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Módosítás 1
Jürgen Klute

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 a bevezető hivatkozás (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

– tekintettel az „Európa 2020: Az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című bizottsági 
közleményre (COM(2010)2020),

Or. en

Módosítás 2
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel a belső piac zökkenőmentes 
működése és a modern, a társadalmi 
integráción alapuló társadalom fejlődése 
az alapvető banki szolgáltatások 
egyetemes biztosításától és a 
társadalmilag felelős banki ágazattól 
függ;

A. mivel a belső piac zökkenőmentes 
működése és a modern, tudásalapú 
gazdaság fejlődése elő kell, hogy mozdítsa 
a növekedést, a versenyt és az EU 
bankszektorának nagyobb fokú 
hatékonyságát, amelyet megfelelően 
szabályozni kell az Unió gazdaságát és a 
társadalom egészét érintő negatív 
externáliák elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 3
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A preambulumbekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel a belső piac zökkenőmentes 
működése és a modern, a társadalmi 
integráción alapuló társadalom fejlődése az
alapvető banki szolgáltatások egyetemes 
biztosításától és a társadalmilag felelős 
banki ágazattól függ;

A. mivel a belső piac zökkenőmentes 
működése és a modern, a társadalmi 
integráción alapuló társadalom fejlődése a 
megfizethető és könnyen hozzáférhető
alapvető banki szolgáltatások egyetemes 
biztosításától és a társadalmilag felelős 
banki ágazattól függ;

Or. en

Módosítás 4
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

A. mivel a belső piac zökkenőmentes 
működése és a modern, a társadalmi 
integráción alapuló társadalom fejlődése az 
alapvető banki szolgáltatások egyetemes 
biztosításától és a társadalmilag felelős 
banki ágazattól függ;

A. mivel a belső piac zökkenőmentes 
működése és a modern, a társadalmi 
integráción alapuló társadalom fejlődése 
többek között az alapvető banki 
szolgáltatások egyetemes biztosításától és a 
társadalmilag felelős banki ágazattól függ;

Or. en

Módosítás 5
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
A a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Aa. mivel az EU bankszektorának 
elsődleges célja továbbra is az kell, hogy 
maradjon, hogy finanszírozást nyújtson a 
reálgazdaságnak, miközben hozzájárul 
ahhoz is, hogy Unió-szerte alapvető banki 
szolgáltatásokat nyújtsanak minden olyan 
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uniós polgárnak, akik még nem 
rendelkeznek bankszámlával abban a 
tagállamban, ahol kérelmet nyújtottak be 
bankszámlára;

Or. en

Módosítás 6
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
előfeltétele annak, hogy a fogyasztók a 
belső piacot, különösen a határokon 
átnyúló migrációt, a pénzátutalást és az 
áruk és szolgáltatások 
megkülönböztetésmentes áron való
megvásárlását az előnyükre tudják 
fordítani; mivel a kifizetési számla
hiányának alternatív költsége a becslések 
szerint fogyasztónként évi 185–365 euró;

B. mivel az alapvető banki szolgáltatások 
megkönnyítik az alacsony jövedelmű 
fogyasztók hozzáférését az alapvető 
fizetési eszközökhöz a készpénzbefizetés, 
pénzátutalás és készpénzfelvétel 
tekintetében a belső piacon, és különösen a 
határokon átnyúló ingázást, a pénzátutalást 
és az áruk és szolgáltatások megvásárlását; 
mivel alaposan számszerűsíteni kell és ki 
kell fejteni a készpénzen kívüli fizetési 
eszközök hiányának alternatív költségét;

Or. en

Módosítás 7
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
előfeltétele annak, hogy a fogyasztók a 
belső piacot, különösen a határokon 
átnyúló migrációt, a pénzátutalást és az 
áruk és szolgáltatások 
megkülönböztetésmentes áron való 

B. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az egyik 
előfeltétele annak, hogy a fogyasztók a 
belső piacot, különösen a szabad mozgást, 
a pénzátutalást és az áruk és szolgáltatások 
megkülönböztetésmentes áron való 
megvásárlását az előnyükre tudják 
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megvásárlását az előnyükre tudják 
fordítani; mivel a kifizetési számla 
hiányának alternatív költsége a becslések 
szerint fogyasztónként évi 185–365 euró;

fordítani; mivel a kifizetési számla 
hiányának alternatív költsége a becslések 
szerint fogyasztónként évi 185–365 euró;

Or. en

Módosítás 8
Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
előfeltétele annak, hogy a fogyasztók a 
belső piacot, különösen a határokon 
átnyúló migrációt, a pénzátutalást és az 
áruk és szolgáltatások 
megkülönböztetésmentes áron való 
megvásárlását az előnyükre tudják 
fordítani; mivel a kifizetési számla 
hiányának alternatív költsége a becslések 
szerint fogyasztónként évi 185–365 euró;

B. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
előfeltétele annak, hogy a fogyasztók a 
belső piacot, különösen a határokon 
átnyúló migrációt, a pénzátutalást és az 
áruk és szolgáltatások 
megkülönböztetésmentes áron való 
megvásárlását az előnyükre tudják 
fordítani; mivel az alapvető banki 
szolgáltatások elengedhetetlenek a 
fogyasztók számára ahhoz, hogy 
kihasználják az e-kereskedelem előnyeit; 
mivel a kifizetési számla hiányának 
alternatív költsége a becslések szerint 
fogyasztónként évi 185–365 euró;

Or. en

Módosítás 9
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 

B. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
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előfeltétele annak, hogy a fogyasztók a 
belső piacot, különösen a határokon 
átnyúló migrációt, a pénzátutalást és az 
áruk és szolgáltatások 
megkülönböztetésmentes áron való
megvásárlását az előnyükre tudják 
fordítani; mivel a kifizetési számla 
hiányának alternatív költsége a becslések 
szerint fogyasztónként évi 185–365 euró;

előfeltétele annak, hogy a fogyasztók a 
belső piacot, különösen a határokon 
átnyúló migrációt, a pénzátutalást és az 
áruk és szolgáltatások ésszerű tranzakciós 
költségek melletti megvásárlását az 
előnyükre tudják fordítani; mivel a 
kifizetési számla hiányának alternatív 
költsége a becslések szerint fogyasztónként 
évi 185–365 euró;

Or. en

Módosítás 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

B. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
előfeltétele annak, hogy a fogyasztók a 
belső piacot, különösen a határokon 
átnyúló migrációt, a pénzátutalást és az 
áruk és szolgáltatások 
megkülönböztetésmentes áron való
megvásárlását az előnyükre tudják 
fordítani; mivel a kifizetési számla 
hiányának alternatív költsége a becslések 
szerint fogyasztónként évi 185–365 euró;

B. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 
előfeltétele annak, hogy a fogyasztók a 
belső piacot, különösen a határokon 
átnyúló migrációt, a pénzátutalást és az 
áruk és szolgáltatások megfelelő költségek 
melletti megvásárlását az előnyükre tudják 
fordítani; mivel a kifizetési számla 
hiányának alternatív költsége a becslések 
szerint fogyasztónként évi 185–365 euró;

Or. en

Módosítás 11
Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
B a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ba. mivel az alapvető banki 
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szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyre 
inkább a társadalmi integráció 
előfeltételévé válik a foglalkoztatáshoz, az 
egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz
való hozzáférés tekintetében;

Or. en

Módosítás 12
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. mivel jelenleg az összes uniós fogyasztó 
7%-a, azaz 30 millió ember nem fér hozzá 
az alapvető banki szolgáltatásokhoz, és 
mintegy 7 milliót a fizetési szolgáltatók 
utasítanak el; mivel a pénzügyi kirekesztés 
a legutóbb csatlakozott 12 uniós tagállam 
többségében ennél is súlyosabb problémát 
jelent;

C. mivel jelenleg az összes uniós fogyasztó 
7%-a, azaz 30 millió ember saját 
akaratából vagy akarata ellenére nem fér 
hozzá az alapvető banki szolgáltatásokhoz, 
és mintegy 7 milliót a fizetési szolgáltatók 
utasítanak el; mivel a pénzügyi kirekesztés 
tagállamonként eltérő; mivel néhány 
tagállamban igen alacsony a bankszámla-
lefedettség aránya;

Or. en

Módosítás 13
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

C. mivel jelenleg az összes uniós fogyasztó
7%-a, azaz 30 millió ember nem fér hozzá 
az alapvető banki szolgáltatásokhoz, és 
mintegy 7 milliót a fizetési szolgáltatók 
utasítanak el; mivel a pénzügyi kirekesztés 
a legutóbb csatlakozott 12 uniós tagállam 
többségében ennél is súlyosabb problémát 
jelent;

C. mivel a Bizottság becslése szerint az 
EU felnőtt népességének 7%-a, azaz 
mintegy 30 millió ember nem rendelkezik 
bankszámlával, és mintegy 6–7 millió 
személytől vonták meg a bankszámlát a 
fizetési szolgáltatók, illetve ennyi személy 
nem mert bankszámlát kérelmezni; mivel 
a pénzügyi beilleszkedés az EU-12-ben 
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átlagosan a felnőtt népesség 91%-ára 
terjed ki, szemben az EU-15 97%-os 
értékével, és a legalacsonyabb, mintegy 
50%-os arány Romániában és 
Bulgáriában mérhető;

Or. en

Módosítás 14
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ca. hangsúlyozza, hogy minden 
fogyasztónak joga van ahhoz a döntéshez, 
hogy ne rendelkezzen bankszámlával vagy 
alapszintű bankszámlával; ezért a 
fogyasztók nem kötelezhetők arra, hogy 
bankszámlával vagy alapszintű 
bankszámlával rendelkezzenek; 
hangsúlyozza azonban e tekintetben a 
pénzügyi nevelés fontosságát abban, hogy 
rámutasson a pénzügyi beilleszkedés 
előnyeire;

