
által nem igényelt és a fizetési számlák 
szempontjából nem lényeges termékekkel 
– például lakásbiztosítással – egy 
csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. 
Emellett azt is megállapították, hogy az 
említett gyakorlat csökkentheti az árak 
átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, 
korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és 
hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók csomagban ajánlanak fizetési 
számlákat, a fogyasztók elkülönítve 
kapjanak tájékoztatást a fizetési számla 
díjairól, valamint a csomagba tartozó 
egyéb pénzforgalmi szolgáltatások díjairól. 
Ezek az előírások nem alkalmazandók a 
fizetési számla használatához természetes 
módon kapcsolódó szolgáltatásokra, ilyen 
például a pénzfelvétel, az elektronikus 
átutalás vagy a fizetési kártya. Ezért az 
említett szolgáltatásokat ki kell zárni e
rendelkezés alkalmazási köréből.

pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
által nem igényelt és a fizetési számlák 
szempontjából nem lényeges termékekkel 
– például lakásbiztosítással – egy 
csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. 
Emellett azt is megállapították, hogy az 
említett gyakorlat csökkentheti az árak 
átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, 
korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és 
hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók csomagban ajánlanak fizetési 
számlákat, a fogyasztók elkülönítve 
kapjanak tájékoztatást a fizetési számla 
díjairól, valamint a csomagba tartozó 
egyéb pénzforgalmi szolgáltatások díjairól. 
Ezek az előírások nem alkalmazandók a 
fizetési számla használatához természetes 
módon kapcsolódó szolgáltatásokra, ilyen 
például a pénzfelvétel, az elektronikus 
átutalás vagy a fizetési kártya. Ezért az 
említett szolgáltatásokat, valamint a 
szövetkezeti tagság törvény szerinti 
megfelelő megszerzését ki kell zárni ezen 
egyedi rendelkezés alkalmazási köréből.

Or. de

Módosítás 170
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogyasztók számára csak akkor 
vonzó a bankszámlaváltás, ha a folyamat 
nem jár túlzott adminisztratív és pénzügyi 
teherrel. A pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti fizetésiszámla-váltás folyamatának 
egyértelműnek és gyorsnak kell lennie. A 
pénzforgalmi szolgáltató által a 
számlaváltási szolgáltatás után felszámított 
díjnak, amennyiben van ilyen, összhangban 

(21) A fogyasztók számára csak akkor 
vonzó a bankszámlaváltás, ha a folyamat 
nem jár túlzott adminisztratív és pénzügyi 
teherrel. A pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti fizetésiszámla-váltás folyamatának 
egyértelműnek és gyorsnak kell lennie. A 
pénzforgalmi szolgáltató által a 
számlaváltási szolgáltatás után felszámított 
díjnak, amennyiben van ilyen, összhangban 
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kell lennie a pénzforgalmi szolgáltatónál 
felmerült tényleges költséggel. A verseny 
fokozása céljából a bankszámlaváltást 
határokon átnyúló viszonylatban is meg 
kell könnyíteni. Tekintettel arra, hogy a 
váltás folyamata összetettebb lehet az egy 
országon belül lebonyolítottnál és 
szükségessé teheti, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók kiigazítsák és finomítsák 
belső eljárásaikat, a határokon átnyúló 
váltás esetében hosszabb határidőket kell 
előirányozni. A javasolt irányelv későbbi 
felülvizsgálata során értékelni kell majd 
az eltérő határidők fenntartásának 
szükségességét.

kell lennie a pénzforgalmi szolgáltatónál 
felmerült tényleges költséggel. A 
fogyasztók számára csak akkor vonzó a 
bankszámlaváltás, ha a folyamat nem jár 
túlzott adminisztratív és pénzügyi teherrel. 
A pénzforgalmi szolgáltatók közötti 
fizetésiszámla-váltás folyamatának 
egyértelműnek és gyorsnak kell lennie. A 
pénzforgalmi szolgáltató által a 
számlaváltási szolgáltatás után 
felszámított díjnak, amennyiben van ilyen, 
összhangban kell lennie a pénzforgalmi 
szolgáltatónál felmerült tényleges 
költséggel. Emellett az ilyen szolgáltatások 
nyújtása kihívást jelent, mivel az uniós 
tagállamok pénzforgalmi rendszereinek 
műszaki szabványai, üzleti szabályai és 
jogi követelményei eltérőek. Emellett a 
2014. február 1-jétől hatályba lépő 
260/2012/EU rendelet elavulttá teszi az 
ilyen szolgáltatásokat az euróövezeten 
belül mozgó fogyasztók számára. Azoknál 
a fogyasztóknál, akik az euróövezet egyik 
országa és egy nem euróövezetbeli ország 
között mozognak, nagyon elterjedt 
gyakorlat, hogy több pénzforgalmi 
szolgáltatónál vezetnek számlát. Ez 
lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy 
új számlát nyissanak, miközben 
fenntartják régi számlájukat, vagy csak 
akkor szüntetik azt meg, ha minden 
kötelezettségük megszűnt a helyi 
szolgáltatóval.

Or. en

Indokolás

Ez a követelmény hatalmas költséggel és kockázattal, ugyanakkor kevés kézzelfogható 
előnnyel járna, mivel a határokon átnyúló ilyen szolgáltatás iránt alacsony a kereslet. A 
határokon átnyúló tranzakciókat is elő fogja segíteni a 260/2012/EU rendelet végrehajtása.

Módosítás 171
Jean-Paul Gauzès
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Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogyasztók számára csak akkor 
vonzó a bankszámlaváltás, ha a folyamat 
nem jár túlzott adminisztratív és pénzügyi 
teherrel. A pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti fizetésiszámla-váltás folyamatának 
egyértelműnek és gyorsnak kell lennie. A 
pénzforgalmi szolgáltató által a 
számlaváltási szolgáltatás után felszámított 
díjnak, amennyiben van ilyen, összhangban 
kell lennie a pénzforgalmi szolgáltatónál 
felmerült tényleges költséggel. A verseny 
fokozása céljából a bankszámlaváltást 
határokon átnyúló viszonylatban is meg 
kell könnyíteni. Tekintettel arra, hogy a 
váltás folyamata összetettebb lehet az egy 
országon belül lebonyolítottnál és 
szükségessé teheti, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók kiigazítsák és finomítsák 
belső eljárásaikat, a határokon átnyúló 
váltás esetében hosszabb határidőket kell 
előirányozni. A javasolt irányelv későbbi 
felülvizsgálata során értékelni kell majd 
az eltérő határidők fenntartásának 
szükségességét.

(21) A fogyasztók számára csak akkor 
vonzó a bankszámlaváltás, ha a folyamat 
nem jár túlzott adminisztratív és pénzügyi 
teherrel. A pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti fizetésiszámla-váltás folyamatának 
egyértelműnek és gyorsnak kell lennie. A 
pénzforgalmi szolgáltató által a 
számlaváltási szolgáltatás után felszámított 
díjnak, amennyiben van ilyen, összhangban 
kell lennie a pénzforgalmi szolgáltatónál 
felmerült tényleges költséggel.

Or. en

Módosítás 172
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogyasztók számára csak akkor 
vonzó a bankszámlaváltás, ha a folyamat 
nem jár túlzott adminisztratív és pénzügyi 
teherrel. A pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti fizetésiszámla-váltás folyamatának 
egyértelműnek és gyorsnak kell lennie. A 

(21) A fogyasztók számára csak akkor 
vonzó a bankszámlaváltás, ha a folyamat 
nem jár túlzott adminisztratív és pénzügyi 
teherrel. A pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti fizetésiszámla-váltás folyamatának 
egyértelműnek, gyorsnak és olcsónak kell 
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pénzforgalmi szolgáltató által a 
számlaváltási szolgáltatás után 
felszámított díjnak, amennyiben van ilyen, 
összhangban kell lennie a pénzforgalmi 
szolgáltatónál felmerült tényleges 
költséggel. A verseny fokozása céljából a 
bankszámlaváltást határokon átnyúló 
viszonylatban is meg kell könnyíteni. 
Tekintettel arra, hogy a váltás folyamata 
összetettebb lehet az egy országon belül 
lebonyolítottnál és szükségessé teheti, hogy 
a pénzforgalmi szolgáltatók kiigazítsák és 
finomítsák belső eljárásaikat, a határokon 
átnyúló váltás esetében hosszabb 
határidőket kell előirányozni. A javasolt 
irányelv későbbi felülvizsgálata során 
értékelni kell majd az eltérő határidők 
fenntartásának szükségességét.

lennie. A verseny fokozása céljából a 
bankszámlaváltást határokon átnyúló 
viszonylatban is meg kell könnyíteni. 
Tekintettel arra, hogy a váltás folyamata 
összetettebb lehet az egy országon belül 
lebonyolítottnál és szükségessé teheti, hogy 
a pénzforgalmi szolgáltatók kiigazítsák és 
finomítsák belső eljárásaikat, a határokon 
átnyúló váltás esetében hosszabb 
határidőket kell előirányozni. A javasolt 
irányelv későbbi felülvizsgálata során 
értékelni kell majd az eltérő határidők 
fenntartásának szükségességét.

Or. en

Módosítás 173
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A fogyasztók számára csak akkor 
vonzó a bankszámlaváltás, ha a folyamat 
nem jár túlzott adminisztratív és pénzügyi 
teherrel. A pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti fizetésiszámla-váltás folyamatának 
egyértelműnek és gyorsnak kell lennie. A 
pénzforgalmi szolgáltató által a 
számlaváltási szolgáltatás után felszámított 
díjnak, amennyiben van ilyen, összhangban 
kell lennie a pénzforgalmi szolgáltatónál 
felmerült tényleges költséggel. A verseny 
fokozása céljából a bankszámlaváltást 
határokon átnyúló viszonylatban is meg 
kell könnyíteni. Tekintettel arra, hogy a 
váltás folyamata összetettebb lehet az egy 
országon belül lebonyolítottnál és 
szükségessé teheti, hogy a pénzforgalmi 

(21) A fogyasztók számára csak akkor 
vonzó a bankszámlaváltás, ha a potenciális 
előnyök túlsúlyban vannak az észlelt 
kockázatokhoz képest, és ha a folyamat 
nem jár túlzott adminisztratív és pénzügyi 
teherrel. A pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti fizetésiszámla-váltás folyamatának 
egyértelműnek és gyorsnak kell lennie. A 
pénzforgalmi szolgáltató által a 
számlaváltási szolgáltatás után felszámított 
díjnak, amennyiben van ilyen, összhangban 
kell lennie a pénzforgalmi szolgáltatónál 
felmerült tényleges költséggel. A verseny 
fokozása céljából a bankszámlaváltást 
határokon átnyúló viszonylatban is meg 
kell könnyíteni. Tekintettel arra, hogy a 
váltás folyamata összetettebb lehet az egy 
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szolgáltatók kiigazítsák és finomítsák belső 
eljárásaikat, a határokon átnyúló váltás 
esetében hosszabb határidőket kell 
előirányozni. A javasolt irányelv későbbi 
felülvizsgálata során értékelni kell majd az 
eltérő határidők fenntartásának 
szükségességét.

országon belül lebonyolítottnál és 
szükségessé teheti, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók kiigazítsák és finomítsák belső 
eljárásaikat, a határokon átnyúló váltás 
esetében hosszabb határidőket kell 
előirányozni. A javasolt irányelv későbbi 
felülvizsgálata során értékelni kell majd az 
eltérő határidők fenntartásának 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 174
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A fogyasztó szempontjából a 
váltásnak a lehető legegyértelműbbnek kell 
lennie. Ennek megfelelően a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
átvevő pénzforgalmi szolgáltató legyen 
felelős az eljárásnak a fogyasztó nevében 
történő kezdeményezéséért és 
lebonyolításáért.

(22) A fogyasztó szempontjából a 
váltásnak a lehető legegyértelműbbnek kell 
lennie. Ennek megfelelően a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
átvevő pénzforgalmi szolgáltató legyen 
felelős az eljárásnak a fogyasztó nevében 
történő kezdeményezéséért és 
lebonyolításáért. Ezen irányelvnek a 
számlaváltási szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos követelményei törvénnyel, 
önszabályozással vagy önkéntes 
megállapodással teljesíthetők.

Or. en

Indokolás

Számos tagállami kezdeményezés van, amelyet vagy éppen fejlesztenek vagy már 
megvalósítottak. Ennek az irányelvnek ezért minimális harmonizációt kell előírnia.

Módosítás 175
Philippe De Backer
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Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A fogyasztó szempontjából a 
váltásnak a lehető legegyértelműbbnek kell 
lennie. Ennek megfelelően a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
átvevő pénzforgalmi szolgáltató legyen 
felelős az eljárásnak a fogyasztó nevében 
történő kezdeményezéséért és 
lebonyolításáért.

(22) A fogyasztó szempontjából a 
váltásnak a lehető legegyértelműbbnek kell 
lennie. Ennek megfelelően a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
átvevő pénzforgalmi szolgáltató legyen 
felelős az eljárásnak a fogyasztó nevében 
történő kezdeményezéséért és 
lebonyolításáért. Ezen irányelvnek a 
számlaváltási szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos követelményei törvénnyel, 
önszabályozással vagy önkéntes 
megállapodással teljesíthetők.

Or. en

Módosítás 176
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A belföldi pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti számlaváltást illetően a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy az ezen 
irányelvben felvázoltaktól kismértékben 
eltérő szabályokat tartsanak fenn vagy 
határozzanak meg, amennyiben ez 
egyértelműen a fogyasztók érdekében álló 
hatékonysággal jár.

Or. en

Módosítás 177
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Ahhoz, hogy a bankszámlaváltás 
sikeres legyen, szükség van az átadó 
pénzforgalmi szolgáltató 
együttműködésére. Az átadó pénzforgalmi 
szolgáltatónak el kell látnia az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltatót azokkal az 
információkkal, amelyeket szükségesnek 
tart ahhoz, hogy a rendszeres fizetési 
megbízásokat az új fizetési számláról 
teljesíteni lehessen. A tájékoztatásnak 
azonban a bankszámlaváltás 
végrehajtásához szükséges mértékűre kell 
korlátozódnia, és az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltató nem kérhet felesleges 
információt.

(24) Ahhoz, hogy a bankszámlaváltás 
sikeres legyen, szükség van az átadó 
pénzforgalmi szolgáltató 
együttműködésére. Az átadó pénzforgalmi 
szolgáltatónak a meglévő adatvédelmi 
követelményekkel összhangban el kell 
látnia az átvevő pénzforgalmi szolgáltatót 
azokkal az információkkal, amelyeket 
szükségesnek tart ahhoz, hogy a rendszeres 
fizetési megbízásokat az új fizetési 
számláról teljesíteni lehessen. A 
tájékoztatásnak azonban a 
bankszámlaváltás végrehajtásához 
szükséges mértékűre kell korlátozódnia, és 
az átvevő pénzforgalmi szolgáltató nem 
kérhet felesleges információt.

Or. de

Módosítás 178
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség 
– és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
A tagállamok biztosítják, hogy az említett 
jog gyakorlását ne tegyék túlzottan 
nehézzé vagy megterhelővé a fogyasztó 
számára.
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valamint terrorizmus finanszírozása 
céljára való felhasználásának 
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 
2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott 
követelményekkel összhangban kell 
megadni, különös tekintettel az ügyfél-
átvilágítási eljárásokra.

Or. en

Módosítás 179
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség 
– és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől és lakóhelyüktől 
függetlenül hozzáférhessenek azokhoz.
Napjainkban a bankszámlához való 
hozzáférés elengedhetetlen a pénzügyi és 
társadalmi közösségben való hatékony és 
teljes körű részvételhez. A bankszámla 
nélküli fogyasztók kénytelenek készpénzt 
használni, ami nemcsak korlátozza a 
fizetési módokkal kapcsolatos választási 
lehetőségeiket és kizárja őket az 
elektronikus műveletekből, hanem 
drágább is. Emellett az alapszintű fizetési 
számlákhoz való bármely tagállambeli 
hozzáférés jogát a pénzügyi rendszereknek 
a pénzmosás, valamint terrorizmus 
finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
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parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

Or. en

Módosítás 180
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása 
céljára való felhasználásának 
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 
2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott 
követelményekkel összhangban kell 
megadni, különös tekintettel az ügyfél-
átvilágítási eljárásokra.

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlát nem használó fogyasztók 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
tagállamban alapszintű fizetési számlát 
nyissanak és használjanak. Ezen 
irányelvnek a díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint a 
számlaváltásra vonatkozó valamennyi 
rendelkezése az alapszintű fizetési 
számlákra is alkalmazandó. A 
tagállamoknak továbbá biztosítaniuk kell, 
hogy az alapszintű fizetési számlákról és 
számlákra való számlaváltás lehetséges 
legyen a fogyasztó számára. Az ilyen 
számla lehető legszélesebb körű elérésének 
biztosítása érdekében a fogyasztók számára 
biztosítani kell, hogy pénzügyi 
körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz.

Or. en
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Módosítás 181
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

(27) Azon fogyasztók számára, akiktől 
korábban megtagadták az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférést, 
továbbá lakóhellyel rendelkeznek azon 
tagállamban és igazolni tudják azon 
pénzforgalmi szolgáltató szerinti 
tagállamhoz fűződő elégséges 
kapcsolatukat, amelynél alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférést 
igényeltek, lehetővé kell tenni, hogy az 
adott tagállamban alapszintű fizetési 
számlát nyissanak és használjanak. Az 
ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
függetlenül hozzáférhessenek azokhoz. 
Emellett az alapszintű fizetési számlákhoz 
való bármely tagállambeli hozzáférés jogát
a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a pénzmosás elleni követelményekre és a csalás ellen védő intézkedésekre, a 
fogyasztónak bizonyítania kell, hogy szükséges fizetési számlát nyitnia egy másik országban.



PE516.948v02-00 54/178 AM\1002483HU.doc

HU

Módosítás 182
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és az Unióban fizetési 
számlával nem rendelkező fogyasztók 
számára lehetővé kell tenni, hogy abban az 
államban, ahol szokásos tartózkodási 
hellyel rendelkeznek, alapszintű fizetési 
számlát nyissanak és használjanak. Az 
ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. A fogyasztónak 
igazolnia kell az adott tagállamhoz és a 
pénzügyi szolgáltató működési területéhez 
fűződő, életvitelének központjában, 
munkahelyében vagy tanulmányi 
helyében megnyilvánuló személyes 
kötődését. Emellett az alapszintű fizetési 
számlákhoz való bármely tagállambeli 
hozzáférés jogát a pénzügyi rendszereknek 
a pénzmosás, valamint terrorizmus 
finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

Or. de

Módosítás 183
Philippe De Backer
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Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára, akik igazolni tudják, 
hogy valódi kapcsolat fűzi őket a 
pénzforgalmi szolgáltató szerinti 
tagállamhoz, lehetővé kell tenni, hogy az 
adott tagállamban alapszintű fizetési 
számlát nyissanak és használjanak. A 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek az ilyen számlákhoz. A 
fogyasztóknak személyesen meg kell 
jelenniük a pénzforgalmi szolgáltató 
irodájában a választásuk szerinti 
tagállamban. A tagállamok biztosítják, 
hogy az említett jog gyakorlását ne tegyék 
túlzottan nehézzé vagy megterhelővé a 
fogyasztó számára. Emellett az alapszintű 
fizetési számlákhoz való bármely 
tagállambeli hozzáférés jogát a pénzügyi 
rendszereknek a pénzmosás, valamint 
terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

Or. en

Módosítás 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség 
– és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
foglalkoztatási helyzet, jövedelmi szint, 
hiteltörténet vagy fizetésképtelenség – és 
lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

Or. en

Módosítás 185
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és az EU-ban fizetési 
számlával nem rendelkező fogyasztók 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
tagállamban, amelyhez kapcsoló tényező 
fűzi őket, alapszintű fizetési számlát 
nyissanak és használjanak. Az ilyen számla 
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elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

lehető legszélesebb körű elérésének 
biztosítása érdekében a fogyasztók számára 
biztosítani kell, hogy pénzügyi 
körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

Or. de

Módosítás 186
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az alapszintű fizetési számlához 
bármely tagállamban történő 
hozzáféréshez való jogot a pénzügyi 
rendszereknek a pénzmosás, valamint 
terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban kell biztosítani, különösen az 
ügyfél-átvilágítási eljárások tekintetében.