Or. en

Módosítás 15
Liem Hoang Ngoc

Állásfoglalásra irányuló indítvány
C a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ca. mivel napjaink társadalmában 
tényleges hátrányt jelent az, ha valaki 
nem rendelkezik bankszámlával, mivel az 
érintett személyek nehezebben találnak 
munkát, nehezebben bérelnek ingatlant, 
nehezebben fizetnek adót, illetve bérüket 
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és jövedelmüket is nehezebben kapják 
meg;

Or. fr

Módosítás 16
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
D preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

D. mivel a lakossági banki szolgáltatások 
terén az eltérő termékminőség és a csekély 
verseny problémáját kezelni kell; mivel a 
banki ágazat integrációja nem teljesedhet 
ki a minőségi normákhoz való további 
közelítés és harmonizáció nélkül;

törölve

Or. en

Módosítás 17
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
D preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

D. mivel a lakossági banki szolgáltatások
terén az eltérő termékminőség és a csekély 
verseny problémáját kezelni kell; mivel a 
banki ágazat integrációja nem teljesedhet 
ki a minőségi normákhoz való további 
közelítés és harmonizáció nélkül;

törölve

Or. en

Módosítás 18
Ivo Strejček
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
E preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel a jegybankok által biztosított 
készpénz a közjavak egyike, míg az 
elektronikus fizetési módokat 
magánszolgáltatók biztosítják, és azok 
jelentősége növekszik, ami által 
csökkennek a készpénz biztosításával járó 
közkiadások, ugyanakkor a lakossági 
fizetési szolgáltatások terén a pénzügyi 
ágazat monopolhelyzetbe kerül; mivel 
ilyen körülmények között a felhasználókra 
a betéteikhez való hozzáférés és a 
kifizetések alapján egyre nagyobb díjakat 
terhelnek;

törölve

Or. en

Módosítás 19
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel a jegybankok által biztosított 
készpénz a közjavak egyike, míg az 
elektronikus fizetési módokat 
magánszolgáltatók biztosítják, és azok 
jelentősége növekszik, ami által 
csökkennek a készpénz biztosításával járó 
közkiadások, ugyanakkor a lakossági 
fizetési szolgáltatások terén a pénzügyi 
ágazat monopolhelyzetbe kerül; mivel 
ilyen körülmények között a felhasználókra 
a betéteikhez való hozzáférés és a 
kifizetések alapján egyre nagyobb díjakat 
terhelnek;

törölve

Or. en
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Módosítás 20
Krišjānis Kariņš

Állásfoglalásra irányuló indítvány
E a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ea. mivel a bankok megtagadhatják a 
számlanyitást azon személyekkel szemben, 
akik nem rendelkeznek tartózkodási 
hellyel a bank bejegyzése helye szerinti 
országban; a tartózkodási hellyel nem 
rendelkezők számlanyitási nehézségei 
akadályozzák a szabadpiac működését;

Or. lv

Módosítás 21
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
F preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel az általános gazdasági fejlődés és 
a társadalmi kohézió hozzájárul a 
bankszámla-lefedettség emelkedéséhez; 
mivel a lakossági folyószámlával 
rendelkező népesség részaránya 
tekintetében a tagállamok között fennálló 
különbségeknek csupán 33%-a 
magyarázható a gazdasági fejlettséggel, és 
ezért 67% egyéb tényezőktől, például a 
szabályozástól függ;

F. mivel az általános gazdasági fejlődés és 
a magas szintű számítógép-használati 
jártasság, valamint a szélessávú 
internethez való könnyű hozzáférés 
hozzájárul a bankszámla-lefedettség 
emelkedéséhez és elektronikus belső piac 
kiteljesedéséhez;

Or. en

Módosítás 22
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
F preambulumbekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel az általános gazdasági fejlődés és 
a társadalmi kohézió hozzájárul a 
bankszámla-lefedettség emelkedéséhez; 
mivel a lakossági folyószámlával 
rendelkező népesség részaránya 
tekintetében a tagállamok között fennálló 
különbségeknek csupán 33%-a 
magyarázható a gazdasági fejlettséggel, és 
ezért 67% egyéb tényezőktől, például a 
szabályozástól függ;

F. mivel az általános gazdasági fejlődés és 
a társadalmi kohézió hozzájárul a 
bankszámla-lefedettség emelkedéséhez; 
mivel a lakossági folyószámlával 
rendelkező népesség részaránya 
tekintetében a tagállamok között fennálló 
különbségeknek csupán 33%-a 
magyarázható a gazdasági fejlettséggel, és 
ezért 67% egyéb tényezőktől, például a 
szabályozástól vagy az önszabályozó 
eszközöktől függ;

Or. en

Módosítás 23
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

G. mivel a fizetési szolgáltatók a piac 
logikájával összhangban hajlamosak a 
kereskedelmi szempontból vonzóbb 
fogyasztókra összpontosítani, és a 
hátrányosabb helyzetű fogyasztók 
számára nem biztosítják ugyanazt a 
termékválasztékot; mivel a 
Németországban, az Egyesült 
Királyságban, Olaszországban, 
Írországban, Szlovéniában és 
Luxemburgban kezdeményezett ágazati 
magatartási kódexek jórészt állami 
nyomásra és a jogalkotási 
kezdeményezések iránti igény 
következtében születtek; mivel az 
önszabályozó eszközök pozitív 
eredményekkel jártak, ugyanakkor az 
alapszintű bankszámlához való egyetemes 
hozzáférést nem tudták ténylegesen 
biztosítani;

G. mivel a fizetési szolgáltatók különböző 
típusainak – különösen a 
magánbankoknak – a piac logikájával 
összhangban a kereskedelmi szempontból 
vonzóbb fogyasztókra, nem pedig az 
alacsony jövedelmű fogyasztókra kell 
összpontosítaniuk, ami megmagyarázza, 
hogy miért kell megfelelő ösztönzőket 
nyújtani számukra, hogy előmozdítsák 
szolgáltatási kínálatuk társadalmi 
integrációs dimenzióját;
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Or. en

Módosítás 24
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

G. mivel a fizetési szolgáltatók a piac 
logikájával összhangban hajlamosak a 
kereskedelmi szempontból vonzóbb 
fogyasztókra összpontosítani, és a 
hátrányosabb helyzetű fogyasztók számára 
nem biztosítják ugyanazt a 
termékválasztékot; mivel a 
Németországban, az Egyesült 
Királyságban, Olaszországban, 
Írországban, Szlovéniában és 
Luxemburgban kezdeményezett ágazati 
magatartási kódexek jórészt állami 
nyomásra és a jogalkotási 
kezdeményezések iránti igény 
következtében születtek; mivel az 
önszabályozó eszközök pozitív
eredményekkel jártak, ugyanakkor az 
alapszintű bankszámlához való egyetemes 
hozzáférést nem tudták ténylegesen 
biztosítani;

G. mivel a fizetési szolgáltatók a piac 
logikájával összhangban hajlamosak a 
kereskedelmi szempontból vonzóbb 
fogyasztókra összpontosítani, és a kevésbé 
vonzó fogyasztók számára nem biztosítják 
ugyanazt a termékválasztékot; mivel a 
Németországban, az Egyesült 
Királyságban, Olaszországban, 
Írországban, Szlovéniában és 
Luxemburgban kezdeményezett ágazati 
magatartási kódexek jórészt állami 
nyomásra és a jogalkotási 
kezdeményezések iránti igény 
következtében születtek; mivel az 
önszabályozó eszközök vegyes 
eredményekkel jártak, és az alapszintű 
bankszámlához való egyetemes hozzáférést 
nem tudták ténylegesen biztosítani;

Or. en

Módosítás 25
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

G. mivel a fizetési szolgáltatók a piac 
logikájával összhangban hajlamosak a 
kereskedelmi szempontból vonzóbb 

G. mivel a fizetési szolgáltatók hajlamosak 
a kereskedelmi szempontból vonzóbb 
fogyasztókra összpontosítani, ekként pedig
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fogyasztókra összpontosítani, és a 
hátrányosabb helyzetű fogyasztók számára 
nem biztosítják ugyanazt a 
termékválasztékot; mivel a 
Németországban, az Egyesült 
Királyságban, Olaszországban, 
Írországban, Szlovéniában és 
Luxemburgban kezdeményezett ágazati 
magatartási kódexek jórészt állami 
nyomásra és a jogalkotási 
kezdeményezések iránti igény 
következtében születtek; mivel az 
önszabályozó eszközök pozitív 
eredményekkel jártak, ugyanakkor az 
alapszintű bankszámlához való egyetemes 
hozzáférést nem tudták ténylegesen 
biztosítani;

bizonyos esetekben a kevésbé vonzó 
fogyasztók számára nem biztosítják 
ugyanazt a termékválasztékot; mivel a 
Németországban, az Egyesült 
Királyságban, Olaszországban, 
Írországban, Szlovéniában és 
Luxemburgban kezdeményezett ágazati 
magatartási kódexek többek között jórészt 
állami nyomásra és a jogalkotási 
kezdeményezések iránti igény 
következtében születtek; mivel az 
önszabályozó eszközök pozitív vagy 
vegyes eredményekkel jártak;

Or. en

Módosítás 26
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ga. mivel a bankszektor magatartási 
kódexeinek – az önszabályozó eszközökön 
felül – a nemzeti hatóságok által a 
lakossággal és az iparággal 
kezdeményezett konzultáció 
eredményeként kell megszületniük, és 
azokat adott esetben nemzeti szintű 
jogalkotási kezdeményezéseknek kell 
követniük;

Or. en

Módosítás 27
Philippe De Backer
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
H preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

H. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyetemes biztosítására irányuló 
jogalkotási megoldások kielégítő 
eredményeket hoztak Belgiumban és
Franciaországban, ahol a bankszámlával 
nem rendelkező polgárok száma 75, illetve 
30%-kal csökkent, továbbá Finnországban 
és Dániában, ahol a háztartások banki 
szolgáltatásokkal való lefedettsége 100%-
os;

H. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyetemes biztosítására irányuló 
jogalkotási megoldások kielégítő 
eredményeket hoztak Belgiumban, 
Dániában, Franciaországban és 
Finnországban;

Or. en

Módosítás 28
Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
H preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

H. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyetemes biztosítására irányuló 
jogalkotási megoldások kielégítő 
eredményeket hoztak Belgiumban és 
Franciaországban, ahol a bankszámlával 
nem rendelkező polgárok száma 75, illetve 
30%-kal csökkent, továbbá Finnországban 
és Dániában, ahol a háztartások banki 
szolgáltatásokkal való lefedettsége 100%-
os;

H. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyetemes biztosítására irányuló 
jogalkotási megoldások kielégítő 
eredményeket hoztak Belgiumban és 
Franciaországban, ahol a bankszámlával 
nem rendelkező polgárok száma 75, illetve 
30%-kal csökkent, figyelembe véve 
azonban, hogy ezekben az országokban a 
fogyasztók még mindig gyakorlati 
nehézségekkel szembesülnek jogaik 
gyakorlása során1, és hogy az elérni 
kívánt célkitűzésnek annak kell lennie, 
hogy jogosultságot kínáljanak a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, 
ahogy Finnországban és Dániában is, ahol 
a háztartások banki szolgáltatásokkal való 
lefedettsége 100%-os;
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__________________
1 Franciaországban, ahol a felnőtt 
népesség 98,4%-a rendelkezik 
bankszámlával, még mindig 750 000 
francia polgár nem rendelkezik 
bankszámlával. Az alapszintű bankszámla 
megszerzésére irányuló eljárást ebben az 
országban bonyolultnak tartják, amelyet 
kevéssé ismernek, és ezért nem 
használnak: évente kevesebb, mint 35 000 
ember él ezzel a joggal.

Or. en

Módosítás 29
Jürgen Klute

Állásfoglalásra irányuló indítvány
H preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

H. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyetemes biztosítására irányuló 
jogalkotási megoldások kielégítő 
eredményeket hoztak Belgiumban és 
Franciaországban, ahol a bankszámlával 
nem rendelkező polgárok száma 75, illetve 
30%-kal csökkent, továbbá Finnországban 
és Dániában, ahol a háztartások banki 
szolgáltatásokkal való lefedettsége 100%-
os;

H. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyetemes biztosítására irányuló 
jogalkotási megoldások kielégítő 
eredményeket hoztak Belgiumban és 
Franciaországban, ahol a bankszámlával 
nem rendelkező polgárok száma 75, illetve 
30%-kal csökkent, figyelembe véve 
azonban, hogy ezekben az országokban a 
fogyasztók még mindig gyakorlati 
nehézségekkel szembesülnek jogaik 
gyakorlása során, és hogy az elérni kívánt
célkitűzésnek annak kell lennie, hogy 
jogosultságot kínáljanak a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésre a 
háztartások 100%-a számára, ahogy
jelenleg Finnországban és Dániában;

Or. en
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Módosítás 30
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
H preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

H. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyetemes biztosítására irányuló 
jogalkotási megoldások kielégítő 
eredményeket hoztak Belgiumban és 
Franciaországban, ahol a bankszámlával 
nem rendelkező polgárok száma 75, illetve 
30%-kal csökkent, továbbá Finnországban 
és Dániában, ahol a háztartások banki 
szolgáltatásokkal való lefedettsége 100%-
os;

H. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egyetemes biztosítására irányuló 
jogalkotási megoldások kielégítő 
eredményeket hoztak Belgiumban és 
Franciaországban, ahol a bankszámlával 
nem rendelkező polgárok száma 75, illetve 
30%-kal csökkent, továbbá Finnországban 
és Dániában, ahol a háztartások banki 
szolgáltatásokkal való lefedettsége 
csaknem 100%-os;

Or. en

Módosítás 31
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel a tagállamok nem reagáltak 
megfelelő módon a Bizottság fent említett 
ajánlására, és 15 tagállamban továbbra 
sem létezik sem jogi, sem önkéntességen 
alapuló előírás, amely alapján a 
bankoknak alapvető banki 
szolgáltatásokat kellene nyújtaniuk;

törölve

Or. en

Módosítás 32
Philippe De Backer
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel a tagállamok nem reagáltak
megfelelő módon a Bizottság fent említett 
ajánlására, és 15 tagállamban továbbra sem 
létezik sem jogi, sem önkéntességen 
alapuló előírás, amely alapján a bankoknak 
alapvető banki szolgáltatásokat kellene 
nyújtaniuk;

I. mivel a nem minden tagállam reagált 
megfelelő módon a Bizottság fent említett 
ajánlására, és 15 tagállamban továbbra sem 
létezik sem jogi, sem önkéntességen 
alapuló előírás, amely alapján a bankoknak 
alapvető banki szolgáltatásokat kellene 
nyújtaniuk;

Or. en

Módosítás 33
Jürgen Klute

Állásfoglalásra irányuló indítvány
I preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

I. mivel a tagállamok nem reagáltak
megfelelő módon a Bizottság fent említett 
ajánlására, és 15 tagállamban továbbra 
sem létezik sem jogi, sem önkéntességen 
alapuló előírás, amely alapján a bankoknak 
alapvető banki szolgáltatásokat kellene 
nyújtaniuk;

I. mivel a tagállamok nem tették meg az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
hozzáférésről szóló bizottsági ajánlásban 
megkövetelt megfelelő fellépést, mivel 10 
tagállam nem küldött választ a 
Bizottságnak 2012. március 6-ig; mivel 
csak Olaszországban és Írországban tettek 
konkrét nyomon követési intézkedéseket; 
mivel a tagállamok többségében 
egyértelműen hiányzik a politikai akarat, 
hogy előrelépjenek a pénzügyi 
beilleszkedés és a bankszámla-lefedettség 
terén, és túl sok tagállam van, ahol 
továbbra sem létezik sem jogi, sem 
önkéntességen alapuló előírás, amely 
alapján a bankoknak alapvető banki 
szolgáltatásokat kellene nyújtaniuk;

Or. en
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Módosítás 34
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel a hatékonyság érdekében az 
alapszintű bankszámlának – a nem 
szabványos személyi azonosító okmánnyal 
rendelkezők számára is – egyszerűen 
megnyithatónak kell lennie és 
meghatározott alapszolgáltatásokat kell 
biztosítania, továbbá intézkedéseket kell 
előírni a hatékony felügyelet és 
vitarendezés céljából;

J. mivel a hatékonyság érdekében az 
alapszintű bankszámlának betétszámlának 
kell lennie, egyszerűen megnyithatónak 
kell lennie, kedvezményes költségek 
mellett kell biztosítani, és – a 
folyószámlahitel kivételével –
meghatározott szolgáltatásokat kell 
nyújtania, például betéti kártyát vagy 
előre feltöltött (prepaid) kártyát, annak 
érdekében, hogy érvényes alternatívát 
kínáljon a számlatulajdonosnak a 
készpénzzel szemben; továbbá 
intézkedéseket kell előírni a hatékony 
felügyelet és a bank és a számlatulajdonos 
közötti vitarendezés céljából;

Or. en

Módosítás 35
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel a hatékonyság érdekében az 
alapszintű bankszámlának – a nem 
szabványos személyi azonosító okmánnyal 
rendelkezők számára is – egyszerűen 
megnyithatónak kell lennie és 
meghatározott alapszolgáltatásokat kell 
biztosítania, továbbá intézkedéseket kell 
előírni a hatékony felügyelet és 
vitarendezés céljából;

J. mivel a hatékonyság érdekében az 
alapszintű fizetési számlának egyszerűen 
megnyithatónak kell lennie és 
meghatározott alapszolgáltatásokat kell 
biztosítania, továbbá intézkedéseket kell 
előírni a hatékony felügyelet és 
vitarendezés céljából, valamint azzal a 
céllal, hogy az állandó lakóhellyel vagy 
szabványos személyazonosító okmánnyal 
nem rendelkező fogyasztók számára 
megkönnyítsék az ezekhez a számlákhoz 
való hozzáférést;
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Or. en

Módosítás 36
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel a hatékonyság érdekében az 
alapszintű bankszámlának – a nem 
szabványos személyi azonosító okmánnyal 
rendelkezők számára is – egyszerűen 
megnyithatónak kell lennie és 
meghatározott alapszolgáltatásokat kell 
biztosítania, továbbá intézkedéseket kell
előírni a hatékony felügyelet és 
vitarendezés céljából;

J. mivel a hatékonyság érdekében az 
alapszintű bankszámlának –egyszerűen 
megnyithatónak kell lennie és 
meghatározott alapszolgáltatásokat kell 
biztosítania, továbbá intézkedéseket kell 
előírni a hatékony felügyelet és 
vitarendezés céljából is;

Or. en

Módosítás 37
Gay Mitchell

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel a hatékonyság érdekében az 
alapszintű bankszámlának – a nem 
szabványos személyi azonosító okmánnyal 
rendelkezők számára is – egyszerűen 
megnyithatónak kell lennie és 
meghatározott alapszolgáltatásokat kell 
biztosítania, továbbá intézkedéseket kell
előírni a hatékony felügyelet és 
vitarendezés céljából;