Or. en

Módosítás 187
Olle Ludvigsson
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Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában szerepeljen az 
alapszintű fizetési számla. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és nem járhat 
aránytalan költségekkel a fogyasztók 
számára. Ezzel összefüggésben a 
tagállamoknak különböző tényezőket kell 
figyelembe venniük, például azt, hogy a 
kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók hol 
találhatók a területükön. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy minden, a fogyasztók számára 
fizetési számlákat kínáló pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában a rendes üzletvitel 
szerves részeként szerepeljen az alapszintű 
fizetési számla. A hozzáférés nem lehet 
túlzottan nehéz és nem járhat aránytalan 
költségekkel a fogyasztók számára. Azon 
kockázat minimalizálása céljából, hogy a 
fogyasztók pénzügyileg kirekesztetté 
váljanak, a tagállamoknak javítaniuk kell –
többek között az iskolákban – a pénzügyi 
oktatást és meg kell akadályozniuk a 
túlzott eladósodást. Emellett indokolt, hogy 
a tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

Or. en

Módosítás 188
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában szerepeljen az 
alapszintű fizetési számla. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és nem járhat 
aránytalan költségekkel a fogyasztók 
számára. Ezzel összefüggésben a 

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a lakossági üzletágban aktív bankok 
kínálatában szerepeljen az alapszintű 
fizetési számla. A hozzáférés nem lehet 
túlzottan nehéz és nem járhat aránytalan 
költségekkel a fogyasztók számára. Ezzel 
összefüggésben a tagállamoknak
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tagállamoknak különböző tényezőket kell
figyelembe venniük, például azt, hogy a 
kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók hol 
találhatók a területükön. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

biztosítaniuk kell, hogy a mentességeket 
kizárólag a pénzügyi rendszereknek a 
pénzmosás, valamint terrorizmus 
finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
követelményei alapján adják meg, 
különösen az ügyfél-átvilágítási eljárások 
tekintetében. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

Or. en

Módosítás 189
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában szerepeljen az 
alapszintű fizetési számla. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és nem járhat 
aránytalan költségekkel a fogyasztók 
számára. Ezzel összefüggésben a 
tagállamoknak különböző tényezőket kell 
figyelembe venniük, például azt, hogy a 
kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók hol 
találhatók a területükön. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az egyenlő versenyfeltételek és az 
arányosság elvének figyelembevétele 
mellett legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában szerepeljen az 
alapszintű fizetési számla. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és nem járhat 
aránytalan költségekkel a fogyasztók 
számára. Ezzel összefüggésben a 
tagállamoknak különböző tényezőket kell 
figyelembe venniük, például azt, hogy a 
kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók hol 
találhatók a területükön. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
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között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást. 
Emellett indokolt, hogy a tagállamok 
előmozdítsák a pénzforgalmi szolgáltatók 
azon kezdeményezéseit, amelyek 
megkönnyítik az alapszintű fizetési számla 
biztosításának és a pénzügyi oktatásnak az 
összekapcsolását.

Or. de

Módosítás 190
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában szerepeljen az
alapszintű fizetési számla. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és nem járhat 
aránytalan költségekkel a fogyasztók 
számára. Ezzel összefüggésben a 
tagállamoknak különböző tényezőket kell 
figyelembe venniük, például azt, hogy a 
kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók hol 
találhatók a területükön. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

(28) A tagállamoknak biztosítják, hogy 
minden, fizetési számlákat kínáló 
pénzforgalmi szolgáltató a rendes 
üzletvitel szerves részeként kínáljon olyan 
alapszintű fizetési számlát a 
fogyasztóknak, amely tartalmazza 
legalább a 16. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt szolgáltatásokat. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és csak egy 
névleges díjat háríthat a fogyasztóra. 
Ezzel összefüggésben a tagállamoknak 
különböző tényezőket kell figyelembe 
venniük, például azt, hogy a kijelölt 
pénzforgalmi szolgáltatók hol találhatók a 
területükön. Azon kockázat minimalizálása 
céljából, hogy a fogyasztók pénzügyileg 
kirekesztetté váljanak, a tagállamoknak 
javítaniuk kell – többek között az 
iskolákban – a pénzügyi oktatást és meg 
kell akadályozniuk a túlzott eladósodást. 
Emellett indokolt, hogy a tagállamok 
előmozdítsák a pénzforgalmi szolgáltatók 
azon kezdeményezéseit, amelyek 
megkönnyítik az alapszintű fizetési számla 
biztosításának és a pénzügyi oktatásnak az 
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összekapcsolását.

Or. en

Módosítás 191
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában szerepeljen az 
alapszintű fizetési számla. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és nem járhat 
aránytalan költségekkel a fogyasztók 
számára. Ezzel összefüggésben a 
tagállamoknak különböző tényezőket kell 
figyelembe venniük, például azt, hogy a 
kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók hol 
találhatók a területükön. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában szerepeljen az 
alapszintű fizetési számla. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és nem járhat 
aránytalan költségekkel a fogyasztók 
számára. Ezzel összefüggésben a 
tagállamoknak különböző tényezőket kell 
figyelembe venniük, például azt, hogy a 
kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók hol 
találhatók a területükön. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.
Ezen irányelvnek az alapszintű fizetési 
számlák nyújtásával kapcsolatos 
követelményei törvénnyel, 
önszabályozással vagy önkéntes 
megállapodással teljesíthetők.

Or. en

Módosítás 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert
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Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában szerepeljen az 
alapszintű fizetési számla. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és nem járhat 
aránytalan költségekkel a fogyasztók 
számára. Ezzel összefüggésben a 
tagállamoknak különböző tényezőket kell 
figyelembe venniük, például azt, hogy a 
kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók hol 
találhatók a területükön. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában szerepeljen az 
alapszintű fizetési számla. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és nem járhat 
aránytalan költségekkel a fogyasztók 
számára. Ezzel összefüggésben a 
tagállamoknak különböző tényezőket kell 
figyelembe venniük, például azt, hogy a 
kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók hol 
találhatók a területükön. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását, 
így nyújtva támogatást a költségvetési és 
túlzott eladósodási ügyekben a népesség 
hátrányos helyzetű csoportja számára.

Or. fr

Módosítás 193
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy intézkedéseket léptetnek életbe a 
fogyasztók alapszintű fizetési számláinak 
kezelésével kapcsolatos oktatásának 
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elősegítésére. Minden számlatulajdonos 
számára egyértelmű, informatív 
dokumentumokat kell biztosítani, amelyek 
felvázolják a számla működését.

Or. en

Módosítás 194
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha a szóban forgó 
területen még nem rendelkeznek fizetési 
számlával. Ha nem használható 
elektronikus rendszer annak 
megállapítására, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e már fizetési számlával, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak az ellenőrzés 
megbízható módszereként kell elfogadniuk 
a fogyasztó nyilatkozatát.

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha a szóban forgó 
területen még nem rendelkeznek fizetési 
számlával, vagy korábban megtagadták 
számukra a rendes fizetési számlához való 
hozzáférést. Ha nem használható 
elektronikus rendszer annak 
megállapítására, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e már fizetési számlával, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak az ellenőrzés 
megbízható módszereként kell elfogadniuk 
a fogyasztó nyilatkozatát. Igazolniuk kell, 
hogy valódi kapcsolat fűzi őket a 
pénzforgalmi szolgáltató szerinti 
tagállamhoz.
E tekintetben a fogyasztónak be kell 
nyújtania a következőket:
i. becsületbeli nyilatkozat, amelyet a 
pénzforgalmi szolgáltató megbízható 
eszközként használhat fel annak 
ellenőrzésére, hogy a fogyasztó a 
célirányos vizsgálat alapján még nem 
rendelkezik fizetési számlával, amely 
vizsgálatnak igazolnia kell, hogy 
fogyasztónak egyértelműen szüksége van 
alapszintű fizetési számlára;
ii. az érintett tagállamban legalább egy 
pénzügyi intézmény egyszerű nyilatkozata, 
hogy az érintett tagállamban a fogyasztó 
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számára megtagadták a fizetési számlához 
való hozzáférést.

A tagállamhoz fűződő valódi kapcsolatnak 
minősülnek többek között a következők: 
állampolgárság, lakóhely, munkahellyel 
kapcsolatos kérdések, beiratkozás oktatási 
vagy szakképzési intézménybe, családdal 
kapcsolatos kérdések, illetve minden 
egyéb tényező, amely kapcsolatot jelenthet 
az érintett tagállammal.

Or. en

Módosítás 195
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha a szóban forgó 
területen még nem rendelkeznek fizetési 
számlával. Ha nem használható 
elektronikus rendszer annak 
megállapítására, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e már fizetési számlával, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak az ellenőrzés 
megbízható módszereként kell elfogadniuk 
a fogyasztó nyilatkozatát.

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha a tagállamban még 
nem rendelkeznek fizetési számlával, és 
korábban megtagadták számukra a 
fizetési számlához való hozzáférést. A 
fogyasztóknak igazolniuk kell azon 
pénzforgalmi szolgáltató szerinti 
tagállamhoz fűződő elégséges 
kapcsolatukat, amelynél alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférést 
igényeltek. Ha nem használható 
elektronikus rendszer annak 
megállapítására, hogy a fogyasztó számára 
megtagadták a fizetési számlához való 
hozzáférést, a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak az ellenőrzés megbízható 
módszereként kell elfogadniuk a fogyasztó 
nyilatkozatát.

Or. en
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Indokolás

Az alapszintű fizetési számlához való hozzáférés joga csak akkor gyakorolható, ha a fogyasztó 
még nem rendelkezik fizetési számlával, és korábban megtagadták számára a rendes fizetési 
számlához való hozzáférést.

Módosítás 196
Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha a szóban forgó 
területen még nem rendelkeznek fizetési 
számlával. Ha nem használható 
elektronikus rendszer annak 
megállapítására, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e már fizetési számlával, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak az ellenőrzés 
megbízható módszereként kell elfogadniuk 
a fogyasztó nyilatkozatát.

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha az Unióban még nem 
rendelkeznek fizetési számlával, és ha 
fizetési számla megnyitása tekintetében 
bizonyítottan visszautasították őket. Ha 
nem használható elektronikus rendszer 
annak megállapítására, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e már fizetési számlával, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak az ellenőrzés 
megbízható módszereként kell elfogadniuk 
a fogyasztó nyilatkozatát. A fogyasztó 
rászorultságának megállapítását követően 
a pénzforgalmi szolgáltatónak ajánlatot 
kell tennie az ügyfél számára alapszintű 
fizetési számla nyitására. 

Or. de

Módosítás 197
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha a szóban forgó 

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha az EU-ban még nem 
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területen még nem rendelkeznek fizetési 
számlával. Ha nem használható 
elektronikus rendszer annak 
megállapítására, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e már fizetési számlával, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak az ellenőrzés 
megbízható módszereként kell elfogadniuk 
a fogyasztó nyilatkozatát.

rendelkeznek fizetési számlával. Ha nem 
használható elektronikus rendszer annak 
megállapítására, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e már fizetési számlával, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak az ellenőrzés 
megbízható módszereként kell elfogadniuk 
a fogyasztó nyilatkozatát.

Or. de

Módosítás 198
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha a szóban forgó 
területen még nem rendelkeznek fizetési 
számlával. Ha nem használható 
elektronikus rendszer annak 
megállapítására, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e már fizetési számlával, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak az ellenőrzés 
megbízható módszereként kell elfogadniuk 
a fogyasztó nyilatkozatát.

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha a szóban forgó 
területen még nem rendelkeznek fizetési 
számlával. Ha nem használható 
elektronikus rendszer annak 
megállapítására, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e már fizetési számlával, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak az ellenőrzés 
megbízható módszereként kell elfogadniuk 
a fogyasztó hivatalos nyilatkozatát.

Or. en

Módosítás 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A fogyasztók számára garantálni kell 
az alapvető pénzforgalmi szolgáltatások 
egy bizonyos köréhez való hozzáférést, 

(30) A fogyasztók számára garantálni kell 
az alapvető pénzforgalmi szolgáltatások 
egy bizonyos köréhez való hozzáférést. Az
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ehhez a tagállamoknak – a fogyasztók 
igényeinek és az érintett tagállam 
kereskedelmi gyakorlatának 
figyelembevételével – meg kell 
határozniuk a műveletek minimális 
számát. A minimumszolgáltatások ezen
listáján kívüli szolgáltatásokra a bankok 
alkalmazhatják szokásos díjaikat. Az 
alapszintű fizetési számlákhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak magukban kell 
foglalniuk a készpénzbetét és a 
készpénzfelvétel lehetőségét. A fogyasztó 
számára lehetővé kell tenni olyan alapvető 
fizetési műveletek végrehajtását, mint a 
jövedelem vagy a juttatások fogadása, 
számlák vagy adók kifizetése, valamint 
áruk és szolgáltatások vásárlása, többek 
között beszedés, átutalás és fizetési kártya 
használata révén. Ezeknek a 
szolgáltatásoknak biztosítaniuk kell 
termékek és szolgáltatások online 
megvásárlását és lehetőséget kell adniuk a 
fogyasztóknak arra, hogy adott esetben a 
pénzforgalmi szolgáltató online banki 
eszközein keresztül fizetési megbízásokat 
kezdeményezzenek. Az alapszintű fizetési 
számla azonban nem korlátozódhat online 
használatra, mivel ez akadályt jelentene az 
internet-hozzáféréssel nem rendelkező 
fogyasztók esetében. A fogyasztók az 
alapszintű fizetési számlához kapcsolódóan 
nem kaphatnak hozzáférést 
folyószámlahitelhez. A tagállamok 
azonban lehetővé tehetik, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók az alapszintű 
fizetési számlához kis összegre szóló 
tartalékkeretet kínáljanak.

alapszintű szolgáltatások e listáján kívüli 
szolgáltatásokra a bankok alkalmazhatják 
szokásos díjaikat. Az alapszintű fizetési 
számlákhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak 
magukban kell foglalniuk a készpénzbetét 
és a készpénzfelvétel lehetőségét. A 
fogyasztó számára lehetővé kell tenni 
olyan alapvető fizetési műveletek 
végrehajtását, mint a jövedelem vagy a 
juttatások fogadása, számlák vagy adók 
kifizetése, valamint áruk és szolgáltatások 
vásárlása, többek között beszedés, átutalás 
és fizetési kártya használata révén. 
Ezeknek a szolgáltatásoknak biztosítaniuk 
kell termékek és szolgáltatások online 
megvásárlását és lehetőséget kell adniuk a 
fogyasztóknak arra, hogy adott esetben a
pénzforgalmi szolgáltató online banki 
eszközein keresztül fizetési megbízásokat 
kezdeményezzenek. Az alapszintű fizetési 
számla azonban nem korlátozódhat online 
használatra, mivel ez akadályt jelentene az 
internet-hozzáféréssel nem rendelkező 
fogyasztók esetében. A fogyasztók az 
alapszintű fizetési számlához kapcsolódóan 
nem kaphatnak hozzáférést 
folyószámlahitelhez. A tagállamok 
azonban lehetővé tehetik, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók az alapszintű 
fizetési számlához kis összegre szóló 
tartalékkeretet kínáljanak. Amíg a 
fogyasztó személyes használatra 
üzemelteti az alapszintű fizetési számlát, 
addig nem korlátozható azon műveletek 
száma, amelyeket e számla speciális 
díjszabási szabályai szerint biztosítanak a 
fogyasztó számára.

Or. en

Módosítás 200
Jürgen Klute

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A fogyasztók számára garantálni kell 
az alapvető pénzforgalmi szolgáltatások 
egy bizonyos köréhez való hozzáférést, 
ehhez a tagállamoknak – a fogyasztók 
igényeinek és az érintett tagállam 
kereskedelmi gyakorlatának 
figyelembevételével – meg kell 
határozniuk a műveletek minimális számát. 
A minimumszolgáltatások ezen listáján 
kívüli szolgáltatásokra a bankok 
alkalmazhatják szokásos díjaikat. Az 
alapszintű fizetési számlákhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak magukban kell 
foglalniuk a készpénzbetét és a 
készpénzfelvétel lehetőségét. A fogyasztó 
számára lehetővé kell tenni olyan alapvető 
fizetési műveletek végrehajtását, mint a 
jövedelem vagy a juttatások fogadása, 
számlák vagy adók kifizetése, valamint 
áruk és szolgáltatások vásárlása, többek 
között beszedés, átutalás és fizetési kártya
használata révén. Ezeknek a 
szolgáltatásoknak biztosítaniuk kell 
termékek és szolgáltatások online 
megvásárlását és lehetőséget kell adniuk a 
fogyasztóknak arra, hogy adott esetben a 
pénzforgalmi szolgáltató online banki 
eszközein keresztül fizetési megbízásokat 
kezdeményezzenek. Az alapszintű fizetési 
számla azonban nem korlátozódhat online 
használatra, mivel ez akadályt jelentene az 
internet-hozzáféréssel nem rendelkező 
fogyasztók esetében. A fogyasztók az 
alapszintű fizetési számlához kapcsolódóan 
nem kaphatnak hozzáférést 
folyószámlahitelhez. A tagállamok 
azonban lehetővé tehetik, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók az alapszintű 
fizetési számlához kis összegre szóló 
tartalékkeretet kínáljanak.

(30) A fogyasztók számára garantálni kell 
az alapvető pénzforgalmi szolgáltatások 
egy bizonyos köréhez való hozzáférést, 
ehhez a tagállamoknak – a fogyasztók 
igényeinek és az érintett tagállam 
kereskedelmi gyakorlatának 
figyelembevételével – meg kell 
határozniuk a műveletek minimális számát. 
A minimumszolgáltatások e listáján kívüli 
szolgáltatásokra a bankok alkalmazhatják 
szokásos díjaikat. Az alapszintű fizetési 
számlákhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak 
magukban kell foglalniuk a pénzbetét és a 
készpénzfelvétel – rendelkezésre álló 
különböző csatornákon keresztül történő 
– lehetőségét. A fogyasztó számára 
lehetővé kell tenni olyan alapvető fizetési 
műveletek végrehajtását, mint a jövedelem 
vagy a juttatások fogadása, számlák vagy 
adók kifizetése, valamint áruk és 
szolgáltatások vásárlása, többek között 
beszedés, átutalás – köztük állandó 
megbízások – révén, valamint a személyre 
szabott fizetési eszközök használatát (pl. 
fizetési kártya vagy szoftvertermék). 
Ezeknek a szolgáltatásoknak biztosítaniuk 
kell termékek és szolgáltatások online 
megvásárlását és lehetőséget kell adniuk a 
fogyasztóknak arra, hogy adott esetben a 
pénzforgalmi szolgáltató online banki 
eszközein keresztül fizetési megbízásokat 
kezdeményezzenek. Az alapszintű fizetési 
számla azonban nem korlátozódhat online 
használatra, mivel ez akadályt jelentene az 
internet-hozzáféréssel nem rendelkező 
fogyasztók esetében. A fogyasztók az 
alapszintű fizetési számlához kapcsolódóan 
nem kaphatnak hozzáférést 
folyószámlahitelhez. A tagállamok 
azonban lehetővé tehetik, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók az alapszintű 
fizetési számlához kis összegre szóló 
tartalékkeretet kínáljanak, amennyiben az 
ilyen pénzösszegek díjait külön hozzák a 
fogyasztók tudomására, és amennyiben 
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azok legalább annyira kedvezőek, mint a 
szolgáltató folyószámlával kapcsolatos 
díjai.