J. mivel a hatékonyság érdekében az 
alapszintű bankszámlának egyszerűen 
megnyithatónak kell lennie és 
meghatározott alapszolgáltatásokat kell 
biztosítania, továbbá intézkedéseket kell 
előírni a hatékony felügyelet és 
vitarendezés céljából;

Or. en
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Módosítás 38
Burkhard Balz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel a hatékonyság érdekében az 
alapszintű bankszámlának – a nem 
szabványos személyi azonosító okmánnyal 
rendelkezők számára is – egyszerűen 
megnyithatónak kell lennie és 
meghatározott alapszolgáltatásokat kell 
biztosítania, továbbá intézkedéseket kell
előírni a hatékony felügyelet és 
vitarendezés céljából;

J. mivel a hatékonyság érdekében az 
alapszintű bankszámlának egyszerűen 
megnyithatónak kell lennie és 
meghatározott alapszolgáltatásokat kell 
biztosítania, továbbá intézkedéseket kell 
előírni a hatékony felügyelet és 
vitarendezés céljából;

Or. de

Módosítás 39
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ja. mivel a fizetési szolgáltatóknak az 
alapvető banki szolgáltatások nyújtásakor 
kiegyensúlyozott és arányos módon kell 
alkalmazniuk a pénzmosás elleni és a 
terrorizmus finanszírozása elleni 
jogszabályokban meghatározott ügyfél-
átvilágítási követelményeket; mivel ilyen 
indokokkal senkitől sem szabad 
megtagadni az alapszintű fizetési számla 
igénybevételét, illetve senkit sem szabad 
kizárni annak igénybevétele alól, kivéve, 
ha ennek megalapozott és objektív okai 
vannak; mivel az ilyen jogszabályokat 
sohasem szabad megalapozatlan 
ürügyként felhasználni a kereskedelmi 
szempontból kevésbé vonzó ügyfelek 
elutasítására;
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Or. en

Módosítás 40
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való költségmentes 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
felelősséget a közhatóságokkal és a civil 
társadalommal;

törölve

Or. en

Módosítás 41
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való költségmentes 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
felelősséget a közhatóságokkal és a civil 
társadalommal;

K. mivel a fizetési szolgáltatóknak kell 
felelősnek lenniük az alapszintű fizetési
számlákhoz való hozzáférés akár 
díjmentes, akár ésszerű díj melletti 
biztosításáért;

Or. en

Módosítás 42
Gay Mitchell
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való költségmentes 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
felelősséget a közhatóságokkal és a civil 
társadalommal;

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapvető 
bankszámlák költségmentes megnyitására 
vonatkozó felelősséget a közhatóságokkal 
és a civil társadalommal;

Or. en

Módosítás 43
Burkhard Balz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való költségmentes 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
felelősséget a közhatóságokkal és a civil 
társadalommal

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapszintű 
bankszámla költségmentes megnyitásának 
biztosítására vonatkozó felelősséget a 
közhatóságokkal és a civil társadalommal

Or. de

Módosítás 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapvető banki 

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapvető banki 
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szolgáltatásokhoz való költségmentes 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
felelősséget a közhatóságokkal és a civil 
társadalommal;

szolgáltatásokhoz való költségmentes vagy 
ésszerű költségek melletti hozzáférés 
biztosítására vonatkozó felelősséget a 
közhatóságokkal és a civil társadalommal;

Or. en

Módosítás 45
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való költségmentes 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
felelősséget a közhatóságokkal és a civil 
társadalommal;

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
alapvető banki szolgáltatásokat kellene 
kínálniuk ésszerű költségek mellett;

Or. en

Módosítás 46
Ramon Tremosa i Balcells

Állásfoglalásra irányuló indítvány
K preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való költségmentes 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
felelősséget a közhatóságokkal és a civil 
társadalommal;

K. mivel a bankoknak vállalati társadalmi 
felelősségvállalási stratégiájuk részeként 
meg kellene osztaniuk az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való költségmentes, 
illetve mindenképpen ésszerű és piaci 
alapú költség melletti hozzáférés 
biztosítására vonatkozó felelősséget a 
közhatóságokkal és a civil társadalommal;

Or. en
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Módosítás 47
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
L preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

L. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítására irányuló mindennemű 
kezdeményezésnek a letiltás elleni 
védelmet is magában kell foglalnia a 
fogyasztók bizalmának kiépítése, valamint 
a nem használt számlákból eredő 
költségek megelőzése érdekében;

törölve

Or. en

Módosítás 48
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
L preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

L. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítására irányuló mindennemű 
kezdeményezésnek a letiltás elleni 
védelmet is magában kell foglalnia a 
fogyasztók bizalmának kiépítése, valamint 
a nem használt számlákból eredő 
költségek megelőzése érdekében;

L. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítására irányuló mindennemű uniós 
kezdeményezésnek tiszteletben kell 
tartania a letiltás elleni védelemre 
vonatkozó nemzeti rendelkezéseket;

Or. en

Módosítás 49
Ivo Strejček
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
L preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

L. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés
biztosítására irányuló mindennemű 
kezdeményezésnek a letiltás elleni
védelmet is magában kell foglalnia a 
fogyasztók bizalmának kiépítése, valamint 
a nem használt számlákból eredő 
költségek megelőzése érdekében;

L. mivel az alacsony jövedelmű fogyasztók 
bankszektorba vetett bizalmának 
növelésére és az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük
biztosítására irányuló mindennemű 
kezdeményezésnek arra is kell irányulnia, 
hogy javítsa a számlatulajdonosok 
pénzügyi műveltségét is, annak 
érdekében, hogy szélesebb körű banki 
szolgáltatásokhoz férhessenek hozzá piaci 
áron az EU-ban, amint idővel javul a 
pénzügyi helyzetük;

Or. en

Módosítás 50
Jürgen Klute

Állásfoglalásra irányuló indítvány
L preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

L. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítására irányuló mindennemű 
kezdeményezésnek a letiltás elleni 
védelmet is magában kell foglalnia a 
fogyasztók bizalmának kiépítése, valamint 
a nem használt számlákból eredő költségek 
megelőzése érdekében;

L. mivel a túlzott eladósodottság a 
legfontosabb „új szociális kockázattá” vált 
Unió-szerte, ami várhatóan tovább 
súlyosbodik az Unióban állandósuló 
szociális és gazdasági válság 
következtében; mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása érdekében mindennemű 
kezdeményezésnek a letiltás elleni 
védelmet is magában kell foglalnia a 
fogyasztók bizalmának kiépítése, valamint 
a nem használt számlákból eredő költségek 
megelőzése érdekében;

Or. en
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Módosítás 51
Sharon Bowles

Állásfoglalásra irányuló indítvány
L a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

La. mivel a tisztességes hitelekhez való 
hozzáférés lehetővé tételének és a túlzott 
eladósodottság elleni küzdelemnek ki kell 
terjednie a magas kamatok, a rövid 
futamidejű hiteleket nyújtók, valamint a
csekkbeváltó helyek okainak és 
hatásainak értékelésére is Unió-szerte, 
külön figyelmet fordítva a pénzügyi 
kirekesztésre és a túlzott eladósodottságra;

Or. en

Módosítás 52
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
M preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

M. mivel elejét kell venni a verseny 
torzulásának, és figyelembe kell venni a 
fogyasztók igényeit a bankokkal kevéssé 
ellátott régiókban, és ezért a 
kezdeményezés hatályát a lehető 
legszélesebben kell meghatározni; mivel a 
hitelintézetek mellett az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a 
2007/64/EK irányelv által szabályozott 
egyéb fizetési szolgáltató is biztosíthatná;

M. mivel a hatályos nemzeti és uniós 
jogszabályokkal összhangban elejét kell 
venni a verseny torzulásának;

Or. en

Módosítás 53
Philippe De Backer
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
M preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

M. mivel elejét kell venni a verseny 
torzulásának, és figyelembe kell venni a 
fogyasztók igényeit a bankokkal kevéssé 
ellátott régiókban, és ezért a 
kezdeményezés hatályát a lehető 
legszélesebben kell meghatározni; mivel a
hitelintézetek mellett az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a 
2007/64/EK irányelv által szabályozott
egyéb fizetési szolgáltató is biztosíthatná;

M. mivel minden kezdeményezés fő célját 
annak kell képeznie, hogy az Unióban élő 
fogyasztók hozzáférjenek az alapszintű 
fizetési szolgáltatásokhoz; e tekintetben 
üdvözli, hogy a 2007/64/EK irányelvben 
szabályozott hitelintézetek mellett egyéb 
fizetési szolgáltatók is tevékenykednek 
alapvető fizetési szolgáltatások – például 
előre feltöltött fizetési megoldások –
nyújtása terén; ennélfogva felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
vegyék figyelembe a fizetési szolgáltatások 
piacán végbement új fejleményeket, 
amikor új kezdeményezéseket dolgoznak 
ki ezen a területen;

Or. en

Módosítás 54
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
M preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

M. mivel elejét kell venni a verseny 
torzulásának, és figyelembe kell venni a 
fogyasztók igényeit a bankokkal kevéssé 
ellátott régiókban, és ezért a 
kezdeményezés hatályát a lehető 
legszélesebben kell meghatározni; mivel a 
hitelintézetek mellett az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a 
2007/64/EK irányelv által szabályozott 
egyéb fizetési szolgáltató is biztosíthatná;

M. mivel elejét kell venni a verseny 
torzulásának, és figyelembe kell venni a 
fogyasztók igényeit a bankokkal kevéssé 
ellátott régiókban, és ezért a 
kezdeményezés hatályát a lehető 
legszélesebben kell meghatározni; mivel a 
hitelintézetek mellett az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést a 
2007/64/EK irányelv által szabályozott 
egyéb releváns fizetési szolgáltatónak is 
biztosítania kellene;