Or. en

Módosítás 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az alapszintű fizetési számlát 
díjmentesen vagy méltányos díj 
felszámításával kell biztosítani annak 
érdekében, hogy a fogyasztók lehető 
legszélesebb köre számára legyen elérhető. 
Emellett a szerződésben meghatározott 
feltételek be nem tartása esetén a 
fogyasztót terhelő minden további díjnak 
szintén méltányosnak kell lennie. A 
tagállamok a hazai sajátosságok 
figyelembevételével határozzák meg, mi 
minősül méltányos díjnak. A méltányos díj 
elvének végrehajtása során a 
következetesség és a hatékonyság 
biztosítása érdekében az EBH-t meg kell 
bízni az ezen irányelvben meghatározott 
általános kritériumokra vonatkozó 
iránymutatás kidolgozásával.

(31) Az alapszintű fizetési számlát 
díjmentesen vagy méltányos díj 
felszámításával kell biztosítani annak 
érdekében, hogy a fogyasztók lehető 
legszélesebb köre számára legyen elérhető. 
Emellett a szerződésben meghatározott 
feltételek be nem tartása esetén a 
fogyasztót terhelő minden további díjnak 
szintén méltányosnak kell lennie, és 
sohasem lehet magasabb a szolgáltató 
szokásos árképzési gyakorlata szerinti 
díjaknál. A pénzforgalmi szolgáltatókat 
kötelezni kell annak biztosítására, hogy az 
általuk kínált termékek között mindig az 
alapszintű fizetési számla legyen a 
leginkább megfizethető számla az alapvető 
fizetési műveletek végrehajtására. Egy 
ésszerű felső határt kell meghatározni a 
pénzforgalmi szolgáltató által az 
alapszintű fizetési számla működtetéséért 
a fogyasztónak egy évben felszámított 
díjak teljes összegére. A tagállamok a 
hazai sajátosságok – többek között a 
szegénység vagy társadalmi kirekesztése 
kockázata mellett élő emberek 
átlagjövedelmének – figyelembevételével 
határozzák meg, mi minősül méltányos 
díjnak, és mi az éves díjak teljes 
összegének ésszerű felső határa. A 
méltányos díj elvének végrehajtása során a 
következetesség és a hatékonyság 
biztosítása érdekében az EBH-t meg kell 
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bízni az ezen irányelvben meghatározott 
általános kritériumokra vonatkozó 
iránymutatás kidolgozásával.

Or. en

Módosítás 202
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A pénzforgalmi szolgáltató csak 
rendkívüli körülmények között utasíthatja 
vissza az alapszintű fizetési számla nyitását 
vagy mondhatja fel a fizetésiszámla-
szerződést, például a pénzmosásra és a 
terrorizmus finanszírozására, vagy a 
bűncselekmények megelőzésére és 
kivizsgálására vonatkozó jogszabályok be 
nem tartása esetén. Az elutasítást még 
ezekben az esetekben is csak az teheti 
indokolttá, ha a fogyasztó nem tartja be az 
említett jogszabályok előírásait, de az nem, 
hogy a jogszabályoknak való megfelelés 
ellenőrzése túlságosan nagy terhet jelent 
vagy költséges.

(32) A pénzforgalmi szolgáltató csak 
rendkívüli körülmények között utasíthatja 
vissza az alapszintű fizetési számla nyitását 
vagy mondhatja fel a fizetésiszámla-
szerződést, például a pénzmosásra és a 
terrorizmus finanszírozására, vagy a 
bűncselekmények megelőzésére és 
kivizsgálására vonatkozó jogszabályok be 
nem tartása esetén, vagy ha a fogyasztó 
számára korábban nem tagadták meg a 
fizetési számlához való hozzáférést. Az 
elutasítást még ezekben az esetekben is 
csak az teheti indokolttá, ha a fogyasztó 
nem tartja be az említett jogszabályok 
előírásait, de az nem, hogy a 
jogszabályoknak való megfelelés 
ellenőrzése túlságosan nagy terhet jelent 
vagy költséges.

Or. en

Módosítás 203
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamoknak és a pénzforgalmi (33) A tagállamoknak világos és érthető 
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szolgáltatóknak világos és érthető 
tájékoztatást kell adniuk a fogyasztóknak 
az alapszintű fizetési számlához 
kapcsolódó jogokról. A tájékoztatásnak ki 
kell terjednie a fő jellemzőkre és a 
számlahasználat feltételeire, valamint 
azokra a lépésekre, amelyeket a 
fogyasztóknak az alapszintű fizetési számla 
nyitásához való joguk gyakorlása során 
végre kell hajtaniuk. A fogyasztókat 
mindenekelőtt arról is tájékoztatni kell, 
hogy a kiegészítő szolgáltatások 
megvásárlása nem kötelező az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáféréshez.

tájékoztatást kell adniuk a fogyasztóknak 
az alapszintű fizetési számla 
elérhetőségéről. A tájékoztatásnak ki kell 
terjednie a fő jellemzőkre és a 
számlahasználat feltételeire, valamint 
azokra a lépésekre, amelyeket a 
fogyasztóknak az alapszintű fizetési számla 
nyitásához való joguk gyakorlása során 
végre kell hajtaniuk. A fogyasztókat 
mindenekelőtt arról is tájékoztatni kell, 
hogy a kiegészítő szolgáltatások 
megvásárlása nem kötelező az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáféréshez.

Or. en

Módosítás 204
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Adott esetben, különösen az állandó 
lakcímmel nem rendelkező emberek 
tekintetében a tagállamok 
megkülönböztetésmentes és rugalmas 
mechanizmusokat léptetnek életbe, hogy 
segítséget nyújtsanak a fogyasztóknak az 
alapszintű fizetési számlákkal kapcsolatos 
ügyfél-átvilágítási követelmények 
teljesítésében, miközben eleget tesznek a 
pénzmosásról és a terrorizmus 
finanszírozásáról szóló jogszabálynak.

Or. en

Módosítás 205
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) Annak érdekében, hogy az 
alapszintű fizetési számlával rendelkező 
fogyasztókat megfelelően kiszolgálják, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ilyen számlákat kínáló pénzforgalmi 
szolgáltatók munkavállalói megfelelő 
képzést, elégséges időt és adott esetben 
ésszerűen kiigazított értékesítési célokat 
kapjanak.

Or. en

Módosítás 206
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az ezen irányelvben kifejtett 
célkitűzések elérése érdekében a 
Bizottságnak a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően hatáskört kell kapnia jogi 
aktusok elfogadására a számos 
tagállamban azonos pénzforgalmi 
szolgáltatásokra vonatkozó, uniós szinten 
egységesített terminológia, valamint az e 
kifejezésekhez kapcsolódó fogalmak 
meghatározása tekintetében.

törölve

Or. de

Módosítás 207
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az ezen irányelvben kifejtett 
célkitűzések elérése érdekében a 
Bizottságnak a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően hatáskört kell kapnia jogi 
aktusok elfogadására a számos 
tagállamban azonos pénzforgalmi 
szolgáltatásokra vonatkozó, uniós szinten 
egységesített terminológia, valamint az e 
kifejezésekhez kapcsolódó fogalmak 
meghatározása tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

A felmerülő igazgatási költségekhez képest nem világos, hogy a terminológia egységesítése 
valódi előnyt teremt-e.

Módosítás 208
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az ezen irányelvben kifejtett 
célkitűzések elérése érdekében a 
Bizottságnak a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően hatáskört kell kapnia jogi 
aktusok elfogadására a számos tagállamban 
azonos pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozó, uniós szinten egységesített 
terminológia, valamint az e kifejezésekhez 
kapcsolódó fogalmak meghatározása
tekintetében.

(36) Az ezen irányelvben kifejtett 
célkitűzések elérése érdekében a 
Bizottságnak a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően hatáskört kell kapnia jogi 
aktusok elfogadására a számos tagállamban 
azonos pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozó fogalommeghatározások uniós 
szinten egységesített jegyzéke tekintetében.

Or. en

Módosítás 209
Syed Kamall
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Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ezen irányelv egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. Ezek a hatáskörök a következők 
meghatározására vonatkoznak: a 
díjszabási dokumentum formátuma, közös 
szimbóluma, és az abban felsorolt 
szolgáltatások bemutatásának sorrendje, 
valamint a díjkimutatás formátuma, közös 
szimbóluma és az abban felsorolt 
szolgáltatások bemutatásának sorrendje. 
Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16–i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

törölve

Or. en

Indokolás

A felmerülő igazgatási költségekhez képest nem világos, hogy a terminológia egységesítése 
valódi előnyt teremt-e.

Módosítás 210
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ennek az irányelvnek a 
hatálybalépésétől számított három éven 
belül, majd kétévente a tagállamoknak 
megbízható éves statisztikát kell 
beszerezniük a jelen irányelv által 

(38) Ennek az irányelvnek a 
hatálybalépésétől számított két éven belül, 
majd kétévente a tagállamoknak 
megbízható éves statisztikát kell 
beszerezniük a jelen irányelv által 
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bevezetett intézkedések működéséről. 
Indokolt, hogy ehhez bármely megfelelő 
információforrást felhasználjanak, és az 
információkat el kell juttatniuk a 
Bizottsághoz.

bevezetett intézkedések működéséről. 
Indokolt, hogy ehhez bármely megfelelő 
információforrást felhasználjanak, és az 
információkat el kell juttatniuk a 
Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 211
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A piaci fejlemények, például új típusú 
fizetési számlák és pénzforgalmi 
szolgáltatások megjelenése, valamint az 
uniós jog egyéb területeinek fejleményei, 
illetve a tagállami tapasztalatok 
figyelembevétele érdekében öt évvel az 
irányelv hatálybalépését követően el kell 
végezni az irányelv felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat értékeli, hogy a bevezetett 
intézkedések hozzájárultak-e a 
fizetésiszámla-díjak fogyasztók általi jobb 
megértéséhez, a fizetési számlák 
összehasonlíthatóságához és a 
bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. Azt 
is meghatározza, hogy hány alapszintű 
fizetési számla nyitására került sor és ezen 
belül mekkora azon fogyasztók száma, 
akik korábban nem rendelkeztek 
bankszámlával. Megvizsgálja azt is, hogy a 
határokon átnyúló bankszámlaváltást 
lebonyolító pénzforgalmi szolgáltatók 
számára biztosított meghosszabbított 
határidőket fenn kell-e tartani hosszabb 
időszakon keresztül. Értékeli továbbá, 
hogy a csomagban kínált termékek esetén a 
pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtandó 
információra vonatkozó előírások 
elegendőek-e, illetve szükség van-e 
kiegészítő intézkedésekre. A Bizottságnak 
a jelentését – adott esetben jogalkotási 

(39) A piaci fejlemények, például új típusú 
fizetési számlák és pénzforgalmi 
szolgáltatások megjelenése, valamint az 
uniós jog egyéb területeinek fejleményei, 
illetve a tagállami tapasztalatok 
figyelembevétele érdekében öt évvel az 
irányelv hatálybalépését követően el kell 
végezni az irányelv felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat értékeli, hogy a bevezetett 
intézkedések hozzájárultak-e a 
fizetésiszámla-díjak fogyasztók általi jobb 
megértéséhez, a fizetési számlák 
összehasonlíthatóságához és a 
bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. Azt 
is meghatározza, hogy hány alapszintű 
fizetési számla nyitására került sor és ezen 
belül mekkora azon fogyasztók száma, 
akik korábban nem rendelkeztek 
bankszámlával. Értékeli továbbá, hogy a 
csomagban kínált termékek esetén a 
pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtandó 
információra vonatkozó előírások 
elegendőek-e, illetve szükség van-e 
kiegészítő intézkedésekre. Vizsgálatot kell 
végezni, amely áttekinti, hogy van-e 
kereslet határokon átnyúló számlaváltási 
szolgáltatásra, vagy hogy a jelenleg 
fennálló állapot kielégít-e a fogyasztói 
keresletet. A Bizottságnak a jelentését –
adott esetben jogalkotási javaslatokkal 
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javaslatokkal kiegészítve – be kell 
nyújtania az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

kiegészítve – be kell nyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 212
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A piaci fejlemények, például új típusú 
fizetési számlák és pénzforgalmi 
szolgáltatások megjelenése, valamint az 
uniós jog egyéb területeinek fejleményei, 
illetve a tagállami tapasztalatok 
figyelembevétele érdekében öt évvel az 
irányelv hatálybalépését követően el kell 
végezni az irányelv felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat értékeli, hogy a bevezetett 
intézkedések hozzájárultak-e a 
fizetésiszámla-díjak fogyasztók általi jobb 
megértéséhez, a fizetési számlák 
összehasonlíthatóságához és a 
bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. Azt 
is meghatározza, hogy hány alapszintű 
fizetési számla nyitására került sor és ezen 
belül mekkora azon fogyasztók száma, 
akik korábban nem rendelkeztek 
bankszámlával. Megvizsgálja azt is, hogy a 
határokon átnyúló bankszámlaváltást 
lebonyolító pénzforgalmi szolgáltatók 
számára biztosított meghosszabbított 
határidőket fenn kell-e tartani hosszabb 
időszakon keresztül. Értékeli továbbá, 
hogy a csomagban kínált termékek esetén a 
pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtandó 
információra vonatkozó előírások 
elegendőek-e, illetve szükség van-e 
kiegészítő intézkedésekre. A Bizottságnak 
a jelentését – adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kiegészítve – be kell 
nyújtania az Európai Parlamentnek és a 

(39) A piaci fejlemények, például új típusú 
fizetési számlák és pénzforgalmi 
szolgáltatások megjelenése, valamint az 
uniós jog egyéb területeinek fejleményei, 
illetve a tagállami tapasztalatok 
figyelembevétele érdekében három évvel 
az irányelv hatálybalépését követően el kell 
végezni az irányelv felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat értékeli, hogy a bevezetett 
intézkedések hozzájárultak-e a 
fizetésiszámla-díjak fogyasztók általi jobb 
megértéséhez, a fizetési számlák 
összehasonlíthatóságához és a 
bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. Azt 
is meghatározza, hogy hány alapszintű 
fizetési számla nyitására került sor és ezen 
belül mekkora azon fogyasztók száma, 
akik korábban nem rendelkeztek 
bankszámlával. Megvizsgálja azt is, hogy a 
határokon átnyúló bankszámlaváltást 
lebonyolító pénzforgalmi szolgáltatók 
számára biztosított meghosszabbított 
határidőket fenn kell-e tartani hosszabb 
időszakon keresztül. Értékeli továbbá, 
hogy a csomagban kínált termékek esetén a 
pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtandó 
információra vonatkozó előírások 
elegendőek-e, illetve szükség van-e 
kiegészítő intézkedésekre. A Bizottságnak 
a jelentését – adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kiegészítve – be kell 
nyújtania az Európai Parlamentnek és a 
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Tanácsnak. Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A piaci fejlemények, például új típusú 
fizetési számlák és pénzforgalmi 
szolgáltatások megjelenése, valamint az 
uniós jog egyéb területeinek fejleményei, 
illetve a tagállami tapasztalatok 
figyelembevétele érdekében öt évvel az 
irányelv hatálybalépését követően el kell 
végezni az irányelv felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat értékeli, hogy a bevezetett 
intézkedések hozzájárultak-e a 
fizetésiszámla-díjak fogyasztók általi jobb 
megértéséhez, a fizetési számlák 
összehasonlíthatóságához és a 
bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. Azt 
is meghatározza, hogy hány alapszintű 
fizetési számla nyitására került sor és ezen 
belül mekkora azon fogyasztók száma, 
akik korábban nem rendelkeztek 
bankszámlával. Megvizsgálja azt is, hogy a 
határokon átnyúló bankszámlaváltást 
lebonyolító pénzforgalmi szolgáltatók 
számára biztosított meghosszabbított 
határidőket fenn kell-e tartani hosszabb 
időszakon keresztül. Értékeli továbbá, 
hogy a csomagban kínált termékek esetén a 
pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtandó 
információra vonatkozó előírások 
elegendőek-e, illetve szükség van-e 
kiegészítő intézkedésekre. A Bizottságnak 
a jelentését – adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kiegészítve – be kell 
nyújtania az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(39) A piaci fejlemények, például új típusú 
fizetési számlák és pénzforgalmi 
szolgáltatások megjelenése, valamint az 
uniós jog egyéb területeinek fejleményei, 
illetve a tagállami tapasztalatok 
figyelembevétele érdekében öt évvel az 
irányelv hatálybalépését követően el kell 
végezni az irányelv felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat értékeli, hogy a bevezetett 
intézkedések hozzájárultak-e a 
fizetésiszámla-díjak fogyasztók általi jobb 
megértéséhez, a fizetési számlák 
összehasonlíthatóságához és a 
bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. Azt 
is meghatározza, hogy hány alapszintű 
fizetési számla nyitására került sor és ezen 
belül mekkora azon fogyasztók száma, 
akik korábban nem rendelkeztek 
bankszámlával, továbbá hogy mennyi ideig 
tartották meg e számlákat, hány 
alapszintű fizetési számla nyitásának 
elutasítására, vagy hány ilyen típusú 
számla felmondására került sor, valamint 
hogy ez milyen okból történt és mennyi 
járulékos költséggel járt. Megvizsgálja azt 
is, hogy a határokon átnyúló 
bankszámlaváltást lebonyolító 
pénzforgalmi szolgáltatók számára 
biztosított meghosszabbított határidőket 
fenn kell-e tartani hosszabb időszakon 
keresztül. Értékeli továbbá, hogy a 
csomagban kínált termékek esetén a 
pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtandó 
információra vonatkozó előírások 
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elegendőek-e, illetve szükség van-e 
kiegészítő intézkedésekre. A Bizottságnak 
a jelentését – adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kiegészítve – be kell 
nyújtania az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. fr

Módosítás 214
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A piaci fejlemények, például új típusú 
fizetési számlák és pénzforgalmi 
szolgáltatások megjelenése, valamint az 
uniós jog egyéb területeinek fejleményei, 
illetve a tagállami tapasztalatok 
figyelembevétele érdekében öt évvel az 
irányelv hatálybalépését követően el kell 
végezni az irányelv felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat értékeli, hogy a bevezetett 
intézkedések hozzájárultak-e a 
fizetésiszámla-díjak fogyasztók általi jobb 
megértéséhez, a fizetési számlák 
összehasonlíthatóságához és a 
bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. Azt 
is meghatározza, hogy hány alapszintű 
fizetési számla nyitására került sor és ezen 
belül mekkora azon fogyasztók száma, 
akik korábban nem rendelkeztek 
bankszámlával. Megvizsgálja azt is, hogy a 
határokon átnyúló bankszámlaváltást 
lebonyolító pénzforgalmi szolgáltatók 
számára biztosított meghosszabbított 
határidőket fenn kell-e tartani hosszabb 
időszakon keresztül. Értékeli továbbá,
hogy a csomagban kínált termékek esetén a 
pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtandó 
információra vonatkozó előírások 
elegendőek-e, illetve szükség van-e 
kiegészítő intézkedésekre. A Bizottságnak 

(39) A piaci fejlemények, például új típusú 
fizetési számlák és pénzforgalmi 
szolgáltatások megjelenése, valamint az 
uniós jog egyéb területeinek fejleményei, 
illetve a tagállami tapasztalatok 
figyelembevétele érdekében öt évvel az 
irányelv hatálybalépését követően el kell 
végezni az irányelv felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat értékeli, hogy a bevezetett 
intézkedések hozzájárultak-e a 
fizetésiszámla-díjak fogyasztók általi jobb 
megértéséhez, a fizetési számlák 
összehasonlíthatóságához és a 
bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. Azt 
is meghatározza, hogy hány alapszintű 
fizetési számla nyitására került sor és ezen 
belül mekkora azon fogyasztók száma, 
akik korábban nem rendelkeztek 
bankszámlával. Értékeli továbbá, hogy a 
csomagban kínált termékek esetén a 
pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtandó 
információra vonatkozó előírások 
elegendőek-e, illetve szükség van-e 
kiegészítő intézkedésekre. A Bizottságnak 
a jelentését – adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kiegészítve – be kell 
nyújtania az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.
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a jelentését – adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kiegészítve – be kell 
nyújtania az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 215
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) A pénzügyi szolgáltatások összetett 
termékek, ezért a fogyasztók számára jó 
minőségű tanácsadást kell biztosítani. 
Emellett a pénzforgalmi szolgáltatások 
szektorában az innováció elősegítése és a 
fogyasztók számára ésszerű árak elérése 
céljából elő kell mozdítani a versenyt. A 
fizetési számlákat összehasonlító 
weboldalak hasznos eszközök lehetnek a 
versenyre és a minőségre vonatkozó 
célkitűzések eléréséhez, ha azok nemcsak 
az árakat tükröző, hanem a szolgáltatás 
minőségét is feltáró mutatókat is 
figyelembe vesznek. Ennek alapján döntő 
fontosságú olyan mutatókat is felvenni az 
összehasonlító weboldalak mutatói közé, 
mint például a pénzforgalmi szolgáltató 
fiókhálózata. 

Or. en

Módosítás 216
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
41 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41b) Fontos, hogy ne csak a 
szolgáltatástípusokkal és azok költségeivel 
kapcsolatban növeljék a fogyasztói 
tudatosságot, hanem azzal kapcsolatban 
is, hogy a fogyasztók tájékozódjanak azon 
bank pénzügyi stabilitásáról, amelyet 
üzleti tevékenységük lebonyolítására 
választanak, amely gyakran ugyanaz a 
bank, amelynél a fogyasztó fizetési 
számlát vezet. Ez fokozni fogja a 
hitelintézetekre nehezedő fogyasztói 
nyomást – ami a befektetői és felügyeleti 
nyomásgyakorláson túl az egyik 
legerőteljesebb ösztönző a vállalatok 
számára a változásra –, hogy 
versenyezzenek a pénzügyi stabilitás, 
valamint a szolgáltatás költsége és 
minősége terén. E célból helyénvaló, hogy 
a Bizottság értékelje egy uniós szintű 
pénzügyi stabilitási mutató bevezetését, 
amely többek között a tőkemegfelelőség, 
az eszközök minősége, az irányítás és 
kockázatkezelés, valamint a bevételek és a 
likviditási stabilitás felügyeleti értékelésén 
alapul, és amelyet egyszerű, könnyen 
érthető formában, például 
jelzőlámparendszerként mutatnak be, és 
amelynek célja, hogy ellássa a 
fogyasztókat ezekkel az információkkal a 
fizetési számlák és egyéb lakossági banki 
szolgáltatások díjainak átláthatóságát 
kiegészítve.

Or. en

Indokolás

Az, hogy a fizetési számlák közötti váltást megkönnyítik, nem vezethet ahhoz, hogy a bankok 
egyedül a költségekben versenyeznek, mivel a fogyasztók hajlamosak legtöbb ügyüket annál a 
banknál lebonyolítani, ahol számlájuk van. Fontos, hogy a fogyasztói döntés alapjául szolgáló 
információk között helyet kapjon a bank pénzügyi stabilitásával kapcsolatos információk 
összefoglalása is. Az US FDIC (az USA szövetségi betétbiztosítója) és a FED által a 
felügyeleti célokra használt CAMELS-rendszer példát ad azokra a kategóriákra, amelyeket be 
lehet mutatni a fogyasztóknak, pl. a jelzőlámparendszer.



AM\1002483HU.doc 81/178 PE516.948v02-00

HU

Módosítás 217
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint az 
Unión belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint a 
tagállamon belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló számlaváltási szolgáltatás hatalmas költséggel és kockázattal, 
ugyanakkor kevés kézzelfogható előnnyel járna, mivel az ilyen határokon átnyúló szolgáltatás 
iránt alacsony a kereslet. A határokon átnyúló tranzakciókat is megkönnyíti a 260/2012/EU 
rendelet végrehajtása.

Módosítás 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint az
Unión belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint az egy 
tagállamon belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

Or. de
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Módosítás 219
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint az 
Unión belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint a 
tagállamon belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

Or. en

Módosítás 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint az 
Unión belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint a 
tagállamon belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

Or. en

Módosítás 221
Jean-Paul Gauzès
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és
összehasonlíthatóságára, valamint az 
Unión belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint a 
tagállamon belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

Or. en

Módosítás 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint az 
Unión belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

(1) Ez az irányelv a fogyasztóknak az 
Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatók által az Európai Unión belül 
vezetett fizetési számlák után felszámított 
díjak átláthatóságára és 
összehasonlíthatóságára, valamint a 
tagállamon belüli fizetésiszámla-váltásra 
vonatkozó szabályokat rögzíti.

Or. en

Módosítás 223
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányelv egyúttal meghatározza (2) Az irányelv egyúttal meghatározza 
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azon szabályok és feltételek keretét is, 
amelyekkel összhangban a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a fogyasztók számára az 
Unióban az alapszintű fizetési számla 
nyitásához és használatához való jogot.

azon szabályok és feltételek keretét is, 
amelyekkel összhangban a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a fogyasztók számára az 
egy tagállamban az alapszintű fizetési 
számla nyitásához és használatához való 
jogot.

Or. en

Módosítás 224
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 15–19. cikkben meghatározott 
különös rendelkezések sérelme nélkül az 
alapszintű fizetési számlát ezen irányelv 
alkalmazásában fizetési számlának kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a II. fejezet átláthatóságra vonatkozó rendelkezései és a III. fejezet 
számlaváltásra vonatkozó rendelkezései az alapszintű fizetési számlákra is alkalmazandók. Ez 
nem teljesen egyértelmű a Bizottság javaslatában.

Módosítás 225
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ezen irányelvben meghatározott 
követelmények betartása érdekében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatónak egy átfogó, 
működő adatbázishoz legyen hozzáférése, 
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amelyben ellenőrizni tudja a fogyasztók 
címét, személyazonosságát és 
hitelképességét a tagállamban, annak 
érdekében, hogy segítséget nyújtson a 
csalás megelőzésében, a hiteltörlesztési 
kötelezettségek fogyasztók általi 
betartásának nyomon követésében és a 
2005/60/EK irányelv szerinti 
kötelezettségek fogyasztók általi 
betartásának nyomon követésében. Az 
említett hozzáférés feltételei nem lehetnek
megkülönböztető jellegűek. Ezen 
adatbázisok kötelezően kitöltendő mezői 
közé tartozik a név, a cím, a születési idő, 
a lakóhely szerinti ország és az 
állampolgárság.
Az ilyen adatbázisokhoz való hozzáférés 
lehetővé teszi a tagállamok számára a 
lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
hitelmegállapodásokról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 16. 
cikkében meghatározott követelmények 
teljesítését.

Or. en

Indokolás

A pénzmosás és egyéb bűncselekmények megelőzése érdekében az ilyen adatbázisok 
segíthetnek a pénzforgalmi szolgáltatóknak a fogyasztók átvilágításában, ami azt hivatott 
biztosítani, hogy a fogyasztók jogszerűen igényelnek alapszintű fizetési számlát. Ez különösen 
fontos akkor, amikor a bank korábban még nem nyújtott szolgáltatást egy fogyasztónak.

Módosítás 226
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „fizetési számla”: a pénzforgalmi 
szolgáltatás egy vagy több igénybe 
vevőjének a nevére nyitott olyan számla, 
amely fizetési műveletek teljesítésére 

b) „fizetési számla”: a pénzforgalmi 
szolgáltatás egy vagy több igénybe 
vevőjének a nevére nyitott olyan számla, 
amely fizetési műveletek teljesítésére 
szolgál. Ezen irányelv alkalmazásában a 



PE516.948v02-00 86/178 AM\1002483HU.doc

HU

szolgál; fizetési számla nem foglalja magában a 
következőket:
i. elsősorban betéti számlának vagy 
megtakarítási számlának szánt számlák;
ii. hitelkártyák;
iii. jelzáloghitel fedezésére szolgáló 
folyószámlák; továbbá
iv. e-pénztárcák, e-pénz és e-fizetési 
kártyák.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát a fizetési számlákra kell korlátozni.

Módosítás 227
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „alapszintű fizetési számla”: olyan 
folyószámla, amelyhez csak a következő 
pénzügyi szolgáltatások kapcsolódnak: 
készpénzelhelyezés, készpénzfelvétel, 
beszedés, azonnali terhelésű kártya, 
online fizetés, átutalás és állandó 
megbízások;

Or. en

Módosítás 228
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „fizetési számlához kapcsolódó 
szolgáltatások”: a fizetési számlához 
kapcsolódó minden szolgáltatás, beleértve 
a pénzforgalmi szolgáltatásokat is;

Or. en

Indokolás

Az Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC) a „fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatások” 
fogalmat javasolja a „pénzforgalmi szolgáltatások” helyett, mert az előbbi a jelenlegi 
kontextusban pontosabb. Például a fizetési kártyához kapcsolódó biztosítás és a 
folyószámlahitel nem pénzforgalmi szolgáltatás, azonban fizetési számlához kapcsolódó 
szolgáltatásokként be kell vonni azokat az irányelv hatálya alá.

Módosítás 229
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „fizetési számlához kapcsolódó 
szolgáltatások”: a fizetési számlához 
kapcsolódó minden szolgáltatás, beleértve 
a pénzforgalmi szolgáltatásokat is;

Or. en

Módosítás 230
Astrid Lulling

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „pénzforgalmi szolgáltató”: a 
2007/64/EK irányelv 4. cikkének 9. 
bekezdésében meghatározott pénzforgalmi 

e) „pénzforgalmi szolgáltató”: a 
2007/64/EK irányelv 4. cikkének 9. 
bekezdésében meghatározott pénzforgalmi 
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szolgáltató; szolgáltató; a kizárólag online e-
pénzforgalmi szolgáltatóként működő 
pénzforgalmi szolgáltatók nem tartoznak 
az irányelv hatálya alá;

Or. en

Módosítás 231
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „átadó pénzforgalmi szolgáltató”: az a
pénzforgalmi szolgáltató, amely a 
rendszeres fizetési megbízások 
mindegyikére vagy némelyikére vonatkozó 
információkat átadja;

g) „átadó pénzforgalmi szolgáltató”: a 
fogyasztónak az az aktuális pénzforgalmi
szolgáltatója, amely a rendszeres fizetési 
megbízások mindegyikére vagy 
némelyikére vonatkozó információkat 
átadja az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatónak;

Or. en

Indokolás

Ha a szolgáltató többször megváltozott, a láncban a korábbi szolgáltató nem lehet felelős az 
új információátadásért, mivel a fizetési műveletekkel kapcsolatos felelősség már áttevődött az 
aktuális pénzforgalmi szolgáltatóra.

Módosítás 232
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „átvevő pénzforgalmi szolgáltató”: az a
pénzforgalmi szolgáltató, amelyhez a 
rendszeres fizetési megbízások 
mindegyikére vagy némelyikére vonatkozó 
információk átadásra kerülnek;

h) „átvevő pénzforgalmi szolgáltató”: az az 
új pénzforgalmi szolgáltató, amellyel a 
fogyasztó megállapodik, és amelynél új 
fizetési számlát nyit, továbbá amelyhez a 
rendszeres fizetési megbízások 
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mindegyikére vagy némelyikére vonatkozó 
információk átadásra kerülnek az átadó 
pénzforgalmi szolgáltató részéről;

Or. en

Módosítás 233
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „díjak”: a fogyasztó által a 
pénzforgalmi szolgáltatónak pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtásáért vagy a fizetési 
számlán lebonyolított műveletekért adott 
esetben fizetendő díjak;

k) „díjak”: a fizetési számlához kapcsolódó 
szolgáltatásokért felszámított minden 
terhelés, díj, kiadás és költség, beleértve a 
büntetéseket, adott esetben a hitelkártyák 
és folyószámlahitelek kamatát, amelyet a 
fogyasztónak kell megfizetnie a 
pénzforgalmi szolgáltató részére;

Or. en

Indokolás

Pénzügyi Szolgáltatások Felhasználó Csoportja (FSUG)/BEUC. A díjak átláthatóságát és 
összehasonlíthatóságát a fizetési számlához kapcsolódó minden terhelés, díj, kiadás és költség 
– köztük a büntetések, valamint a folyószámlahitelek és a hitelkártyák kamatai – tekintetében
alkalmazni kell.

Módosítás 234
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „díjak”: a fogyasztó által a pénzforgalmi 
szolgáltatónak pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtásáért vagy a fizetési számlán 
lebonyolított műveletekért adott esetben 

k) „díjak”: a fogyasztó által a pénzforgalmi 
szolgáltatónak pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtásáért vagy a fizetési számlához 
kapcsolódó egyéb szolgáltatásokért és 
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fizetendő díjak; azokkal kapcsolatban adott esetben 
fizetendő minden díj és büntetés;

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a „díjak” fogalma felöleli a fogyasztó számára a fizetési számlával 
kapcsolatban felmerülő költségek összességét.

Módosítás 235
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „díjak”: a fogyasztó által a pénzforgalmi 
szolgáltatónak pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtásáért vagy a fizetési számlán 
lebonyolított műveletekért adott esetben 
fizetendő díjak;

k) „díjak”: a fogyasztó által a pénzforgalmi 
szolgáltatónak pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtásáért vagy a fizetési számlán 
lebonyolított műveletekért adott esetben 
fizetendő összes költség, amelyek a fizetési 
számlához kapcsolódnak, beleértve 
folyószámlahiteleket, a büntetéseket, 
valamint a hitelkártyák kamatait is;

Or. en

Módosítás 236
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „számlaváltás”: a valamely fizetési 
számlán végrehajtott, átutalásra, rendszeres 
beszedésre és rendszeres beérkező 
átutalásokra vonatkozó rendszeres fizetési 
megbízások mindegyikére vagy 
némelyikére vonatkozó információknak a 
fogyasztó kérésére az egyik pénzforgalmi 

m) „számlaváltás”: a valamely fizetési 
számlán végrehajtott, átutalásra, rendszeres 
beszedésre és rendszeres beérkező 
átutalásokra vonatkozó rendszeres fizetési 
megbízások mindegyikére vagy 
némelyikére vonatkozó információknak a 
fogyasztó kérésére az átadó pénzforgalmi 
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szolgáltatótól egy másik pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz történő transzfere, ami 
történhet az egyik fizetési számla pozitív 
számlaegyenlegének a másikra való 
átutalásával vagy anélkül, illetve a korábbi 
számla lezárásával vagy anélkül;

szolgáltatótól az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz történő transzfere egy 
tagállamon belül, ami történhet az előző
fizetési számla pozitív számlaegyenlegének 
az új fizetési számlára való átutalásával 
vagy anélkül, illetve a korábbi számla 
lezárásával vagy anélkül;

Or. en

Módosítás 237
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „számlaváltás”: a valamely fizetési 
számlán végrehajtott, átutalásra, rendszeres 
beszedésre és rendszeres beérkező 
átutalásokra vonatkozó rendszeres fizetési 
megbízások mindegyikére vagy 
némelyikére vonatkozó információknak a 
fogyasztó kérésére az egyik pénzforgalmi 
szolgáltatótól egy másik pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz történő transzfere, ami 
történhet az egyik fizetési számla pozitív 
számlaegyenlegének a másikra való 
átutalásával vagy anélkül, illetve a korábbi 
számla lezárásával vagy anélkül;

m) „számlaváltás”: a valamely fizetési 
számlán végrehajtott, átutalásra, rendszeres 
beszedésre és rendszeres beérkező 
átutalásokra vonatkozó rendszeres fizetési 
megbízások mindegyikére vagy 
némelyikére vonatkozó információknak a 
fogyasztó kérésére az egyik pénzforgalmi 
szolgáltatótól egy másik pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz történő transzfere, ami 
történhet az egyik fizetési számla pozitív 
számlaegyenlegének a másikra való 
átutalásával vagy anélkül, illetve a korábbi 
számla lezárásával vagy anélkül; a 
számlaváltás csak pozitív vagy nulla 
egyenlegű számlák esetében lehetséges;

Or. en

Módosítás 238
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „számlaváltás”: a valamely fizetési 
számlán végrehajtott, átutalásra, rendszeres 
beszedésre és rendszeres beérkező 
átutalásokra vonatkozó rendszeres fizetési 
megbízások mindegyikére vagy 
némelyikére vonatkozó információknak a 
fogyasztó kérésére az egyik pénzforgalmi 
szolgáltatótól egy másik pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz történő transzfere, ami 
történhet az egyik fizetési számla pozitív 
számlaegyenlegének a másikra való 
átutalásával vagy anélkül, illetve a korábbi 
számla lezárásával vagy anélkül;

m) „számlaváltás”: a valamely fizetési 
számlán végrehajtott, átutalásra, rendszeres 
beszedésre és rendszeres beérkező 
átutalásokra vonatkozó rendszeres fizetési 
megbízások mindegyikére vagy 
némelyikére vonatkozó információknak a 
fogyasztó kérésére az egyik pénzforgalmi 
szolgáltatótól egy másik pénzforgalmi 
szolgáltatóhoz történő transzfere az 
Európai Unión belül, ami történhet az 
egyik fizetési számla pozitív 
számlaegyenlegének a másikra való 
átutalásával vagy anélkül, illetve a korábbi 
számla lezárásával vagy anélkül;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt kívánja tisztázni, hogy a bankszámlaváltásnak az egész EU-ban 
lehetségesnek kell lennie.

Módosítás 239
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „átutalás”: a kedvezményezett fizetési 
számlájának egy fizetési művelet vagy 
sorozatos fizetési művelet útján történő 
jóváírására irányuló belföldi vagy határon 
átnyúló pénzforgalmi szolgáltatás, amelyet 
a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatónál 
vezetett fizetési számlájáról indítanak, a 
fizető fél által adott megbízás alapján;

o) „átutalás”: a kedvezményezett fizetési 
számlájának egy fizetési művelet vagy 
sorozatos fizetési művelet útján történő
jóváírására irányuló pénzforgalmi 
szolgáltatás, amelyet a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
fizetési számlájáról indítanak, a fizető fél 
által adott megbízás alapján;

Or. en
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Módosítás 240
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) „munkanap”: az a nap, amelyen
rendre a megbízó vagy a kedvezményezett 
adott fizetési műveletben részt vevő fizetési 
szolgáltatója a fizetési művelet 
teljesítéséhez megkövetelt módon nyitva 
tart, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 
27. pontjában meghatározottak szerint;

Or. en

Indokolás

A nemzeti számlaváltási rendszerek alkalmazásában a követelményeket munkanapban és nem 
naptári napban kell megfogalmazni, tekintve, hogy a bankok hétvégén nem tartanak nyitva.