Or. en
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Módosítás 55
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
M a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ma. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz minden egyes uniós 
tagállamban egy vagy több, a 2007/64/EK 
irányelvben szabályozott bankintézet vagy 
nem banki intézet (egyéb fizetési 
szolgáltató) biztosíthatna hozzáférést;

Or. en

Módosítás 56
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
M a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Ma. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és az 
azok használatához való jogot a 
tagállamokban azon fogyasztók számára
kell biztosítani, akiknek van kapcsolata az 
érintett tagállammal, feltéve, hogy a 
fogyasztó: 1) nem rendelkezik az e 
melléklet 17. pontjának követelményeit 
teljesítő bankszámlával abban a 
tagállamban; és 2) olyan becsületbeli 
nyilatkozatot vagy az adott tagállam 
legalább egy pénzintézetének olyan
egyszerű nyilatkozatát nyújtja be, amely 
bizonyítja, hogy az érintett tagállamban 
megtagadták tőle az e melléklet 17. 
pontjának követelményeit teljesítő 
bankszámlát;
Az érintett tagállamhoz fűződő 
kapcsolatnak minősülnek többek között a 
következők: állampolgárság, lakóhely, 
munkahellyel kapcsolatos kérdések, 
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beiratkozás oktatási vagy szakképzési 
intézménybe, családdal kapcsolatos 
kérdések, illetve minden egyéb tényező, 
amely kapcsolatot jelenthet az érintett 
tagállammal;

Or. en

Módosítás 57
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

N. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való egyetemes
hozzáférésre irányuló bármely 
kezdeményezéshez jól megtervezett 
kommunikációs kampányoknak kell 
kapcsolódnia, amelyek felhívják a 
figyelmet a fogyasztók jogaira és a 
szolgáltatók kötelezettségeire;

N. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
létrehozására irányuló bármely regionális, 
nemzeti és uniós szintű kezdeményezéshez 
jól megtervezett kommunikációs 
kampányoknak kell kapcsolódnia, amelyek 
felhívják a figyelmet a fogyasztók és a 
szolgáltatók jogaira és kötelezettségeire;

Or. en

Módosítás 58
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

N. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való egyetemes 
hozzáférésre irányuló bármely 
kezdeményezéshez jól megtervezett
kommunikációs kampányoknak kell 
kapcsolódnia, amelyek felhívják a 
figyelmet a fogyasztók jogaira és a 
szolgáltatók kötelezettségeire;

N. mivel az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való egyetemes 
hozzáférésre irányuló bármely 
kezdeményezésnél mérlegelni kell, hogy 
kommunikációs kampányok 
kapcsolódjanak hozzájuk, amelyek 
felhívják a figyelmet a fogyasztók és a 
szolgáltatók jogaira és kötelezettségeire;
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Or. en

Módosítás 59
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Na. mivel a kereskedelmi szempontból 
kevésbé vonzó ügyfelek számára 
alapszintű fizetési számlákat kínáló 
fizetési szolgáltatók munkavállalói 
számára megfelelő képzést, elégséges időt 
és ésszerűen kiigazított értékesítési célokat 
kell adni az e fogyasztói csoport 
kezelésével összefüggésben;

Or. en

Módosítás 60
Olle Schmidt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N a preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Na. mivel a hallgatók, munkavállalók és a 
szolgáltatók számára lehetővé kell tenni, 
hogy határokon keresztül mozogjanak, és 
könnyen kihasználják az Európai Unión 
belüli mobilitás előnyeit;

Or. en

Módosítás 61
Olle Schmidt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N b preambulumbekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Nb. mivel egy tagállamban a 
bankszámlanyitáskor nem szabad 
megkövetelni a fogyasztótól, hogy 
megszüntesse a valamely másik 
tagállamban meglévő számláját;

Or. en

Módosítás 62
Olle Schmidt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
N c preambulumbekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

Nc. mivel a fizetési szolgáltatók alapszintű 
bankszámla megnyitására vonatkozó 
jelenlegi követelményei korlátozóak, és 
akadályozhatják az Európai Unión belüli 
határokon átnyúló mobilitást;

Or. en

Módosítás 63
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 114. 
cikke alapján 2012 végéig terjesszen elő
jogalkotási javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés Unió 
valamennyi polgára számára biztosítása 
érdekében, követve a mellékletben foglalt 
részletes ajánlásokat;

1. kéri a Bizottságot, hogy 2014 végéig 
nyújtson be az Európai Parlamentnek 
független hatásvizsgálatot a tagállamok 
jogalkotási és nem jogalkotási 
intézkedéseiről, figyelembe véve az 
alapszintű fizetési számlákról szóló, 2011. 
július 18-i 2011/442/EU ajánlását, mielőtt 
benyújtja az esetlegesen szükséges 
jogalkotási javaslatot;
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Or. en

Módosítás 64
Burkhard Balz

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy az az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 114. 
cikke alapján 2012 végéig terjesszen elő 
jogalkotási javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés Unió 
valamennyi polgára számára biztosítása 
érdekében, követve a mellékletben foglalt 
részletes ajánlásokat;

1. kéri a Bizottságot, hogy az az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 114. 
cikke alapján 2012 végéig terjesszen elő 
irányelvre irányuló egy vagy több
javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés Unió 
valamennyi polgára számára biztosítása 
érdekében, követve a mellékletben foglalt 
részletes ajánlásokat;

Or. de

Módosítás 65
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke 
alapján 2012 végéig terjesszen elő 
jogalkotási javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés Unió 
valamennyi polgára számára biztosítása 
érdekében, követve a mellékletben foglalt 
részletes ajánlásokat;

1. kéri a tagállamokat, hogy 2012 végéig 
tegyenek megfelelő lépéseket, és 
tájékoztassák a Bizottságot; kéri a 
Bizottságot, hogy 2013. január 31-ig 
részletesen ismertesse a valamennyi 
tagállamban uralkodó helyzetet; ha a 
tagállamok nem tettek megfelelő 
lépéseket, kéri a Bizottságot, hogy 2013 
júliusáig az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 114. cikke alapján 
terjesszen elő jogalkotási javaslatot az 
alapvető banki szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés az Unióban élő fogyasztók
számára történő biztosítása érdekében, 
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követve a mellékletben foglalt részletes 
ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 66
Olle Schmidt

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke 
alapján 2012 végéig terjesszen elő 
jogalkotási javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés Unió 
valamennyi polgára számára biztosítása 
érdekében, követve a mellékletben foglalt 
részletes ajánlásokat;

1. kéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke 
alapján 2012 végéig terjesszen elő 
jogalkotási javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek az 
Unióban jogszerűen tartózkodók számára 
történő biztosítása érdekében, követve a 
mellékletben foglalt részletes ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 67
Emilie Turunen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke 
alapján 2012 végéig terjesszen elő 
jogalkotási javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés Unió
valamennyi polgára számára biztosítása 
érdekében, követve a mellékletben foglalt 
részletes ajánlásokat;

1. kéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke 
alapján 2012 végéig terjesszen elő 
jogalkotási javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés Unióban 
élő bármely természetes személy számára
történő biztosítása érdekében, követve a 
mellékletben foglalt részletes ajánlásokat;

Or. en
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Módosítás 68
Liem Hoang Ngoc

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. kéri a Bizottságot, hogy az az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 114. 
cikke alapján 2012 végéig terjesszen elő 
jogalkotási javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés Unió 
valamennyi polgára számára biztosítása 
érdekében, követve a mellékletben foglalt 
részletes ajánlásokat;

1. kéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 114. cikke 
alapján 2012 végéig terjesszen elő 
jogalkotási javaslatot az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való ingyenes hozzáférés 
Unió valamennyi polgára számára történő 
biztosítása érdekében, követve a 
mellékletben foglalt részletes ajánlásokat;

Or. fr

Módosítás 69
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. megerősíti, hogy az ajánlások 
tiszteletben tartják az alapvető jogokat és a 
szubszidiaritás, valamint az arányosság 
elvét;

2. kéri a Bizottságot és adott esetben a 
tagállamokat annak ellenőrzésére, hogy 
ezek az ajánlások tiszteletben tartják-e az 
alapvető jogokat és a szubszidiaritás, 
valamint az arányosság elvét;

Or. en

Módosítás 70
Olle Ludvigsson

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. úgy véli, hogy a kért javaslatnak nem 
lesznek pénzügyi vonatkozásai;

3. úgy véli, hogy a kért javaslatnak nem 
lesznek pénzügyi vonatkozásai az uniós 
költségevetés szempontjából;

Or. en

Módosítás 71
Ivo Strejček

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. úgy véli, hogy a kért javaslatnak nem 
lesznek pénzügyi vonatkozásai;

3. kéri a Bizottságot és adott esetben a 
tagállamokat annak értékelésére, hogy 
ennek a javaslatnak lesznek-e pénzügyi 
vonatkozásai költségvetéseik 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 72
Philippe De Backer

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. úgy véli, hogy a kért javaslatnak nem 
lesznek pénzügyi vonatkozásai;

3. úgy véli, hogy a kért javaslatnak nem 
lesznek pénzügyi vonatkozásai az Európai 
Unió költségevetése szempontjából;

Or. en

Módosítás 73
Ivo Strejček
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Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – bevezető rész

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

Az Európai Parlament megítélése szerint az 
elfogadandó jogszabálynak a következők 
szabályozására kell irányulnia:

Az Európai Parlament megítélése szerint az 
alapvető banki szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésnek a következőkre kell 
irányulnia:

Or. en

Módosítás 74
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – -1 bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

-1. a Bizottságnak – mielőtt jogalkotási 
javaslatot terjeszt a Parlament és a 
Tanács elé – független hatásvizsgálatot 
kell végeznie e javaslat hatályának és 
eszközeinek tisztázása érdekében. A 
hatásvizsgálatnak különösen a következő 
kérdéseket kell tisztáznia:

Or. en

Módosítás 75
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – -1 bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

-1. Az „alapszintű fizetési számla” az e 
jogszabály rendelkezéseivel összhangban 
kínált fizetési számla. Az ezeknek a 
rendelkezéseknek teljes mértékben meg 
nem felelő, alapszintű jellegű fizetési 
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számlák nem minősülnek az e fogalom
hatálya alá tartozónak.