Módosítás 241
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) „munkanap”: az a nap, amelyen 
rendre a megbízó vagy a kedvezményezett 
adott fizetési műveletben részt vevő fizetési 
szolgáltatója a fizetési művelet 
teljesítéséhez megkövetelt módon nyitva 
tart, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 
27. pontjában meghatározottak szerint;

Or. en

Módosítás 242
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – r a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) „munkanap”: az a nap, amelyen 
rendre a megbízó vagy a kedvezményezett 
adott fizetési műveletben részt vevő fizetési 
szolgáltatója a fizetési művelet 
teljesítéséhez megkövetelt módon nyitva 
tart, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 
27. pontjában meghatározottak szerint;

Or. en

Indokolás

A munkanap fogalmát használják a fizetési számlák átutalásakor, ezért a fogalmat meg kell 
határozni.

Módosítás 243
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatások jegyzéke és 
egységesített terminológia

A fizetési számlákkal kapcsolatos 
egységesített terminológia

Or. en

Módosítás 244
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles A nemzeti szinten díjköteles fizetési 



AM\1002483HU.doc 95/178 PE516.948v02-00

HU

pénzforgalmi szolgáltatások jegyzéke és 
egységesített terminológia

számlákhoz kapcsolódó szolgáltatások 
jegyzéke és egységesített terminológia

Or. en

Módosítás 245
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatások jegyzéke és 
egységesített terminológia

A nemzeti szinten díjköteles fizetési 
számlákhoz kapcsolódó szolgáltatások 
jegyzéke és egységesített terminológia

Or. en

Módosítás 246
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles
pénzforgalmi szolgáltatások jegyzéke és 
egységesített terminológia

A nemzeti szinten legjellemzőbb 
pénzforgalmi szolgáltatások jegyzéke és 
egységesített terminológia

Or. en

Módosítás 247
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább 
a 80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átfogó átmeneti 
jegyzéket a nemzeti szinten díjköteles
fizetési számlákhoz kapcsolódó 
szolgáltatásokról. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó egységesített 
terminológiát és fogalommeghatározást. 
Minden egyes szolgáltatásra csak egy 
nevet szabad alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy a tagállamok ne tudnák katalogizálni a területükön használt 
összes pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat. Emellett a jegyzéknek tartalmaznia 
kell az ügyfél számára jelentkező összes költséget, nem csak a szigorúan a fizetési művelet 
végrehajtásához kapcsolódó díjakat.

Módosítás 248
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább 
a 80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket a 
nemzeti szinten díjköteles fizetési 
számlákhoz kapcsolódó összes 
szolgáltatásról. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó egységesített 
terminológiát és fogalommeghatározást. 
Minden egyes szolgáltatásra csak egy 
nevet szabad alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80 %-át teszik ki. A jegyzék minden
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 15 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
vagy díjmentesen biztosított pénzforgalmi 
szolgáltatásoknak legalább a 90%-át teszik 
ki. A jegyzék, amelynek egyértelműnek és 
tömörnek kell lennie, minden azonosított 
szolgáltatás esetében tartalmazza a 
vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

Or. en

Indokolás

A fizetési számlák szerkezetére vonatkozó megfelelő áttekintés érdekében ebbe a díjmentesen 
nyújtott szolgáltatásokat is be kell vonni. Mivel bizonyos szolgáltatásokat némely tagállamban 
díjmentesen nyújtanak, míg más tagállamokban díjkötelesek, ez a szempont különösen fontos 
a határokon átnyúló egységesítés és összehasonlítás esetén.

Módosítás 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely olyan pénzforgalmi szolgáltatásokat
tartalmaz, amelyek a legjellemzőbb, 
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legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és
fogalommeghatározást.

nemzeti szinten díjköteles pénzforgalmi 
szolgáltatásoknak legalább a 80%-át teszik 
ki. A jegyzék minden azonosított 
szolgáltatás esetében tartalmazza a 
vonatkozó fogalommeghatározást.

Or. en

Módosítás 251
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely azon legjellemzőbb pénzforgalmi 
szolgáltatásokat tartalmazza, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80%-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

Or. en

Módosítás 252
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy jegyzéket, amely olyan 
pénzforgalmi szolgáltatásokat tartalmaz, 
amelyek a legjellemzőbb, nemzeti szinten 



AM\1002483HU.doc 99/178 PE516.948v02-00

HU

legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásoknak 
legalább a 80%-át teszik ki. A jegyzék 
minden azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

Or. en

Indokolás

A felmerülő igazgatási költségekhez képest nem világos, hogy a terminológia egységesítése 
valódi előnyt teremt-e.

Módosítás 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy jegyzéket, amely olyan 
pénzforgalmi szolgáltatásokat tartalmaz, 
amelyek a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásoknak 
legalább a 80%-át teszik ki. A jegyzék 
minden azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok által készített jegyzéknek véglegesnek kell lennie. A legalább 20 
szolgáltatás furcsa eredményekhez vezethet, például egy szolgáltatás felosztásához. És mi van 
akkor, ha egy pénzforgalmi szolgáltató nem nyújtja az összes egységesített szolgáltatást? Ezen 
irányelv hatálya a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvben és a SEPA-átállás 
határidejének kitűzéséről szóló rendeletben meghatározott pénzforgalmi szolgáltatásokra 
terjed ki.
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Módosítás 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80%-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy jegyzéket, amely 
azokat a pénzforgalmi szolgáltatásokat 
tartalmazza, amelyek a legjellemzőbb, 
nemzeti szinten díjköteles pénzforgalmi 
szolgáltatásoknak legalább a 80%-át teszik 
ki. A jegyzék minden azonosított 
szolgáltatás esetében tartalmazza a 
vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

Or. de

Módosítás 255
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely olyan pénzforgalmi szolgáltatásokat
tartalmaz, amelyek a legjellemzőbb, 
nemzeti szinten díjköteles pénzforgalmi 
szolgáltatásoknak legalább a 80%-át teszik 
ki. A jegyzék minden azonosított 
szolgáltatás esetében tartalmazza a 
vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

Or. en
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Módosítás 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 20 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást, és egyértelműen 
jelzi, hogy azokra nemzeti vagy uniós 
szintű szabályozás vonatkozik-e.

Or. en

Módosítás 257
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 
illetékes hatóságok a következő 
szolgáltatásokat veszik figyelembe:

törölve

1. a fogyasztók által fizetési számlájukkal 
kapcsolatban a leggyakrabban igénybe 
vett szolgáltatások;
2. a fogyasztók számára a legnagyobb 
szolgáltatásonkénti költséget generáló 
szolgáltatások;
3. a fogyasztók számára legnagyobb teljes 
költséget generáló szolgáltatások;
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4. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb szolgáltatásonkénti nyereséget 
generáló szolgáltatások;
5. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb teljes nyereséget generáló 
szolgáltatások.
Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, 
hogy azzal segítse az illetékes 
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

Mivel semmi sem indokolja a pénzforgalmi szolgáltatások listájának korlátozását, a 
kiválasztásukra vonatkozó kritériumok szükségtelenek.

Módosítás 258
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 
illetékes hatóságok a következő 
szolgáltatásokat veszik figyelembe:

törölve

1. a fogyasztók által fizetési számlájukkal 
kapcsolatban a leggyakrabban igénybe 
vett szolgáltatások;
2. a fogyasztók számára a legnagyobb 
szolgáltatásonkénti költséget generáló 
szolgáltatások;
3. a fogyasztók számára legnagyobb teljes 
költséget generáló szolgáltatások;
4. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb szolgáltatásonkénti nyereséget 
generáló szolgáltatások;
5. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb teljes nyereséget generáló 
szolgáltatások.
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Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, 
hogy azzal segítse az illetékes 
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

A tagállamok illetékes hatóságai számára kellő rugalmasságot kell biztosítani a glosszárium 
hatókörébe bevonandó megfelelő pénzforgalmi szolgáltatások azonosításához.

Módosítás 259
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 
illetékes hatóságok a következő 
szolgáltatásokat veszik figyelembe:

törölve

1. a fogyasztók által fizetési számlájukkal 
kapcsolatban a leggyakrabban igénybe 
vett szolgáltatások;
2. a fogyasztók számára a legnagyobb 
szolgáltatásonkénti költséget generáló 
szolgáltatások;
3. a fogyasztók számára legnagyobb teljes 
költséget generáló szolgáltatások;
4. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb szolgáltatásonkénti nyereséget 
generáló szolgáltatások;
5. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb teljes nyereséget generáló 
szolgáltatások.
Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, 
hogy azzal segítse az illetékes 
hatóságokat.

Or. en
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Módosítás 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 
illetékes hatóságok a következő 
szolgáltatásokat veszik figyelembe:

törölve

1. a fogyasztók által fizetési számlájukkal 
kapcsolatban a leggyakrabban igénybe 
vett szolgáltatások;
2. a fogyasztók számára a legnagyobb 
szolgáltatásonkénti költséget generáló 
szolgáltatások;
3. a fogyasztók számára legnagyobb teljes 
költséget generáló szolgáltatások;
4. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb szolgáltatásonkénti nyereséget 
generáló szolgáltatások;
5. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb teljes nyereséget generáló 
szolgáltatások.
Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, 
hogy azzal segítse az illetékes 
hatóságokat.

Or. en

Módosítás 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 
illetékes hatóságok a következő 

törölve



AM\1002483HU.doc 105/178 PE516.948v02-00

HU

szolgáltatásokat veszik figyelembe:
1. a fogyasztók által fizetési számlájukkal 
kapcsolatban a leggyakrabban igénybe 
vett szolgáltatások;
2. a fogyasztók számára a legnagyobb 
szolgáltatásonkénti költséget generáló 
szolgáltatások;
3. a fogyasztók számára legnagyobb teljes 
költséget generáló szolgáltatások;
4. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb szolgáltatásonkénti nyereséget 
generáló szolgáltatások;
5. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb teljes nyereséget generáló 
szolgáltatások.
Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, 
hogy azzal segítse az illetékes 
hatóságokat.

Or. en

Indokolás

A kritériumok nagyon nehezen ültethetők át a gyakorlatba, ez a folyamat nagy terhet jelente, a 
kritériumok EBH általi meghatározása pedig nehézségekbe ütközne. Egyéni fogyasztási 
szokások befolyásolják a pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételét, és e szokások kéthetente 
vagy havonta változhatnak. A pénzforgalmi szolgáltatóknak hűségprogramjaik is vannak, 
amelyek csökkentéseket nyújtanak a különböző ügyfeleknek. A kritériumok nem veszik 
figyelembe a pénzforgalmi szolgáltatók különböző költségszerkezetét. Emellett az információk 
gyakran üzleti vagy szakmai titoknak minősülnek.

Módosítás 262
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 
illetékes hatóságok a következő 
szolgáltatásokat veszik figyelembe:

törölve
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1. a fogyasztók által fizetési számlájukkal 
kapcsolatban a leggyakrabban igénybe 
vett szolgáltatások;
2. a fogyasztók számára a legnagyobb 
szolgáltatásonkénti költséget generáló 
szolgáltatások;
3. a fogyasztók számára legnagyobb teljes 
költséget generáló szolgáltatások;
4. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb szolgáltatásonkénti nyereséget 
generáló szolgáltatások;
5. a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb teljes nyereséget generáló 
szolgáltatások.

Or. en

Módosítás 263
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok ezen irányelv
hatálybalépését követő 6 hónapon belül 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett átmeneti jegyzékről.

törölve

Or. en

Indokolás

A felmerülő igazgatási költségekhez képest nem világos, hogy a terminológia egységesítése 
valódi előnyt teremt-e.

Módosítás 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépését követő 6 hónapon belül 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett átmeneti jegyzékről.

(3) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett jegyzékről.

Or. en

Indokolás

A 6 hónap nagyon rövid idő a jegyzék létrehozására, az egy év kivitelezhetőbb lenne.

Módosítás 265
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépését követő 6 hónapon belül 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett átmeneti jegyzékről.

(3) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül 
értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben 
említett átmeneti jegyzékről.

Or. en

Módosítás 266
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon pénzforgalmi 
szolgáltatások egységesített uniós 
terminológiájának (a (3) bekezdés szerint 
benyújtott átmeneti jegyzékek alapján 

törölve
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történő) kidolgozására vonatkozóan, 
amelyek legalább a tagállamok 
többségében azonosak. Az egységesített 
uniós terminológia közös kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmaz majd 
a közös szolgáltatásokra.

Or. en

Indokolás

A felmerülő igazgatási költségekhez képest nem világos, hogy a terminológia egységesítése 
valódi előnyt teremt-e.

Módosítás 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon pénzforgalmi 
szolgáltatások egységesített uniós 
terminológiájának (a (3) bekezdés szerint 
benyújtott átmeneti jegyzékek alapján 
történő) kidolgozására vonatkozóan, 
amelyek legalább a tagállamok 
többségében azonosak. Az egységesített 
uniós terminológia közös kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmaz majd 
a közös szolgáltatásokra.

törölve

Or. en

Indokolás

Az uniós szintű egységesítés a nemzeti különbségek, a nyelvi problémák, eltérő értelmezések 
stb. miatt problémás lenne. A fogyasztói szokások és elvárások tagállamonként eltérőek. 
Finnországban például a csekkeket vagy beszedéseket nagyon ritkán használják, a 
készpénzhasználat pedig egyre csökken. Finnországban a beszedések aránya a nem 
készpénzfizetések körében mindössze 4%, míg Franciaországban vagy Németországban 
nagyobb.
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Módosítás 268
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon pénzforgalmi 
szolgáltatások egységesített uniós 
terminológiájának (a (3) bekezdés szerint 
benyújtott átmeneti jegyzékek alapján 
történő) kidolgozására vonatkozóan, 
amelyek legalább a tagállamok 
többségében azonosak. Az egységesített 
uniós terminológia közös kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmaz majd a 
közös szolgáltatásokra.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon pénzforgalmi 
szolgáltatások egységesített uniós 
jegyzékének (a (3) bekezdés szerint 
benyújtott átmeneti jegyzékek alapján 
történő) kidolgozására vonatkozóan, 
amelyek legalább a tagállamok 
többségében azonosak. Az egységesített 
uniós jegyzék közös 
fogalommeghatározásokat tartalmaz majd, 
amelyek így megmagyarázzák a legalább a
tagállamok többségében használt közös 
szolgáltatásokat. Ez a jegyzék megkönnyíti 
a fogyasztók számára ugyanazon 
szolgáltatások határokon átnyúló 
összehasonlítását.

Or. en

Módosítás 269
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon pénzforgalmi 
szolgáltatások egységesített uniós 
terminológiájának (a (3) bekezdés szerint 
benyújtott átmeneti jegyzékek alapján 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a fizetési számlákhoz 
kapcsolódó azon szolgáltatások 
egységesített uniós terminológiájának (a 
(3) bekezdés szerint benyújtott átmeneti 
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történő) kidolgozására vonatkozóan, 
amelyek legalább a tagállamok 
többségében azonosak. Az egységesített 
uniós terminológia közös kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmaz majd a 
közös szolgáltatásokra.

jegyzékek alapján történő) kidolgozására 
vonatkozóan, amelyek legalább a 
tagállamok többségében azonosak. Az 
egységesített uniós terminológia közös 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
tartalmaz majd a közös szolgáltatásokra. 
Minden egyes szolgáltatásra csak egy 
nevet szabad alkalmazni.

Or. en

Módosítás 270
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon pénzforgalmi 
szolgáltatások egységesített uniós 
terminológiájának (a (3) bekezdés szerint 
benyújtott átmeneti jegyzékek alapján 
történő) kidolgozására vonatkozóan, 
amelyek legalább a tagállamok 
többségében azonosak. Az egységesített 
uniós terminológia közös kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmaz majd a 
közös szolgáltatásokra.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a fizetési számlákhoz 
kapcsolódó azon szolgáltatások 
egységesített uniós terminológiájának (a 
(3) bekezdés szerint benyújtott átmeneti 
jegyzékek alapján történő) kidolgozására 
vonatkozóan, amelyek legalább a 
tagállamok többségében azonosak. Az 
egységesített uniós terminológia közös 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
tartalmaz majd a közös szolgáltatásokra.

Or. en

Módosítás 271
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon pénzforgalmi 
szolgáltatások egységesített uniós 
terminológiájának (a (3) bekezdés szerint 
benyújtott átmeneti jegyzékek alapján
történő) kidolgozására vonatkozóan, 
amelyek legalább a tagállamok 
többségében azonosak. Az egységesített 
uniós terminológia közös kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmaz majd a 
közös szolgáltatásokra.

(4) A Bizottság (a (3) bekezdés szerint 
benyújtott átmeneti jegyzékek alapján) 
iránymutatások révén javaslatot tehet 
azon pénzforgalmi szolgáltatások 
egységesített uniós terminológiájára
vonatkozóan, amelyek legalább a 
tagállamok többségében azonosak. Az 
egységesített uniós terminológia közös 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
tartalmaz majd a közös szolgáltatásokra.

Or. de

Módosítás 272
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon pénzforgalmi 
szolgáltatások egységesített uniós 
terminológiájának (a (3) bekezdés szerint 
benyújtott átmeneti jegyzékek alapján 
történő) kidolgozására vonatkozóan, 
amelyek legalább a tagállamok 
többségében azonosak. Az egységesített 
uniós terminológia közös kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmaz majd a 
közös szolgáltatásokra.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon pénzforgalmi 
szolgáltatások egységesített uniós 
terminológiájának (a (3) bekezdés szerint 
benyújtott átmeneti jegyzékek alapján 
történő) kidolgozására vonatkozóan, 
amelyek legalább a tagállamok 
többségében azonosak. Az egységesített 
uniós terminológia, amelynek 
egyértelműnek és tömörnek kell lennie, 
közös kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmaz majd a 
közös szolgáltatásokra.

Or. en
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Módosítás 273
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követően minden tagállam 
haladéktalanul beépíti a (4) bekezdés 
szerint elfogadott egységesített uniós 
terminológiát az (1) bekezdésben említett 
átmeneti jegyzékbe, és közzéteszi ezt a 
jegyzéket.

törölve

Or. de

Módosítás 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követően minden tagállam 
haladéktalanul beépíti a (4) bekezdés 
szerint elfogadott egységesített uniós 
terminológiát az (1) bekezdésben említett 
átmeneti jegyzékbe, és közzéteszi ezt a 
jegyzéket.

törölve

Or. en

Módosítás 275
Philippe De Backer



AM\1002483HU.doc 113/178 PE516.948v02-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követően minden tagállam 
haladéktalanul beépíti a (4) bekezdés 
szerint elfogadott egységesített uniós 
terminológiát az (1) bekezdésben említett 
átmeneti jegyzékbe, és közzéteszi ezt a 
jegyzéket.

(5) A (4) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követően minden tagállam 
haladéktalanul közzéteszi a (4) bekezdés 
szerint elfogadott egységesített uniós 
jegyzéket.

Or. en

Módosítás 276
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követően minden tagállam 
haladéktalanul beépíti a (4) bekezdés 
szerint elfogadott egységesített uniós 
terminológiát az (1) bekezdésben említett 
átmeneti jegyzékbe, és közzéteszi ezt a 
jegyzéket.

(5) A (4) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követően minden tagállam 
haladéktalanul beépíti a (4) bekezdés 
szerint elfogadott egységesített uniós 
terminológiát az (1) bekezdésben említett 
átmeneti jegyzékbe, és közzéteszi ezt a 
jegyzéket. Az e jegyzékben szereplő 
fizetési számlák szolgáltatási díjait nem 
minden tagállam jogszabályai engedik 
meg. Azt, hogy egy bizonyos szolgáltatási 
díj egy tagállamban alkalmazandó-e, a 
tagállam vonatkozó jogi rendelkezései 
határozzák meg.