Or. en

Módosítás 76
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 1 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

1. A jogszabálynak a lehető legnagyobb 
számú, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 
(9) bekezdése szerinti fizetési szolgáltatót
alapvető banki szolgáltatások nyújtására 
kell köteleznie.

1. Minden tagállamnak meg kell 
határoznia, hogy hány, a 2007/64/EK 
irányelv 4. cikkének (9) bekezdése szerinti 
fizetési szolgáltatónak (banki, illetve nem 
banki intézetek) kell hozzáférést 
biztosítania alapvető banki 
szolgáltatásokhoz;

Or. en

Módosítás 77
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 1 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

1. A jogszabálynak a lehető legnagyobb 
számú, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 
(9) bekezdése szerinti fizetési szolgáltatót 
alapvető banki szolgáltatások nyújtására 
kell köteleznie.

1. A jogszabálynak a 2007/64/EK irányelv 
4. cikkének (9) bekezdése szerinti minden 
olyan fizetési szolgáltatót alapszintű 
fizetési számla nyújtására kell köteleznie, 
amelyek rendes üzleti tevékenységük 
szerves részeként fizetési számlákat 
kínálnak fogyasztóknak.

Or. en
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Módosítás 78
Emilie Turunen

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 1 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

1. A jogszabálynak a lehető legnagyobb 
számú, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 
(9) bekezdése szerinti fizetési szolgáltatót
alapvető banki szolgáltatások nyújtására 
kell köteleznie.

1. A jogszabálynak a 2007/64/EK irányelv 
4. cikkének (9) bekezdése szerinti fizetési 
szolgáltatókat alapvető banki 
szolgáltatások nyújtására kell köteleznie.

Or. en

Módosítás 79
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 1 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

1. A jogszabálynak a lehető legnagyobb 
számú, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 
(9) bekezdése szerinti fizetési szolgáltatót 
alapvető banki szolgáltatások nyújtására 
kell köteleznie.

1. A jogszabálynak fel kellene 
hatalmaznia a tagállamokat, hogy a 
2007/64/EK irányelv 4. cikkének (9) 
bekezdése szerinti fizetési szolgáltatót 
alapvető banki szolgáltatások nyújtására 
kötelezzék.

Or. de

Módosítás 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 1 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

1. A jogszabálynak a lehető legnagyobb 
számú, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 
(9) bekezdése szerinti fizetési szolgáltatót 

1. A jogszabálynak a lehető legnagyobb 
számú, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 
(9) bekezdése szerinti fizetési szolgáltatót 
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alapvető banki szolgáltatások nyújtására 
kell köteleznie.

alapvető banki szolgáltatások nyújtására 
kell ösztönöznie.

Or. en

Módosítás 81
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 1 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

1. A jogszabálynak a lehető legnagyobb 
számú, a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 
(9) bekezdése szerinti fizetési szolgáltatót 
alapvető banki szolgáltatások nyújtására 
kell köteleznie.

1. Minden európai jogszabálynak 
köteleznie kell a tagállamokat, hogy 
elsősorban azzal biztosítsák az alapvető 
banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést, 
hogy a lehető legnagyobb számú, a 
2007/64/EK irányelv 4. cikkének (9) 
bekezdése szerinti fizetési szolgáltatót 
alapvető banki szolgáltatások nyújtására 
kötelez. E tekintetben megállapítja, hogy a 
2007/64/EK irányelv 4. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott fizetési 
szolgáltatóktól eltérő egyéb fizetési 
szolgáltatók is részt vesznek alapszintű 
fizetési szolgáltatások – például előre 
fizetett megoldások – nyújtásában; 
ennélfogva hasznos lehetne figyelembe 
venni a fizetési szolgáltatások piacának e 
fejleményeit is, amikor új 
kezdeményezéseket dolgoznak ki ezen a 
területen.

Or. en

Módosítás 82
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 1 a bekezdés (új)



PE486.164v01-00 42/125 AM\897689HU.doc

HU

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

1a. Minden jogalkotási kezdeményezésnek 
tiszteletben kell tartania a szubszidiaritás 
elvét, és figyelembe kell vennie az azokban 
a tagállamokban létező jogi vagy önkéntes 
megállapodásokat, ahol az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférést és annak 
használatát már sikeresen biztosították.

Or. en

Módosítás 83
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 2 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

2. Az alapszintű bankszámla 
szolgáltatásaihoz nem kapcsolódó 
szolgáltatásokat nyújtó fizetési 
szolgáltatóra háruló indokolatlan terhek 
elkerülése érdekében az ilyen számlák 
biztosítására vonatkozó kötelezettség alól 
az alábbiakat fel kellene menteni:

törölve

a) a 2007/64/EK irányelv 1. cikke (1) 
bekezdésének e) és f) pontjában 
meghatározott fizetési szolgáltatók; 
b) azon pénzforgalmi intézmények, 
amelyek számára kizárólag a 2007/64/EK 
irányelv mellékletének 4–7. pontjában 
felsorolt egy vagy több pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtását engedélyezték.

Or. en

Módosítás 84
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
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Melléklet – 1 ajánlás – 2 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

2. Az alapszintű bankszámla 
szolgáltatásaihoz nem kapcsolódó 
szolgáltatásokat nyújtó fizetési 
szolgáltatóra háruló indokolatlan terhek 
elkerülése érdekében az ilyen számlák
biztosítására vonatkozó kötelezettség alól 
az alábbiakat fel kellene menteni:

2. Ennek megfelelően a fogyasztóknak 
fizetési számlákat nem nyújtó fizetési 
szolgáltatóra háruló indokolatlan terhek 
elkerülése érdekében a következő 
szolgáltatókat rendes esetben mentesíteni 
kellene az alapszintű fizetési számla 
biztosítására vonatkozó kötelezettség alól:

Or. en

Módosítás 85
Emilie Turunen

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 3 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

3. A tagállamok számára meg kell 
engedni, hogy az alapszintű bankszámla 
nyújtása alól felmentsék a következőket: 

törölve

a) szövetkezeti üzleti modell szerint, 
nonprofit jelleggel vagy meghatározott 
kritériumok, például foglalkozás szerinti 
tagság alapján működő fizetési 
szolgáltatók;
b) azok a fizetési szolgáltatók, amelyek az 
előző évben 3 millió eurónál kisebb 
összértékben bonyolítottak le ügyleteket. 

Or. en

Módosítás 86
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 3 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

3. A tagállamok számára meg kell 
engedni, hogy az alapszintű bankszámla 
nyújtása alól felmentsék a következőket: 

törölve

a) szövetkezeti üzleti modell szerint, 
nonprofit jelleggel vagy meghatározott 
kritériumok, például foglalkozás szerinti 
tagság alapján működő fizetési 
szolgáltatók;
b) azok a fizetési szolgáltatók, amelyek az 
előző évben 3 millió eurónál kisebb 
összértékben bonyolítottak le ügyleteket. 

Or. en

Módosítás 87
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 3 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

3. A tagállamok számára meg kell 
engedni, hogy az alapszintű bankszámla
nyújtása alól felmentsék a következőket:

3. A tagállamoknak – amíg az nem 
károsítja aránytalanul a versenyt vagy a 
fogyasztók hozzáférési jogát – meg kell 
engedniük, hogy az alapszintű fizetési 
számla nyújtása alól felmentsék a 
következő szolgáltatókat:

Or. en

Módosítás 88
Jürgen Klute

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 3 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

3. A tagállamok számára meg kell engedni, 3. A tagállamok számára meg kell engedni, 



AM\897689HU.doc 45/125 PE486.164v01-00

HU

hogy az alapszintű bankszámla nyújtása 
alól felmentsék a következőket:

hogy az alapszintű bankszámla nyújtása 
alól felmentsék a fizetési szolgáltatókat, ha 
teljesítik legalább a következők egyikét:

Or. en

Módosítás 89
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 3 bekezdés – a pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

a) szövetkezeti üzleti modell szerint,
nonprofit jelleggel vagy meghatározott 
kritériumok, például foglalkozás szerinti 
tagság alapján működő fizetési 
szolgáltatók;

a) nonprofit jelleggel vagy meghatározott 
kritériumok, például foglalkozás szerinti 
tagság alapján működő fizetési 
szolgáltatók, amelyek nem az általános 
lakossági üzletágban tevékenykednek;

Or. de

Módosítás 90
Peter Simon

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 3 bekezdés – a pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

a) szövetkezeti üzleti modell szerint,
nonprofit jelleggel vagy meghatározott 
kritériumok, például foglalkozás szerinti 
tagság alapján működő fizetési 
szolgáltatók;

a) nonprofit jelleggel vagy meghatározott 
kritériumok, például foglalkozás szerinti 
tagság alapján működő fizetési 
szolgáltatók;

Or. de

Módosítás 91
Jürgen Klute

Ajánlásra irányuló javaslat
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Melléklet – 1 ajánlás – 3 bekezdés – a pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

a) szövetkezeti üzleti modell szerint,
nonprofit jelleggel vagy meghatározott 
kritériumok, például foglalkozás szerinti 
tagság alapján működő fizetési 
szolgáltatók;

a) nonprofit jelleggel vagy meghatározott 
kritériumok, például foglalkozás szerinti 
tagság alapján működő fizetési 
szolgáltatók;

Or. en

Módosítás 92
Peter Simon

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 3 bekezdés – b pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

b) azok a fizetési szolgáltatók, amelyek az 
előző évben 3 millió eurónál kisebb 
összértékben bonyolítottak le ügyleteket. 

törölve

Or. de

Módosítás 93
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 3 bekezdés – b pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

b) azok a fizetési szolgáltatók, amelyek az 
előző évben 3 millió eurónál kisebb 
összértékben bonyolítottak le ügyleteket.

b) azok a fizetési szolgáltatók, amelyek az 
előző évben egy adott összegnél kisebb 
összértékben bonyolítottak le ügyleteket.
Az e tekintetben alkalmazandó 
határértéket minden egyes tagállam
tekintetében pontosan meg kell határozni 
az ottani érintett érdekelt felekkel
folytatott konzultációt követően, és azt 
rendszeresen naprakésszé kell tenni. A 
tagállamoknak tájékoztatniuk kell a 
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Bizottságot saját határértékeikről és arról, 
hogy ezek meddig maradnak hatályban.

Or. en

Módosítás 94
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 4 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

4. A 3. pont a) alpontja alapján 
felmentésben részesülő fizetési 
szolgáltatóknak hozzájárulást kellene 
fizetniük egy kompenzációs alapba, 
kivéve, ha a szolgáltató nonprofit jelleggel 
működik. 

törölve

Or. en

Módosítás 95
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 4 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

4. A 3. pont a) alpontja alapján 
felmentésben részesülő fizetési 
szolgáltatóknak hozzájárulást kellene 
fizetniük egy kompenzációs alapba, 
kivéve, ha a szolgáltató nonprofit jelleggel 
működik.

törölve

Or. en

Módosítás 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 4 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

4. A 3. pont a) alpontja alapján 
felmentésben részesülő fizetési 
szolgáltatóknak hozzájárulást kellene 
fizetniük egy kompenzációs alapba, 
kivéve, ha a szolgáltató nonprofit jelleggel 
működik.

törölve

Or. en

Módosítás 97
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 4 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

4. A 3. pont a) alpontja alapján 
felmentésben részesülő fizetési 
szolgáltatóknak hozzájárulást kellene 
fizetniük egy kompenzációs alapba, 
kivéve, ha a szolgáltató nonprofit jelleggel 
működik.

törölve

Or. de

Módosítás 98
Gay Mitchell

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 4 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

4. A 3. pont a) alpontja alapján 
felmentésben részesülő fizetési 
szolgáltatóknak hozzájárulást kellene 
fizetniük egy kompenzációs alapba, 
kivéve, ha a szolgáltató nonprofit jelleggel 

törölve
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működik.

Or. en

Módosítás 99
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 1 ajánlás – 4 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

4. A 3. pont a) alpontja alapján 
felmentésben részesülő fizetési 
szolgáltatóknak hozzájárulást kellene 
fizetniük egy kompenzációs alapba, 
kivéve, ha a szolgáltató nonprofit jelleggel 
működik.

4. A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy a 3. pont a) alpontja alapján 
felmentésben részesülő fizetési szolgáltatót 
egy kompenzációs alapba való 
hozzájárulás-befizetésre kötelezzék, 
kivéve, ha a szolgáltató nonprofit jelleggel 
működik

Or. en

Módosítás 100
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 5 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
nyitni és használni, feltéve, hogy a 
fogyasztó az adott tagállam területén még 
nem rendelkezik az ezen ajánlásokban 
meghatározott uniós jogszabályok 
előírásainak megfelelő alapszintű 
bankszámlával.

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra a tagállami fizetési szolgáltatónál 
alapszintű bankszámlát nyitni és használni 
abban a tagállamban, ahol szokásos 
tartózkodási helye van, feltéve, hogy a 
fogyasztó még nem rendelkezik az ezen 
ajánlásokban meghatározott uniós 
jogszabályok előírásainak megfelelő 
fizetési számlával vagy alapszintű 
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bankszámlával, és bizonyíthatóan 
elutasították a fizetési számla 
megnyitására irányuló kérelmét.
A fogyasztónak az adott tagállammal és a 
fizetési szolgáltató szolgáltatási 
területével, ahol alapszintű bankszámlát 
kíván nyitni, valamilyen kapcsolatban kell 
állnia lakóhely, munkahely vagy 
tanulmányi hely formájában.

Or. de

Módosítás 101
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 5 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
nyitni és használni, feltéve, hogy a 
fogyasztó az adott tagállam területén még 
nem rendelkezik az ezen ajánlásokban 
meghatározott uniós jogszabályok 
előírásainak megfelelő alapszintű 
bankszámlával.

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a valamely tagállamhoz kapcsolattal
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra abban a tagállamban alapszintű 
bankszámlát nyitni és használni, feltéve, 
hogy a fogyasztó: 1) nem rendelkezik az e 
melléklet 17. pontjának követelményeit 
teljesítő bankszámlával abban a 
tagállamban; és 2) olyan becsületbeli 
nyilatkozatot vagy az adott tagállam 
legalább egy pénzintézetének olyan 
egyszerű nyilatkozatát nyújtja be, amely 
bizonyítja, hogy az érintett tagállamban 
megtagadták tőle az e melléklet 17. 
pontjának követelményeit teljesítő 
bankszámlát.

Or. en
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Módosítás 102
Peter Simon

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 5 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
nyitni és használni, feltéve, hogy a 
fogyasztó az adott tagállam területén még 
nem rendelkezik az ezen ajánlásokban 
meghatározott uniós jogszabályok 
előírásainak megfelelő alapszintű 
bankszámlával.

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
nyitni és használni, feltéve, hogy a 
fogyasztó az adott tagállam területén még 
nem rendelkezik az ezen ajánlásokban 
meghatározott uniós jogszabályok 
előírásainak megfelelő alapszintű 
bankszámlával. Ennek során az alapszintű 
bankszámla megnyitását nem 
akadályozhatja azt, hogy a fogyasztó más 
tagállamokban vagy Unión kívül 
államokban további alapszintű 
bankszámlákkal rendelkezik.

Or. de

Módosítás 103
Jürgen Klute

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 5 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
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nyitni és használni, feltéve, hogy a 
fogyasztó az adott tagállam területén még 
nem rendelkezik az ezen ajánlásokban 
meghatározott uniós jogszabályok 
előírásainak megfelelő alapszintű 
bankszámlával.

nyitni és használni, feltéve, hogy a 
fogyasztó az adott tagállam területén még 
nem rendelkezik az ezen ajánlásokban 
meghatározott uniós jogszabályok 
előírásainak teljes mértékben megfelelő 
alapszintű bankszámlával. Az alapszintű 
bankszámla megnyitásához való jog nem 
korlátozható, ha a fogyasztó már 
rendelkezik további bankszámlákkal –
köztük alapszintű bankszámlákkal –
valamely másik tagállamban.

Or. en

Módosítás 104
Gay Mitchell

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 5 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
nyitni és használni, feltéve, hogy a 
fogyasztó az adott tagállam területén még 
nem rendelkezik az ezen ajánlásokban 
meghatározott uniós jogszabályok 
előírásainak megfelelő alapszintű 
bankszámlával.

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
nyitni és használni abban az országban, 
ahol szokásos tartózkodási helye van, 
feltéve, hogy a fogyasztó az adott tagállam 
területén még nem rendelkezik az ezen 
ajánlásokban meghatározott uniós 
jogszabályok előírásainak megfelelő 
folyószámlával vagy alapszintű 
bankszámlával. Az alapszintű bankszámla 
megnyitásakor igazolni kell a 
személyazonosságot.

Or. en
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Módosítás 105
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 5 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
nyitni és használni, feltéve, hogy a 
fogyasztó az adott tagállam területén még 
nem rendelkezik az ezen ajánlásokban 
meghatározott uniós jogszabályok 
előírásainak megfelelő alapszintű 
bankszámlával.

5. Minden lehetséges uniós jogszabálynak 
biztosítania kell, hogy az Unióban 
jogszerűen lakóhellyel rendelkező bármely 
uniós polgárnak (a továbbiakban: ügyfél), 
azaz bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
nyitni és használni, feltéve, hogy a 
fogyasztó az adott tagállam területén még 
nem rendelkezik az ezen ajánlásokban 
meghatározott uniós jogszabályok 
előírásainak megfelelő alapszintű 
bankszámlával.

Or. en

Módosítás 106
Olle Schmidt

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 5 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
nyitni és használni, feltéve, hogy a 
fogyasztó az adott tagállam területén még 
nem rendelkezik az ezen ajánlásokban 
meghatározott uniós jogszabályok 

5. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező bármely fogyasztónak, azaz 
bármely természetes személynek joga 
legyen a kereskedelmi, üzleti, kézműves 
vagy szakmai tevékenységétől eltérő 
célokra valamely tagállami fizetési 
szolgáltatónál alapszintű bankszámlát 
nyitni és használni.



PE486.164v01-00 54/125 AM\897689HU.doc

HU

előírásainak megfelelő alapszintű 
bankszámlával.