Or. en
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Indokolás

Ugyan egységesített uniós terminológiát vezetnek be a fizetési számlák szolgáltatási díjaira, 
figyelembe kell venni az e díjak tekintetében a nemzeti jogi struktúrákban meglévő 
különbségeket. E módosítás alapja a Német Fogyasztóvédelmi Szervezetek Szövetségének 
(VZBV) hozzászólása.

Módosítás 277
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt díjszabási dokumentumot bocsássanak 
a fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
legjellemzőbb szolgáltatások jegyzékét, és 
minden egyes szolgáltatás vonatkozásában 
a megfelelő díjat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt átfogó díjszabási dokumentumot 
bocsássanak a fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak be kell mutatnia a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat. Amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltató módosítja a díjat, a fogyasztót 
átfogóan és írásban tájékoztatni kell a 
változásokról.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a Szociális Platform és a Független Jóléti Szervezetek Német Szövetségének 
hozzászólásán alapul.

Módosítás 278
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt díjszabási dokumentumot bocsássanak 
a fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt díjszabási dokumentumot bocsássanak 
a fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat, továbbá a fizetési számla nyújtásával 
kapcsolatos bármely más díjat, valamint 
adott esetben a számlához kapcsolódó 
minden más szolgáltatást és azok 
megfelelő díját.

Or. en

Indokolás

A díjszabási dokumentumnak teljes képet kell adnia a fogyasztóknak a fizetési számlához 
kapcsolódó valamennyi költségről.

Módosítás 279
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt díjszabási dokumentumot bocsássanak 
a fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt díjszabási dokumentumot bocsássanak 
a fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat. A fizetendő díjak módosítása esetén 
a fogyasztókat megfelelően tájékoztatni 
kell az új díjszabásra vonatkozó
rendelkezésekről.
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Or. de

Módosítás 280
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt díjszabási dokumentumot bocsássanak 
a fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt megfelelő időben díjszabási 
dokumentumot bocsássanak a fogyasztó 
rendelkezésére és tájékoztassák őket – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat.

Or. en

Módosítás 281
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt díjszabási dokumentumot bocsássanak 
a fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt díjszabási dokumentumot bocsássanak 
a fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat.

Or. en
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Indokolás

A 3. cikk (5) bekezdésének javasolt törlése miatt.

Módosítás 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fizetendő díjak módosítása esetén a 
pénzforgalmi szolgáltatók megindokolják 
a módosítást a fogyasztónak és írásban 
tájékoztatják annak összegéről.

Or. de

Módosítás 283
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók nem vonhatnak 
le a díjszabási dokumentumban fel nem
tüntetett díjakat.

Or. en

Indokolás

Ez annak a díjszabási dokumentum átfogó jellegének biztosítása érdekében szükséges 
(BEUC).

Módosítás 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók nem 
alkalmaznak a díjszabási 
dokumentumban fel nem tüntetett díjakat.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak képesnek kell lenniük bízni abban, hogy nincsenek olyan „rejtett díjak”, 
amelyek nem szerepelnek a díjszabási dokumentumban.

Módosítás 285
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzforgalmi szolgáltatók nem 
számíthatnak fel olyan díjat, amely nem 
szerepel az adott díjszabási 
dokumentumban.

Or. en

Módosítás 286
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak,
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díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a
teljes csomag díját és az (1) bekezdésben 
nem említett szolgáltatások 
mindegyikének díját.

amelynek csomagdíja van, a díjszabási 
dokumentumnak részletesen be kell 
mutatnia a teljes csomag díját, a 
csomagban szereplő szolgáltatásokat, és
minden olyan pénzforgalmi szolgáltatás 
díját, amelyet a csomagdíj nem tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy különbséget kell tenni az olyan számlák között, amelyek számos 
szolgáltatást kínálnak, és azok között, amelyeket más pénzügyi szolgáltatásokkal, például 
biztosítással egy csomagban kínálnak. Ez utóbbi esetben nem lehetséges külön értékesíteni a 
szolgáltatásokat. Ebben az esetben követelményt kell bevezetni annak biztosítására, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltató figyelmeztesse a fogyasztót a csomagban ajánlott fizetési számla 
megnyitásával járó költségekre, és arra, hogy ellenőrizte-e, hogy a fogyasztó jogosult a 
csomagban kínált termékre.

Módosítás 287
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a 
teljes csomag díját és az (1) bekezdésben 
nem említett szolgáltatások 
mindegyikének díját.

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia a teljes csomag díját és a 
csomagban szereplő összes szolgáltatás 
külön díjait.

Or. en

Módosítás 288
Sven Giegold
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a 
teljes csomag díját és az (1) bekezdésben 
nem említett szolgáltatások mindegyikének 
díját.

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett, fizetési számlához 
kapcsolódó szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a 
teljes csomag díját és az (1) bekezdésben 
nem említett szolgáltatások mindegyikének 
díját.

Or. en

Módosítás 289
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a 
teljes csomag díját és az (1) bekezdésben 
nem említett szolgáltatások mindegyikének 
díját.

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett, fizetési számlához 
kapcsolódó szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a 
teljes csomag díját és az (1) bekezdésben 
nem említett szolgáltatások mindegyikének 
díját.

Or. en

Módosítás 290
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a 
teljes csomag díját és az (1) bekezdésben 
nem említett szolgáltatások mindegyikének 
díját.

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a 
teljes csomag díját és – amennyiben a 
csomag elemeit külön is meg lehet venni –
az (1) bekezdésben nem említett 
szolgáltatások mindegyikének díját.

Or. en

Módosítás 291
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a 
teljes csomag díját és az (1) bekezdésben 
nem említett szolgáltatások 
mindegyikének díját.

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, és tartalmaznia kell 
a teljes csomag díját.

Or. en

Indokolás

A csomagok esetében nem szabad tájékoztatást megkövetelni az egyes szolgáltatások árairól, 
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mivel a csomagot egy havi fix áron kínálják. Az egyes átutalások árának meghatározása 
kihívást jelentene, és nem szolgálná a fogyasztók igényeit.

Módosítás 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a 
teljes csomag díját és az (1) bekezdésben 
nem említett szolgáltatások 
mindegyikének díját.

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, és tartalmaznia kell 
a teljes csomag díját.

Or. en

Módosítás 293
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, tartalmaznia kell a 
teljes csomag díját és az (1) bekezdésben 
nem említett szolgáltatások 

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, a 
díjszabási dokumentumnak részletesen be 
kell mutatnia, hogy az (1) bekezdésben 
említett szolgáltatások közül melyeket 
tartalmazza a csomag, és tartalmaznia kell 
a teljes csomag díját.
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mindegyikének díját.

Or. en

Módosítás 294
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Díjszabási dokumentum” címnek 
feltűnő módon, egy közös szimbólum 
mellett kell szerepelnie a díjszabási 
dokumentum első oldalának tetején, 
megkülönböztetve ezzel a dokumentumot 
egyéb iratoktól.

törölve

Or. en

Indokolás

Ilyen szintű részletesség nem helyénvaló egy irányelvben.

Módosítás 295
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Díjszabási dokumentum” címnek 
feltűnő módon, egy közös szimbólum 
mellett kell szerepelnie a díjszabási 
dokumentum első oldalának tetején, 
megkülönböztetve ezzel a dokumentumot 
egyéb iratoktól.

törölve

Or. en
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Indokolás

A díjszabást a szerződés megkötése előtt adják át az ügyfélnek, lásd például a pénzforgalmi 
szolgáltatásokról szóló irányelv 41. cikkét és 42. cikkének (3) bekezdését.

Módosítás 296
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Díjszabási dokumentum” címnek 
feltűnő módon, egy közös szimbólum 
mellett kell szerepelnie a díjszabási 
dokumentum első oldalának tetején, 
megkülönböztetve ezzel a dokumentumot 
egyéb iratoktól.

törölve

Or. en

Módosítás 297
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A díjszabási dokumentumnak 
egyértelműen jeleznie kell, hogy a 
díjszabási dokumentum fiókban vagy 
online kínált, fizetési számlához 
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozik-e.

Or. en

Módosítás 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A díjszabási dokumentumnak 
egyértelműen jeleznie kell, hogy a 
díjszabási dokumentum fiókban vagy 
online kínált, fizetési számlához 
kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozik-e.

Or. en

Módosítás 299
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A díjszabási dokumentum 
tartalmazza adott esetben a 3. cikk (1) 
bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások teljes jegyzékén szereplő, 
releváns szolgáltatásokat, valamint az 
egyes szolgáltatások esetében alkalmazott 
díjakat.

Or. en

Módosítás 300
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássanak egy 
glosszáriumot, amely legalább az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 

törölve
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szolgáltatások jegyzékét és a kapcsolódó 
definíciókat magában foglalja.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok által rendelkezésre bocsátott egységesített jegyzéknek kell ellátnia ezt a 
feladatot.

Módosítás 301
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássanak egy 
glosszáriumot, amely legalább az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatások jegyzékét és a kapcsolódó 
definíciókat magában foglalja.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássanak egy 
glosszáriumot, amely az (1) bekezdésben 
említett összes pénzforgalmi szolgáltatás
jegyzékét és a kapcsolódó definíciókat 
magában foglalja.

Or. en

Módosítás 302
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássanak egy 
glosszáriumot, amely legalább az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatások jegyzékét és a kapcsolódó 
definíciókat magában foglalja.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássák az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatások jegyzékét és a kapcsolódó 
definíciókat.
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Or. en

Módosítás 303
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássanak egy 
glosszáriumot, amely legalább az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi
szolgáltatások jegyzékét és a kapcsolódó 
definíciókat magában foglalja.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássanak egy 
glosszáriumot, amely legalább az (1) 
bekezdésben említett szolgáltatások 
jegyzékét és a kapcsolódó definíciókat 
magában foglalja.

Or. en

Módosítás 304
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok kötelezik a pénzforgalmi 
szolgáltatókat annak biztosítására, hogy a 
glosszárium megszövegezése világos és 
egyértelmű, továbbá a köznapi 
szóhasználatnak megfelelő legyen.

törölve

Or. en

Indokolás

A pénzforgalmi szolgáltatók nem kötelezhetők a jegyzék további értelmezésére, annak elég 
egyértelműnek kell lennie.

Módosítás 305
Philippe De Backer
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok kötelezik a pénzforgalmi 
szolgáltatókat annak biztosítására, hogy a 
glosszárium megszövegezése világos és 
egyértelmű, továbbá a köznapi 
szóhasználatnak megfelelő legyen.

(5) A tagállamok kötelezik a pénzforgalmi 
szolgáltatókat annak biztosítására, hogy a 
jegyzék megszövegezése világos és 
egyértelmű, továbbá a köznapi 
szóhasználatnak megfelelő legyen.

Or. en

Módosítás 306
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
mindenkor díjmentesen a fogyasztók
rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által 
hozzáférhető helyiségeikben tartós 
adathordozón, valamint weboldalukon 
elektronikus formátumban.

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
mindenkor díjmentesen valamennyi 
fogyasztó rendelkezésére bocsátják a 
fogyasztók által hozzáférhető 
helyiségeikben tartós adathordozón, 
függetlenül attól, hogy már az adott 
pénzforgalmi szolgáltató ügyfelei-e, 
valamint weboldalukon könnyen 
hozzáférhető és fogyasztóbarát 
elektronikus formátumban.

Or. en

Indokolás

Ennek a VZBV hozzászólásán alapuló módosításnak a célja annak biztosítása, hogy a 
díjszabási dokumentumot online a pénzforgalmi szolgáltató ügyfeleinek és nem ügyfeleinek is 
a rendelkezésre bocsássák. A német fogyasztóvédelmi alapítvány nemrégiben közzétett 
tanulmánya feltárta, hogy a megkeresett 1500 német bank több mint egyharmada nem adta
meg online a folyószámlahitelek kamatait, és nem tette azt elérhetővé olyan fogyasztók 
számára, akik nem az ügyfelei.
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Módosítás 307
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
mindenkor díjmentesen a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által 
hozzáférhető helyiségeikben tartós 
adathordozón, valamint weboldalukon 
elektronikus formátumban.

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
kérésre díjmentesen a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által 
hozzáférhető helyiségeikben tartós 
adathordozón, valamint weboldalukon 
elektronikus formátumban.

Or. en

Indokolás

Aránytalan lenne megkövetelni a pénzforgalmi szolgáltatóktól, hogy a glosszáriumok 
másolatait mindig rendelkezésre tartsák.

Módosítás 308
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
mindenkor díjmentesen a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által 
hozzáférhető helyiségeikben tartós 
adathordozón, valamint weboldalukon 
elektronikus formátumban.

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
díjmentesen a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátják a fogyasztók által hozzáférhető 
helyiségeikben tartós adathordozón, 
valamint weboldalukon elektronikus 
formátumban.

Or. en
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Módosítás 309
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
mindenkor díjmentesen a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által 
hozzáférhető helyiségeikben tartós 
adathordozón, valamint weboldalukon 
elektronikus formátumban.

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
mindenkor díjmentesen a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által 
hozzáférhető helyiségeikben tartós 
adathordozón, valamint weboldalukon 
elektronikus formátumban. A tartós 
adathordozón lévő glosszáriumot kérésre 
rendelkezésre bocsátják.

Or. en

Módosítás 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
mindenkor díjmentesen a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által 
hozzáférhető helyiségeikben tartós 
adathordozón, valamint weboldalukon 
elektronikus formátumban.

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
mindenkor díjmentesen a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által 
hozzáférhető helyiségeikben tartós 
adathordozón, valamint könnyen 
megtalálható módon weboldalukon 
elektronikus formátumban.

Or. de

Módosítás 311
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A díjszabási dokumentumot és a
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
mindenkor díjmentesen a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által 
hozzáférhető helyiségeikben tartós 
adathordozón, valamint weboldalukon 
elektronikus formátumban.

(6) A díjszabási dokumentumot és az 
egységesített listát a pénzforgalmi 
szolgáltatók mindenkor díjmentesen a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátják a 
fogyasztók által hozzáférhető 
helyiségeikben tartós adathordozón, 
valamint weboldalukon elektronikus 
formátumban.

Or. en

Módosítás 312
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjszabási dokumentum formátumának, 
közös szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjszabási 
dokumentumban.

törölve

Or. de

Módosítás 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, törölve
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hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjszabási dokumentum formátumának, 
közös szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjszabási 
dokumentumban.

Or. en

Indokolás

A formátum követelményeinek meghatározását a tagállamokra kell bízni.

Módosítás 314
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjszabási dokumentum formátumának, 
közös szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjszabási 
dokumentumban.

(7) A tagállamok meghatározzák a 
díjszabási dokumentum formátumát, közös 
szimbólumát, valamint azt, hogy a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett szolgáltatások 
milyen sorrendben szerepeljenek a 
díjszabási dokumentumban.

Or. en

Indokolás

Ezt a dokumentumot tagállami szinten kell kidolgozni a nemzeti sajátosságok tiszteletben 
tartásának biztosítása érdekében.

Módosítás 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjszabási dokumentum formátumának, 
közös szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjszabási 
dokumentumban.

(7) A tagállamok meghatározzák a 
díjszabási dokumentum formátumát, közös 
szimbólumát, valamint azt, hogy a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett szolgáltatások 
milyen sorrendben szerepeljenek a 
díjszabási dokumentumban.

Or. en

Módosítás 316
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjszabási dokumentum formátumának, 
közös szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjszabási 
dokumentumban.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjszabási dokumentum formátumának, 
közös szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások valamint minden egyéb 
szolgáltatás milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjszabási 
dokumentumban.

Or. en

Módosítás 317
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A pénzforgalmi szolgáltató a fent 
említett rendelkezéseket a 3. cikk (5) 
bekezdésében említett jegyzékek és az e 
cikk (7) bekezdésében említett 
végrehajtási aktusok közzétételét követő 
egy éven belül alkalmazza.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja elindítani a díjinformációs dokumentumra és a glosszáriumra vonatkozó 
végrehajtási időszakot, amikor a megkövetelt egységesített információk ténylegesen 
rendelkezésre állnak, a módosítás figyelembe veszi továbbá a pénzforgalmi szolgáltatók 
szükséges beruházásait, különösen az informatika terén. A módosítás a Német Bankszektor-
szövetség (Deutsche Kreditwirtschaft) hozzászólásán alapul.

Módosítás 318
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A pénzforgalmi szolgáltatók az 
egységesített kifejezések és 
fogalommeghatározások 3. cikk (1) 
bekezdése szerinti jegyzékének közzétételét 
és az e cikk (7) bekezdése szerinti 
végrehajtási aktus elfogadását követő 
tizenkét hónapon belül teljesítik a fenti 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A pénzforgalmi szolgáltatók a 3. cikk 
(5) bekezdése szerinti uniós egységesített 
jegyzék közzétételét és az e cikk (7) 
bekezdése szerinti végrehajtási aktus 
elfogadását követő tizenkét hónapon belül 
teljesítik a fenti kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 320
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A fogyasztóbarát jelleg biztosítása 
érdekében a végrehajtás előtt el kell 
végezni a díjinformációs dokumentum 
fogyasztói tesztelését.

Or. en

Módosítás 321
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A díjinformációs dokumentum és a 
glosszáriumok fogyasztói tesztelését 
valamennyi tagállamban azok 
alkalmazása előtt kell elvégezni annak 
biztosítása érdekében, hogy azok 
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fogyasztóbarátak legyenek.

Or. en

Indokolás

Azt, hogy egy információ fogyasztóbarát-e, nem szabad a pénzforgalmi szolgáltatókra vagy a 
köztisztviselőkre bízni. A teszteket tényleges fogyasztói közreműködéssel kell elvégezni, hogy a 
leghatékonyabb módon tegyék közzé az információkat (BEUC).

Módosítás 322
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente 
a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a 
fizetési számlájukhoz kapcsolódóan 
felmerült valamennyi díjról szóló 
kimutatást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente 
díjmentesen a fogyasztók rendelkezésére 
bocsássák a fizetési számlájukhoz 
kapcsolódóan felmerült valamennyi díjról 
szóló kimutatást. Amennyiben a fogyasztó 
több mint 100 eurós folyószámlahitelt vesz 
igénybe, a pénzforgalmi szolgáltató havi 
díjkimutatást ad.

Or. en

Indokolás

A folyószámlahitelek igénybevételéhez kapcsolódó jelentősen magas díjak átláthatóságának 
növelése érdekében ezeket a költségeket rendszeresen közzé kell tenni.

Módosítás 323
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente 
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a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a 
fizetési számlájukhoz kapcsolódóan 
felmerült valamennyi díjról szóló 
kimutatást.

a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a 
fizetési számlájukhoz kapcsolódóan 
felmerült valamennyi díjról és az elért és 
kifizetett kamatokról szóló kimutatást.

Or. en

Indokolás

Hogy a fogyasztó teljes képet kapjon a fizetési számla költségprofiljáról, a kamatokat is fel 
kell tüntetni a kimutatásban.

Módosítás 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente 
a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a 
fizetési számlájukhoz kapcsolódóan 
felmerült valamennyi díjról szóló 
kimutatást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente 
a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a 
fizetési számlájukhoz kapcsolódóan 
felmerült valamennyi díjról szóló 
kimutatást. Amennyiben pénzforgalmi 
szolgáltatásokat olyan pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, 
amelyért egyetlen díjat kell fizetni, akkor a 
pénzforgalmi szolgáltatáscsomag egy 
szolgáltatásnak, díja pedig egységnyi 
díjnak minősül.