Or. en

Módosítás 107
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 6 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztók számára ne járjon 
indokolatlan terhekkel annak bizonyítása, 
hogy még nem rendelkeznek alapszintű 
bankszámlával, és elő kell írnia, hogy a 
fogyasztó a kérelmezési folyamat során 
nyilatkozzék erről.

törölve

Or. en

Módosítás 108
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 6 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztók számára ne járjon 
indokolatlan terhekkel annak bizonyítása, 
hogy még nem rendelkeznek alapszintű
bankszámlával, és elő kell írnia, hogy a 
fogyasztó a kérelmezési folyamat során 
nyilatkozzék erről. 

6. Minden tagállamot kötelezni kell arra, 
hogy hozza létre az alapszintű fizetési 
számlákkal kapcsolatos egyedi
információk nemzeti nyilvántartását. A 
nyilvántartást statisztikai adatok 
gyűjtésére és annak ellenőrzésére kell 
felhasználni, hogy az alapszintű fizetési 
számlát kérelmező fogyasztó rendelkezik-e 
már ilyen számlával egy másik fizetési 
szolgáltatónál ugyanabban a 
tagállamban. Az adatoknak a lehető 
legszűkebb körűnek kell lenniük és 
tiszteletben kell tartaniuk az érintett 
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fogyasztó integritását. Minden alapszintű 
fizetési számlát fel kell venni a 
nyilvántartásba, amikor a számlát 
megnyitják, és törölni kell, amikor 
megszüntetik. Az alapszintű fizetési 
számla megadásának minden elutasítását 
névtelenül nyilvántartásba kell venni az 
indokolással együtt. Ezeket az elutasítási 
bejegyzéseket legfeljebb egy év után 
törölni kell a nyilvántartásból. A fizetési 
szolgáltatóknak az e nyilvántartásért 
felelős nemzeti hatósághoz kell fordulniuk 
annak ellenőrzése céljából, hogy az 
alapszintű fizetési számlát kérelmező 
fogyasztó rendelkezik-e már ilyen 
számlával ugyanabban a tagállamban.

Or. en

Módosítás 109
Jürgen Klute

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 6 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztók számára ne járjon 
indokolatlan terhekkel annak bizonyítása, 
hogy még nem rendelkeznek alapszintű 
bankszámlával, és elő kell írnia, hogy a 
fogyasztó a kérelmezési folyamat során 
nyilatkozzék erről.

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztók számára ne járjon 
indokolatlan terhekkel annak bizonyítása, 
hogy még nem rendelkeznek a jogszabály 
követelményeinek teljes mértékben 
megfelelő alapszintű bankszámlával 
ugyanabban a tagállamban, és elő kell 
írnia, hogy a fogyasztó a kérelmezési 
folyamat során nyilatkozzék erről.

Or. en

Módosítás 110
Peter Simon

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 6 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztók számára ne járjon 
indokolatlan terhekkel annak bizonyítása, 
hogy még nem rendelkeznek alapszintű 
bankszámlával, és elő kell írnia, hogy a 
fogyasztó a kérelmezési folyamat során 
nyilatkozzék erről. 

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztók számára ne járjon 
indokolatlan terhekkel annak bizonyítása, 
hogy az érintett tagállam területén még 
nem rendelkeznek alapszintű 
bankszámlával, és elő kell írnia, hogy a 
fogyasztó a kérelmezési folyamat során 
nyilatkozzék erről.

Or. de

Módosítás 111
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 6 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztók számára ne járjon 
indokolatlan terhekkel annak bizonyítása, 
hogy még nem rendelkeznek alapszintű 
bankszámlával, és elő kell írnia, hogy a 
fogyasztó a kérelmezési folyamat során 
nyilatkozzék erről.

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztók számára ne járjon 
indokolatlan terhekkel annak bizonyítása, 
hogy még nem rendelkeznek alapszintű 
bankszámlával az érintett tagállamban, és 
elő kell írnia, hogy a fogyasztó a 
kérelmezési folyamat során nyilatkozzék 
erről.

Or. en

Módosítás 112
Olle Schmidt

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 6 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztók számára ne járjon 
indokolatlan terhekkel annak bizonyítása, 

6. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztók számára ne járjon 
indokolatlan terhekkel annak bizonyítása, 
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hogy még nem rendelkeznek alapszintű 
bankszámlával, és elő kell írnia, hogy a 
fogyasztó a kérelmezési folyamat során 
nyilatkozzék erről.

hogy még nem rendelkeznek alapszintű 
bankszámlával a tagállamban, és elő kell 
írnia, hogy a fogyasztó a kérelmezési 
folyamat során nyilatkozzék erről.

Or. en

Módosítás 113
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 7 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés joga a fogyasztót 
állampolgárságától és az Unión belüli 
tartózkodási helyétől függetlenül 
megilleti. Az alapszintű bankszámla 
megnyitásakor nem szabad figyelembe 
venni olyan kritériumokat, mint a 
jövedelem szintje vagy rendszeressége, 
munkahely, hiteltörténet, eladósodottság 
mértéke, csődeljárás vagy a későbbiekben 
a számlán folytatandó tevékenység. Az 
alapszintű bankszámlához való hozzáférést 
semmilyen körülmények között nem lehet 
más termékek vagy szolgáltatások, például 
biztosítás megvásárlásától függővé tenni.

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférést semmilyen körülmények között 
nem lehet más termékek vagy 
szolgáltatások, például biztosítás 
megvásárlásától függővé tenni.

Or. en

Módosítás 114
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 7 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés joga a fogyasztót 
állampolgárságától és az Unión belüli 

7. Valamely tagállamban az alapszintű
bankszámlához való hozzáférés joga 
azokat a fogyasztókat illeti meg, akiknek 
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tartózkodási helyétől függetlenül 
megilleti. Az alapszintű bankszámla 
megnyitásakor nem szabad figyelembe 
venni olyan kritériumokat, mint a 
jövedelem szintje vagy rendszeressége, 
munkahely, hiteltörténet, eladósodottság 
mértéke, csődeljárás vagy a későbbiekben 
a számlán folytatandó tevékenység. Az 
alapszintű bankszámlához való hozzáférést 
semmilyen körülmények között nem lehet 
más termékek vagy szolgáltatások, például 
biztosítás megvásárlásától függővé tenni.

kapcsolata van az érintett tagállammal. Az 
érintett tagállamhoz fűződő 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. Az alapszintű 
bankszámla megnyitásakor nem szabad 
figyelembe venni olyan kritériumokat, mint 
a jövedelem szintje vagy rendszeressége, 
munkahely, hiteltörténet, eladósodottság 
mértéke, csődeljárás vagy a későbbiekben 
a számlán folytatandó tevékenység. Az 
alapszintű bankszámlához való hozzáférést 
semmilyen körülmények között nem lehet 
más termékek vagy szolgáltatások, például 
biztosítás megvásárlásától függővé tenni.

Or. en

Módosítás 115
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 7 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés joga a fogyasztót 
állampolgárságától és az Unión belüli 
tartózkodási helyétől függetlenül megilleti. 
Az alapszintű bankszámla megnyitásakor 
nem szabad figyelembe venni olyan 
kritériumokat, mint a jövedelem szintje 
vagy rendszeressége, munkahely, 
hiteltörténet, eladósodottság mértéke, 
csődeljárás vagy a későbbiekben a 
számlán folytatandó tevékenység. Az 
alapszintű bankszámlához való hozzáférést 
semmilyen körülmények között nem lehet 
más termékek vagy szolgáltatások, például 
biztosítás megvásárlásától függővé tenni.

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés joga az uniós polgárt 
lakóhelyétől függetlenül megilleti. Az 
alapszintű bankszámla megnyitásakor nem 
szabad figyelembe venni olyan 
kritériumokat, mint a jövedelem szintje 
vagy rendszeressége, munkahely, 
hiteltörténet, eladósodottság mértéke vagy 
csődeljárás. A körülmények azonban nem 
lehetnek olyanok, hogy ésszerűtlen legyen 
elvárni a hitelintézettől a számlanyitás és -
vezetést. Ezért ha az uniós polgár a 
szerződéses viszony keretében hamis 
adatokat ad meg, nem fizeti meg a díjakat, 
valamint súlyosan zaklatja vagy 
veszélyezteti a bank dolgozóit vagy 
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ügyfeleit, az az alapszintű bankszámla 
elutasítási vagy felmondási indokának 
tekintendő. Az alapszintű bankszámlához 
való hozzáférést semmilyen körülmények 
között nem lehet más termékek vagy 
szolgáltatások, például biztosítás 
megvásárlásától függővé tenni.

Or. de

Módosítás 116
Emilie Turunen

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 7 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés joga a fogyasztót 
állampolgárságától és az Unión belüli 
tartózkodási helyétől függetlenül megilleti. 
Az alapszintű bankszámla megnyitásakor 
nem szabad figyelembe venni olyan 
kritériumokat, mint a jövedelem szintje 
vagy rendszeressége, munkahely, 
hiteltörténet, eladósodottság mértéke, 
csődeljárás vagy a későbbiekben a számlán 
folytatandó tevékenység. Az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférést 
semmilyen körülmények között nem lehet 
más termékek vagy szolgáltatások, például 
biztosítás megvásárlásától függővé tenni.

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés joga a fogyasztót 
állampolgárságától és az Unión belüli 
tartózkodási helyétől függetlenül megilleti. 
Az alapszintű bankszámla megnyitásakor 
nem szabad figyelembe venni olyan 
kritériumokat, mint a jövedelem szintje 
vagy rendszeressége, munkahely, 
hiteltörténet, eladósodottság mértéke, 
csődeljárás vagy a későbbiekben a számlán 
folytatandó tevékenység. Az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférést 
semmilyen körülmények között nem lehet 
más termékek vagy szolgáltatások, például 
biztosítás megvásárlásától vagy további 
bankszámlától függővé tenni.

Or. en

Módosítás 117
Peter