Or. de

Módosítás 325
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a (1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente 
a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a 
fizetési számlájukhoz kapcsolódóan 
felmerült valamennyi díjról szóló 
kimutatást.

pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente 
a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a 
fizetési számlájukhoz kapcsolódóan 
felmerült valamennyi díjról szóló 
kimutatást. Ezt a kimutatást a felek 
megállapodása szerinti kommunikációs 
csatornákon továbbítják a fogyasztóknak 
(pl. elektronikusan, számlakivonat-
nyomtatóval stb.). A pénzforgalmi 
szolgáltatók az e cikk (4) bekezdése 
szerinti aktus elfogadását követő tizenkét 
hónapon belül végrehajtják az e 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
technikai intézkedéséket.

Or. en

Módosítás 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente 
a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a 
fizetési számlájukhoz kapcsolódóan 
felmerült valamennyi díjról szóló 
kimutatást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók kérésre legalább 
évente a fogyasztók rendelkezésére 
bocsássák a fizetési számlájukhoz 
kapcsolódóan felmerült valamennyi díjról 
szóló kimutatást. Ezt a kimutatást a felek 
megállapodása szerinti kommunikációs 
csatornákon továbbítják a fogyasztóknak 
(pl. elektronikusan, számlakivonat-
nyomtatóval stb.).
A pénzforgalmi szolgáltatók az e cikk (4) 
bekezdése szerinti aktus elfogadását 
követő tizenkét hónapon belül 
végrehajtják az e kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges technikai 
intézkedéséket.

Or. en
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Módosítás 327
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente
a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a 
fizetési számlájukhoz kapcsolódóan 
felmerült valamennyi díjról szóló 
kimutatást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók lehetőség szerint 
havonta, de legalább negyedévente
díjmentesen a fogyasztók rendelkezésére 
bocsássák a fizetési számlájukhoz 
kapcsolódóan felmerült valamennyi díjról 
szóló kimutatást.

Or. en

Módosítás 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók legalább évente 
a fogyasztók rendelkezésére bocsássák a 
fizetési számlájukhoz kapcsolódóan 
felmerült valamennyi díjról szóló 
kimutatást.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók kérésre legalább 
évente a fogyasztók rendelkezésére 
bocsássák a fizetési számlájukhoz 
kapcsolódóan felmerült valamennyi díjról 
szóló kimutatást. A kimutatást 
elektronikusan adják ki vagy teszik 
elérhetővé.

Or. en

Indokolás

Célravezető lenne az információt a bankszámlakivonattal együtt megadni, amelyet a 
pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv szerint havonta rendelkezésre kell bocsátani. 
Lehetővé kell tenni, hogy ezt az információt elektronikus formában, például e-bankoláson 
keresztül nyújtsák (a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv 43. cikke). Az ügyfél 
szükség esetén már a bankszámlakivonaton megkapja a szolgáltatási díjaira vonatkozó 
információt (a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv 38. cikkének c) pontja, 47. 
cikkének c) pontja, 48. cikkének c) pontja és 43. cikke (3) bekezdésének a) pontja).
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Módosítás 329
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a pénzforgalmi szolgáltatásokat 
egyetlen csomagban nyújtják, az (1) 
bekezdésben említett kimutatásnak a (2) 
bekezdés első albekezdésének a) és b) 
pontjától eltérve tartalmaznia kell az adott 
időszakban az egész csomagra felszámított 
díjakat.

Or. en

Indokolás

Finnországban a szolgáltatási díjakat utólag, havonta vonják le a számláról, és erről az 
ügyféllel előre megállapodnak. Tájékoztatást adnak a szolgáltatási díjak időszakáról, a 
szolgáltatások és a szolgáltatási díjak bontásáról. Ez a bankszámlakivonatnak egy külön 
részén látható. Finnországban rendszerint szolgáltatási csomagok vannak, és ennek elégnek 
kell lennie ahhoz, hogy tájékoztassák az ügyfelet a csomag áráról. Egy adott fizetési művelet 
külön díjáról e fizetési művelettel összefüggésben adnak tájékoztatást.

Módosítás 330
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ügyfeleket egy hónappal előre írásban 
értesítik, ha egy pénzforgalmi szolgáltató 
módosítani kívánja valamelyik díjat.

Or. en
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Módosítás 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztókat átfogóan és jóval előre 
írásban tájékoztatják, ha egy pénzforgalmi 
szolgáltató az éves kimutatás közzététele 
előtt növelni kívánja a díjakat.

Or. en

Módosítás 332
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes szolgáltatás 
vonatkozásában a felszámított egységnyi 
díjat, azt, hogy az érintett időszakban 
hányszor vették igénybe az adott 
szolgáltatást, és a szolgáltatás 
igénybevételének dátumát;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a követelmény túlterhelné a fogyasztót, és kevés hozzáadott értékkel járna, mivel ezen 
információk többsége már elérhető.

Módosítás 333
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont



PE516.948v02-00 142/178 AM\1002483HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes szolgáltatás 
vonatkozásában a felszámított egységnyi 
díjat, azt, hogy az érintett időszakban 
hányszor vették igénybe az adott 
szolgáltatást, és a szolgáltatás 
igénybevételének dátumát;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a követelmény kezelhetetlen mennyiségű információt adna az ügyfélnek. szolgáltatások 
például az átutalások, beszedések, kártyás fizetések és a készpénzfelvétel. A pénzforgalmi 
szolgáltatásokról szóló irányelv szerint tájékoztatást kell adni az egyes fizetési művelet 
díjairól (a 38. cikk c) pontja, 39. cikk c) pontja, 47. cikk c) pontja, 48. cikk c) pontja és a 43.
cikk (3) bekezdésének a) pontja). Nincs szükség egymást átfedő információkra.

Módosítás 334
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes szolgáltatás 
vonatkozásában a felszámított egységnyi 
díjat, azt, hogy az érintett időszakban 
hányszor vették igénybe az adott 
szolgáltatást, és a szolgáltatás 
igénybevételének dátumát;

a) minden egyes szolgáltatás 
vonatkozásában a felszámított egységnyi 
díjat, azt, hogy az érintett időszakban 
hányszor vették igénybe az adott 
szolgáltatást, és a szolgáltatás 
igénybevételének dátumát, illetve ha a 
fogyasztó egy csomagban összekapcsolt 
különböző szolgáltatásokat vásárolt, a 
szolgáltatáscsomagért felszámított díjat;

Or. en

Módosítás 335
Philippe De Backer
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett időszakban nyújtott egyes 
szolgáltatások vonatkozásában felmerült 
díjak teljes összegét;

b) az érintett időszakban nyújtott egyes 
szolgáltatások vonatkozásában felmerült 
díjak teljes összegét, illetve ha a fogyasztó 
egy csomagban összekapcsolt különböző 
szolgáltatásokat vásárolt, a 
szolgáltatásonként felszámított 
többletköltséget, amikor túllépik a csomag 
részét képező szolgáltatások maximális 
mennyiségét, valamint azon felhasznált 
szolgáltatásonkénti többletköltséget, 
amelyek nem képezik részét a csomagnak;

Or. en

Módosítás 336
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett időszakban nyújtott összes 
szolgáltatás vonatkozásában felmerült díjak 
teljes összegét.

c) az érintett időszakban nyújtott összes 
szolgáltatás vonatkozásában felmerült díjak 
teljes összegét, illetve ha a fogyasztó egy 
csomagban összekapcsolt különböző 
szolgáltatásokat vásárolt, a többletköltség 
teljes mennyiségét, amikor túllépik a 
csomag részét képező szolgáltatások 
maximális mennyiségét, valamint azon 
felhasznált szolgáltatások 
többletköltségének teljes mennyiségét, 
amelyek nem képezik részét a csomagnak;

Or. en

Módosítás 337
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az átlagegyenleget, valamint az 
érintett időszak során realizált kamat 
teljes összegét;

Or. en

Módosítás 338
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az adott időszakban elért kamat teljes
mennyiségét;

Or. en

Módosítás 339
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az adott időszakban elért és a számlára 
befizetett kamatot;

Or. en

Módosítás 340
Peter Simon, Udo Bullmann
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kamatláb összegét, valamint az 
érintett időszak során a 
folyószámlahitellel kapcsolatban kifizetett 
kamatok teljes összegét;

Or. de

Módosítás 341
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) azoknak a napoknak a számát, amikor 
túlhívták a számlát, és az adott időszakban 
fizetett kamat teljes mennyiségét;

Or. en

Módosítás 342
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) azoknak a napoknak a számát, amikor 
túlhívták a számlát, az alkalmazott 
kamatlábat és az adott időszakban fizetett 
kamat teljes mennyiségét;

Or. en
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Módosítás 343
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) előzetes tájékoztatást a következő 
időszakban felszámítandó díjakkal és azon 
díjakkal kapcsolatban, amelyeket 
felszámítanak, kivéve, ha a fogyasztó 
megteszi a dokumentumban 
meghatározandó lépéseket a díj elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 344
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) előzetes tájékoztatást a következő 
időszakban felszámítandó díjakkal 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 345
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) előzetes értesítést a következő 
időszakban felszámítandó díjak lehetséges 
változásairól vagy növekedéséről;
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Or. en

Módosítás 346
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Díjkimutatás” címnek feltűnő 
módon, egy közös szimbólum mellett kell 
szerepelnie a kimutatás első oldalának 
tetején, megkülönböztetve ezzel a 
dokumentumot egyéb iratoktól.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv alkalmazásában szükségtelen ennyire részletezni a díjszabási dokumentumot.

Módosítás 347
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Díjkimutatás” címnek feltűnő 
módon, egy közös szimbólum mellett kell 
szerepelnie a kimutatás első oldalának 
tetején, megkülönböztetve ezzel a 
dokumentumot egyéb iratoktól.

törölve

Or. en

Indokolás

A formátum meghatározását a tagállamok döntésére kell bízni.
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Módosítás 348
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A „Díjkimutatás” címnek feltűnő 
módon, egy közös szimbólum mellett kell 
szerepelnie a kimutatás első oldalának 
tetején, megkülönböztetve ezzel a 
dokumentumot egyéb iratoktól.

törölve

Or. en

Módosítás 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjkimutatás formátumának, közös 
szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjkimutatásban.

(4) A tagállamok meghatározzák a 3. cikk
(1) bekezdésében említett díjkimutatás 
formátumát.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy meghatározzák a díjkimutatás átadásának 
módját, mivel ekkor figyelembe lehet venni a nemzeti sajátosságokat.

Módosítás 350
Syed Kamall
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjkimutatás formátumának, közös 
szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjkimutatásban.

(4) A tagállamok meghatározzák a 
díjkimutatás formátumát, közös 
szimbólumát, valamint azt, hogy a 3. cikk 
(1) bekezdésében említett szolgáltatások 
milyen sorrendben szerepeljenek a 
díjkimutatásban.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv alkalmazásában szükségtelen ennyire részletezni a díjszabási dokumentumot.

Módosítás 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjkimutatás formátumának, közös 
szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3.
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjkimutatásban.

(4) A tagállamok meghatározzák a 
díjkimutatás formátumát, közös 
szimbólumát, valamint azt, hogy az 1. cikk
(5) bekezdésében említett szolgáltatások 
milyen sorrendben szerepeljenek a 
díjkimutatásban.

Or. en

Módosítás 352
Olle Ludvigsson



PE516.948v02-00 150/178 AM\1002483HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjkimutatás formátumának, közös 
szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjkimutatásban.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjkimutatás formátumának, közös 
szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások valamint minden egyéb 
szolgáltatás milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjkimutatásban.

Or. en

Módosítás 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjkimutatás formátumának, közös 
szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjkimutatásban.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 25. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjkimutatás formátumának, közös 
szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjkimutatásban.

Or. fr

Módosítás 354
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjkimutatás formátumának, közös 
szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjkimutatásban.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjkimutatás formátumának, közös 
szimbólumának, valamint annak
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (1) bekezdésében említett 
szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a díjkimutatásban.

Or. de

Módosítás 355
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A díjkimutatás fogyasztó tesztelését 
valamennyi tagállamban azok 
alkalmazása előtt kell elvégezni annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
díjkimutatások fogyasztóbarátak legyenek.

Or. en

Módosítás 356
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban szükség esetén a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban szükség esetén a 
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legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (5) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és
fogalommeghatározásokat használják.

legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (5) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő 
fogalommeghatározásokat használják. A 
pénzforgalmi szolgáltatók az uniós 
egységesített jegyzék közzétételét követő 
tizenkét hónapon belül teljesítik ezeket a 
kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 357
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban szükség esetén a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (5) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban szükség esetén a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (5) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják. A 
pénzforgalmi szolgáltatók az egységesített 
kifejezések és fogalommeghatározások 
jegyzékének közzétételét követő tizenkét 
hónapon belül teljesítik ezt a 
kötelezettséget.

Or. en

Módosítás 358
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban szükség esetén a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (5) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban a fizetési számlához 
kapcsolódó szolgáltatások 3. cikk (5) 
bekezdésében említett jegyzékében 
szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

Or. en

Módosítás 359
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban szükség esetén a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (5) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban a szolgáltatások 3. cikk (5) 
bekezdésében említett jegyzékében 
szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

Or. en

Módosítás 360
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
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tájékoztatókban szükség esetén a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (5) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

tájékoztatókban adott esetben a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (5) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

Or. en

Módosítás 361
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban szükség esetén a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (5) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban szükség esetén a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (1) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

Or. de

Módosítás 362
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban szükség esetén a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (5) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a szerződésekkel 
kapcsolatos és kereskedelmi 
tájékoztatókban szükség esetén a 
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások 
3. cikk (1) bekezdésében említett 
jegyzékében szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.
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Or. en

Indokolás

A 3. cikk (5) bekezdésének javasolt törlése miatt.

Módosítás 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a 
szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi tájékoztatókban, amennyiben 
szükség esetén a 3. cikk (5) bekezdésében 
említett jegyzékben szereplő megfelelő 
kifejezést is feltüntetik. A díjszabási 
dokumentumban és a díjkimutatásban a 
pénzforgalmi szolgáltatók nem 
használhatnak márkaneveket.

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a 
szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi tájékoztatókban, amennyiben 
szükség esetén a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett jegyzékben szereplő megfelelő 
kifejezést is feltüntetik.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatási díjról előzetesen és utólagosan nyújtott tájékoztatás a kereskedelmi tájékoztató 
és az ügyféllel kötött szerződés elengedhetetlen része. Hogyan tudja a fogyasztó 
összekapcsolni a fizetési műveletek díját a díjkimutatással és az egységesített árlistával, ha
nincs kapcsolat a márkával és saját szerződésével? A 6. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata 
ellentétesnek tűnik a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvvel és a fogyasztók 
tájékoztatásának követelményeivel, valamin ezen irányelv 4. cikk (2) bekezdésével.

Módosítás 364
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a 
szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi tájékoztatókban, amennyiben 
szükség esetén a 3. cikk (5) bekezdésében 
említett jegyzékben szereplő megfelelő 
kifejezést is feltüntetik. A díjszabási 
dokumentumban és a díjkimutatásban a 
pénzforgalmi szolgáltatók nem 
használhatnak márkaneveket.

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a 
szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi tájékoztatókban, a díjszabási 
dokumentumban vagy a díjkimutatásban, 
amennyiben szükség esetén a 3. cikk (5) 
bekezdésében említett jegyzékben szereplő 
megfelelő fogalommeghatározást is 
feltüntetik.

Or. en

Módosítás 365
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a 
szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi tájékoztatókban, amennyiben 
szükség esetén a 3. cikk (5) bekezdésében 
említett jegyzékben szereplő megfelelő 
kifejezést is feltüntetik. A díjszabási 
dokumentumban és a díjkimutatásban a 
pénzforgalmi szolgáltatók nem 
használhatnak márkaneveket.

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a 
szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi tájékoztatókban, amennyiben 
szükség esetén a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett jegyzékben szereplő megfelelő 
kifejezést is feltüntetik. 

Or. de

Módosítás 366
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



AM\1002483HU.doc 157/178 PE516.948v02-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a 
szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi tájékoztatókban, amennyiben 
szükség esetén a 3. cikk (5) bekezdésében 
említett jegyzékben szereplő megfelelő 
kifejezést is feltüntetik. A díjszabási 
dokumentumban és a díjkimutatásban a 
pénzforgalmi szolgáltatók nem
használhatnak márkaneveket.

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a 
szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi tájékoztatókban, amennyiben 
szükség esetén a 3. cikk (5) bekezdésében 
említett jegyzékben szereplő megfelelő 
kifejezést is feltüntetik. A díjszabási 
dokumentumban és a díjkimutatásban a 
pénzforgalmi szolgáltatók csak a 3. cikk 
(5) bekezdésében említett listán 
szereplőnek megfelelő kifejezés mellett 
használhatnak márkaneveket, és ezeket a 
neveket zárójelbe kell tenniük.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a fizetési számlához kapcsolódó tájékoztató dokumentumok érthetőségének 
javítása. A módosítás a Német Bankszektor-szövetség (Deutsche Kreditwirtschaft) és az 
Osztrák Takarékbankok hozzászólásán alapul.

Módosítás 367
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a
szerződésekkel kapcsolatos és
kereskedelmi tájékoztatókban, amennyiben 
szükség esetén a 3. cikk (5) bekezdésében 
említett jegyzékben szereplő megfelelő 
kifejezést is feltüntetik. A díjszabási 
dokumentumban és a díjkimutatásban a 
pénzforgalmi szolgáltatók nem 

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a 
kereskedelmi tájékoztatókban, amennyiben 
adott esetben a 3. cikk (5) bekezdésében 
említett jegyzékben szereplő megfelelő 
kifejezést is feltüntetik. A díjszabási 
dokumentumban, a díjkimutatásban és a 
szerződéssel kapcsolatos információkban 
a pénzforgalmi szolgáltatók nem 
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használhatnak márkaneveket. használhatnak márkaneveket.

Or. en

Módosítás 368
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
Összehasonlító weboldal
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy 
olyan weboldalhoz, amely a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban összehasonlítja 
a pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nemzeti szinten 
nyújtott szolgáltatások után felszámított 
díjakat.
(2) A tagállamok önkéntes akkreditációs 
rendszert hoznak létre azon, 
magánüzemeltetők által üzemeltetett 
weboldalak számára, amelyek a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nyújtott 
szolgáltatások után felszámított díjakat 
hasonlítják össze. Az akkreditáció 
elnyerése érdekében a magánüzemeltetők 
által üzemeltetett összehasonlító 
weboldalak:
a) működési szempontból minden 
pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenek;
b) közérthető nyelven íródnak és adott 
esetben a 3. cikk (5) bekezdésében említett 
kifejezéseket használják;
c) naprakész tájékoztatást nyújtanak;
d) elegendően széleskörű áttekintést 
adnak a fizetési számlák piacáról;
e) hatékony tájékoztatási és 
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panaszkezelési eljárást működtetnek.
(3) Amennyiben nincsen a (2) bekezdés 
szerint akkreditált weboldal, a tagállamok 
gondoskodnak róla, hogy a 20. cikkben 
említett illetékes hatóság vagy bármely 
más illetékes hatóság által üzemeltetett 
weboldal kerüljön kialakításra. 
Amennyiben van a (2) bekezdés szerint 
akkreditált weboldal, a tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy a 20. cikkben 
említett illetékes hatóság vagy bármely 
más illetékes hatóság által üzemeltetett, 
kiegészítő weboldalt hoznak létre. Az (1) 
bekezdés szerinti, illetékes hatóság által 
üzemeltetett weboldalaknak meg kell 
felelniük a (2) bekezdés a)–e) pontjában 
foglaltaknak.
(4) A tagállamok fenntartják maguknak a 
jogot, hogy valamely magánüzemeltető 
akkreditációs kérelmét elutasítsák vagy 
akkreditációját visszavonják, amennyiben 
a magánüzemeltető nem felel meg a (2) 
bekezdésben foglalt kötelezettségeknek.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett weboldalakról 
megfelelő információ álljon a fogyasztók 
rendelkezésére. Ez adott esetben magában 
foglalja az akkreditált összehasonlító 
weboldalak nyilvánosan hozzáférhető 
jegyzékének karbantartását is.

Or. en

Indokolás

Az ár-összehasonlító weboldalak nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá, amely kifejezetten 
a fizetési számlákkal foglalkozik.

Módosítás 369
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy 
olyan weboldalhoz, amely a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban összehasonlítja a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nemzeti szinten
nyújtott szolgáltatások után felszámított 
díjakat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy
olyan weboldalhoz, amely a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban nemzeti szinten 
összehasonlítja

a) a pénzforgalmi szolgáltatók által a 
fizetési számlákhoz kapcsolódóan nyújtott 
szolgáltatások után felszámított díjakat, és
b) a pénzforgalmi szolgáltató által 
biztosított szolgáltatási szint meghatározó 
tényezőit, ideértve a fiókok számát és a 
pénzkiadó automaták számát. Adott 
esetben mindkét mutató tekintetében meg 
kell adni a pénzforgalmi szolgáltatóra és a 
pénzforgalmi szolgáltatók hálózatára 
vonatkozó számokat. Meg kell adni azt is, 
hogy az összehasonlító weboldal 
felhasználójától milyen messze van a 
pénzforgalmi szolgáltató legközelebbi 
fiókja.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy az összehasonlító weboldalak megfelelően 
figyelembe vegyék a fiók- és ATM-hálózatokat, előmozdítva ezzel a verseny hatékonyabb 
koncepcióját, míg a bizottsági javaslat csupán az árakra szorítkozott. A módosítás a Német 
Szövetkezeti Bankok Szövetségének és a Német Takarékbankok Szövetségének hozzászólásain 
alapul.

Módosítás 370
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy 
olyan weboldalhoz, amely a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban összehasonlítja a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nemzeti szinten 
nyújtott szolgáltatások után felszámított 
díjakat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy 
olyan weboldalhoz, amely a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban összehasonlítja a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nemzeti szinten 
nyújtott szolgáltatások után felszámított 
díjakat, valamint a különböző szolgáltatók 
szolgáltatásainak minőségét és körét.

Or. de

Módosítás 371
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy 
olyan weboldalhoz, amely a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban összehasonlítja a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nemzeti szinten 
nyújtott szolgáltatások után felszámított 
díjakat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy 
olyan weboldalhoz, amely a (2) vagy (3) 
bekezdéssel összhangban összehasonlítást 
tartalmaz a pénzforgalmi szolgáltatók által 
a fizetési számlákhoz kapcsolódóan 
nemzeti szinten nyújtott szolgáltatások 
után felszámított díjakról.

Or. en

Módosítás 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók díjmentesen hozzáférjenek 
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olyan weboldalhoz, amely a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban összehasonlítja a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nemzeti szinten
nyújtott szolgáltatások után felszámított 
díjakat.

legalább egy olyan weboldalhoz, amely a 
(2) és (3) bekezdéssel összhangban 
összehasonlítja a pénzforgalmi szolgáltatók 
által a fizetési számlák után nemzeti 
szinten felszámított díjakat és az 
alkalmazott kamatokat.

Or. en

Módosítás 373
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy 
olyan weboldalhoz, amely a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban összehasonlítja a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nemzeti szinten 
nyújtott szolgáltatások után felszámított 
díjakat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy 
olyan weboldalhoz, amely a (2) és (3) 
bekezdéssel összhangban összehasonlítja a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nemzeti szinten 
kapcsolt szolgáltatások után felszámított 
díjakat.

Or. en

Módosítás 374
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok önkéntes akkreditációs 
rendszert hoznak létre azon, 
magánüzemeltetők által üzemeltetett 
weboldalak számára, amelyek a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nyújtott
szolgáltatások után felszámított díjakat

(2) A tagállamok kötelező akkreditációs 
rendszert hoznak létre azon, 
magánüzemeltetők által üzemeltetett 
weboldalak számára, amelyek a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan a 7. cikk (1) 
bekezdésében ismertetett összehasonlítási 
elemeket hasonlítják össze. Az 
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hasonlítják össze. Az akkreditáció 
elnyerése érdekében a magánüzemeltetők 
által üzemeltetett összehasonlító 
weboldalak:

akkreditáció elnyerése érdekében a 
magánüzemeltetők által üzemeltetett 
összehasonlító weboldalak:

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy az összehasonlító weboldalak megfelelően 
figyelembe vegyék a fiók- és ATM-hálózatokat, előmozdítva ezzel a verseny hatékonyabb 
koncepcióját, míg a bizottsági javaslat csupán az árakra szorítkozott. E módosítás alapja a 
Német Szövetkezeti Bankok Szövetségének hozzászólása.

Módosítás 375
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok önkéntes akkreditációs 
rendszert hoznak létre azon, 
magánüzemeltetők által üzemeltetett 
weboldalak számára, amelyek a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nyújtott 
szolgáltatások után felszámított díjakat 
hasonlítják össze. Az akkreditáció 
elnyerése érdekében a magánüzemeltetők 
által üzemeltetett összehasonlító 
weboldalak:

(2) A tagállamok önkéntes akkreditációs 
rendszert hoznak létre azon, 
magánüzemeltetők által üzemeltetett 
weboldalak számára, amelyek a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlák után felszámított díjakat és az 
alkalmazott kamatlábakat hasonlítják 
össze. Az akkreditáció elnyerése érdekében 
a magánüzemeltetők által üzemeltetett 
összehasonlító weboldalak:

Or. en

Módosítás 376
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) működési szempontból minden 
pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenek;

a) jogilag minden pénzforgalmi 
szolgáltatótól függetlenek;

Or. en

Indokolás

A független működés nem elegendő az összeférhetetlenség elkerülésének biztosításához. A jogi 
függetlenség a legjobb garancia arra, hogy az összehasonlítás ne legyen részrehajló.

Módosítás 377
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) működési szempontból minden 
pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenek;

a) pénzügyi és működési szempontból 
minden pénzforgalmi szolgáltatótól 
függetlenek;

Or. en

Módosítás 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) működési szempontból minden 
pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenek;

a) minden pénzforgalmi szolgáltatótól 
függetlenek;

Or. en

Módosítás 379
Catherine Stihler
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) működési szempontból minden 
pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenek;

a) működési szempontból minden 
pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenek; a 
weboldal tulajdonosára vagy 
szolgáltatójára vonatkozó információnak 
könnyen elérhetőnek és láthatónak kell 
lennie; 

Or. en

Módosítás 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) egyértelműen megjelölik 
tulajdonosukat és finanszírozásukat;

Or. en

Módosítás 381
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közérthető nyelven íródnak és adott 
esetben a 3. cikk (5) bekezdésében említett 
kifejezéseket használják;

b) közérthető nyelven íródnak és adott 
esetben a 3. cikk (1) bekezdésében említett 
kifejezéseket használják;

Or. de

Módosítás 382
Olle Ludvigsson
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közérthető nyelven íródnak és adott 
esetben a 3. cikk (5) bekezdésében említett 
kifejezéseket használják;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 383
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) naprakész tájékoztatást nyújtanak; c) naprakész, átfogó, pontos és 
fogyasztóbarát tájékoztatást nyújtanak;

Or. en

Módosítás 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) naprakész tájékoztatást nyújtanak; c) naprakész, pontos, megbízható és 
fogyasztóbarát tájékoztatást nyújtanak;

Or. en

Módosítás 385
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) elegendően széleskörű áttekintést adnak 
a fizetési számlák piacáról;

d) elegendően széleskörű áttekintést adnak 
a fizetési számlák piacáról, elfogadva az 
érintett tagállam minden pénzforgalmi 
szolgáltatójának kérelmét, hogy 
felkerüljön a weboldalra;

Or. en

Módosítás 386
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) elegendően széleskörű áttekintést adnak 
a fizetési számlák piacáról;

d) elegendően széleskörű áttekintést adnak 
a fizetési számlák piacáról, és tájékoztatást 
adnak arról, hogy a weboldal a piacnak 
mekkora hányadát fedi le;

Or. en

Módosítás 387
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) tájékoztatást adnak, de ajánlást nem 
fogalmaznak meg;

Or. en
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Módosítás 388
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) tájékoztatást adnak, de ajánlást nem 
fogalmaznak meg;

Or. en

Módosítás 389
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók díj ellenében kerülnek fel az 
ilyen oldalakra, akkor ezek a díjak nem 
lehetnek megkülönböztetőek, és közzé kell 
tenni azokat a weboldalon.

Or. en

Indokolás

A módosítás azt kívánja elkerülni, hogy az oldalak részrehajlók legyenek olyan pénzforgalmi 
szolgáltató iránt, amely többet fizet.

Módosítás 390
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
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pénzforgalmi szolgáltatók nem felelnek az 
akkreditált vagy nem akkreditált 
weboldalakon megjelenő információkért, 
mivel nem ők felelnek azok 
üzemeltetéséért.

Or. en

Módosítás 391
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az illetékes felügyeleti hatóságot 
felhatalmazzák, hogy 
szabályozástechnikai standardtervezeteket 
dolgozzon ki a (2) bekezdésben 
meghatározott összehasonlító weboldalak 
feltételeire vonatkozó szabványok 
meghatározására, különös tekintettel a 
pénzforgalmi szolgáltató által biztosított 
szolgáltatási szint meghatározó tényezőire, 
ideértve a fiókok számát; az adott 
pénzforgalmi szolgáltató vagy azok adott 
csoportja pénzkiadó automatáinak 
számát; valamint az arra vonatkozó 
információkat, hogy az összehasonlító 
weboldal felhasználójától milyen messze 
van a pénzforgalmi szolgáltató 
legközelebbi fiókja.

Or. en

Indokolás

A módosítás hatékony szabványokat kíván biztosítani a verseny ösztönzése érdekében. A 
módosítás a Német Szövetkezeti Bankok Szövetségének és a Német Megtakarítási Bankok 
Szövetségének hozzászólásain alapul.
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Módosítás 392
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A pénzforgalmi szolgáltatók által az 
Európai Unióban felszámított díjak 
áttekintésének megkönnyítése érdekében 
az Európai Bizottságnak létre kell hoznia 
egy naprakész, független, pontos, 
megbízható és fogyasztóbarát portált, 
amely megadja az akkreditált 
összehasonlító weboldalakra mutató 
összes linket az adott tagállamokban. 

Or. en

Módosítás 393
Olle Ludvigsson

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság létrehozza és 
folyamatosan frissíti azt a nyilvánosan 
hozzáférhető uniós webportált, amely 
tartalmazza a nemzeti hatóságok és az 
akkreditált magánüzemeltetők által 
működtetett összes összehasonlító 
weboldalra mutató linkeket.

Or. en

Módosítás 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) 2018 végéig ki kell fejleszteni azokat
az európai weboldalakat is, amelyek 
összehasonlítják a pénzforgalmi 
szolgáltatók által a fizetési számlákhoz 
nyújtott szolgáltatásokért felszámított 
díjakat a különböző tagállamokban.
Az Európai Bizottság eddig az időpontig 
létrehozza az EBH-val közösen
működtetett nyilvános európai 
összehasonlító weboldalt is.
Eddig az időpontig az Európai Bizottság a 
24. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján önkéntes 
akkreditációs rendszereket is kidolgoz a 
magánüzemeltetők európai összehasonlító 
weboldalai számára. Az akkreditáció 
elnyerése céljából a magánüzemeltetők 
által működtetett európai összehasonlító 
weboldalaknak tiszteletben kell tartaniuk 
a (2) bekezdésben felsorolt összes feltételt. 
Az Európai Bizottság fenntartja magának 
a jogot, hogy valamely magánüzemeltető 
akkreditációs kérelmét elutasítsák vagy 
akkreditációját visszavonják, amennyiben 
a magánüzemeltető nem felel meg a (2) 
bekezdésben felsorolt kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az Európai Bizottság létrehoz és 
folyamatosan frissít egy egységes portált, 
hogy minden egyes tagállam tekintetében 
és európai szinten is biztosítsa az 
akkreditált összehasonlító weboldalakra 
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mutató linkeket.
Ez a portál a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátja a 3. cikkel összhangban 
elfogadott uniós egységesített 
terminológia glosszáriumát és fizetési 
számlák közötti határokon átnyúló 
számlaváltásra vonatkozó 
iránymutatásokat is.
A portál nyilvánossá és könnyen 
elérhetővé teszi a 20. cikkben említett 
különböző nemzeti illetékes hatóságok 
kapcsolattartási adatait is.

Or. en

Módosítás 396
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Az összehasonlító weboldalak uniós 

portálja
(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot és 
az EBH-t a 7. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban működtetett összehasonlító 
weboldalakról.
(2) A Bizottság az EBH-val 
együttműködve létrehozza a nemzeti 
szintű összehasonlító oldalak uniós 
portálját, amely alkalmas arra is, hogy 
egymás mellett összehasonlítsa a 
különböző tagállamokban kínált fizetési 
számlákat. Ezen információ kiegészítése 
céljából az uniós portálon biztosítják a 
fogyasztók részére a 3. cikk (4) 
bekezdésével összhangban elfogadott, 
uniós egységesített terminológiát 
tartalmazó glosszáriumot, valamint a 
határokon átnyúló, fizetési számlaváltásra 
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vonatkozó gyakorlati iránymutatásokat.

Or. en

Indokolás

Támogatja az előadó 57. módosítását. Ahhoz szükséges, hogy gondoskodjanak az egyre 
mobilabb uniós polgárokról, és előmozdítsák az egységes piacot a fizetési számlákkal 
kapcsolatos szolgáltatások terén.

Módosítás 397
Syed Kamall

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót, hogy 
a fizetési számla külön is megvásárolható-
e, valamint hogy a csomagban kínált 
minden egyes termékhez és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó költségekről és díjakról 
különálló tájékoztatást nyújtson.

(1) A 4. cikk (2) bekezdésének sérelme 
nélkül tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
pénzügyi szolgáltatással vagy termékkel 
együtt, csomag részeként kínálja, a 
pénzforgalmi szolgáltató tájékoztassa a 
fogyasztót, hogy a fizetési számla külön is 
megvásárolható-e, és ha igen, akkor a 
csomagban kínált minden egyes termékhez 
és egyéb szolgáltatáshoz kapcsolódó 
díjakról különálló tájékoztatást nyújtson, 
amennyiben külön-külön is meg lehet 
vásárolni ezeket a pénzügyi termékeket és 
szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell, hogy különbséget kell tenni az olyan számlák között, amelyek számos 
szolgáltatást kínálnak, és azok között, amelyeket más pénzügyi szolgáltatásokkal, például 
biztosítással egy csomagban kínálnak. Ez utóbbi esetben nem lehetséges külön értékesíteni a 
szolgáltatásokat. Ebben az esetben követelményt kell bevezetni annak biztosítására, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltató figyelmeztesse a fogyasztót a csomagban ajánlott fizetési számla 
megnyitásával járó költségekre, és hogy ellenőrizte-e, hogy a fogyasztó jogosult a csomagban 
kínált termékre.
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Módosítás 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót, hogy 
a fizetési számla külön is megvásárolható-
e, valamint hogy a csomagban kínált 
minden egyes termékhez és 
szolgáltatáshoz kapcsolódó költségekről és 
díjakról különálló tájékoztatást nyújtson.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót, hogy 
a fizetési számla külön is megvásárolható-
e, valamint hogy a kapcsolódó költségekről 
és díjakról különálló tájékoztatást nyújtson.

Or. en

Módosítás 399
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót, hogy 
a fizetési számla külön is megvásárolható-
e, valamint hogy a csomagban kínált 
minden egyes termékhez és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó költségekről és díjakról 
különálló tájékoztatást nyújtson.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót, hogy 
a fizetési számla külön is megvásárolható-
e, valamint hogy a csomagban kínált 
minden egyes termékhez és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó költségekről és díjakról 
különálló tájékoztatást nyújtson a 
kereszttámogatott fizetési műveletek 
átláthatóságának biztosítása érdekében.

Or. en



AM\1002483HU.doc 175/178 PE516.948v02-00

HU

Módosítás 400
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót, hogy 
a fizetési számla külön is megvásárolható-
e, valamint hogy a csomagban kínált 
minden egyes termékhez és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó költségekről és díjakról 
különálló tájékoztatást nyújtson.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a 16. cikkben meghatározott 
alapszintű fizetési számlához kapcsolódó 
szolgáltatásokat más szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomag részeként 
kínálják, a pénzforgalmi szolgáltató a 
fizetési számlára vonatkozó szerződés 
megkötése előtt megfelelő időben 
tájékoztassa a fogyasztót, hogy ezek a 
szolgáltatások vagy termékek külön is 
megvásárolhatók, valamint hogy a 
csomagban kínált minden egyes termékhez 
és szolgáltatáshoz kapcsolódó költségekről 
és díjakról különálló tájékoztatást nyújtson.

Or. en

Indokolás

Nem szabad megengedni az árukapcsolást (azaz a fogyasztók arra kényszerítését, hogy egy 
csomagot vásároljanak meg akkor, amikor annak elemei külön is rendelkezésre bocsáthatók). 
A fizetési számla mögött meghúzódó összes szolgáltatást külön fel kell sorolni, és lehetővé kell 
tenni a fogyasztó számára annak eldöntését, hogy megvásárolja-e őket. (Az FSUG és a BEUC 
javaslatai alapján)

Módosítás 401
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót, hogy 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót, hogy 
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a fizetési számla külön is megvásárolható-
e, valamint hogy a csomagban kínált 
minden egyes termékhez és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó költségekről és díjakról 
különálló tájékoztatást nyújtson.

a fizetési számla külön is megvásárolható-
e, és ha igen, a csomagban kínált minden 
egyes termékhez és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó költségekről és díjakról 
különálló tájékoztatást nyújtson.

Or. en

Módosítás 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót, hogy 
a fizetési számla külön is megvásárolható-
e, valamint hogy a csomagban kínált 
minden egyes termékhez és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó költségekről és díjakról 
különálló tájékoztatást nyújtson.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató a fizetési számlára vonatkozó 
szerződés megkötése előtt megfelelő 
időben tájékoztassa a fogyasztót, hogy a 
fizetési számla külön is megvásárolható-e, 
valamint hogy a csomagban kínált minden 
egyes termékhez és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó költségekről és díjakról 
különálló tájékoztatást nyújtson.

Or. en

Módosítás 403
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fogyasztók számára lehetővé kell 
tenni, hogy külön megvásárolják a 16. 
cikkben meghatározott alapszintű fizetési 
számla részét nem képező 
szolgáltatásokat.
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Or. en

Módosítás 404
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A szolgáltatóknak ezenkívül lehetővé 
kell tenni, hogy adott esetben külön 
szolgáltatásként hiteltermékeket 
kínáljanak az alapszintű fizetési számlával 
rendelkező fogyasztóknak. Az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférést, illetve 
annak használatát semmi esetre sem lehet 
e szolgáltatások megvásárlásától függővé 
tenni.

Or. en

Módosítás 405
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, 
amennyiben kizárólag a 2007/64/EK 
irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatásokat kínálnak együtt a fizetési 
számlával.

törölve

Or. en

Indokolás

Törölve, mivel nem szükséges, ha az (1) bekezdés lehetővé teszi az alapszintű fizetési számla 
16. cikk szerinti fogalommeghatározásába tartozó szolgáltatások csomagban kínálását.
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Módosítás 406
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, 
amennyiben kizárólag a 2007/64/EK 
irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatásokat kínálnak együtt a fizetési 
számlával.

törölve

Or. en


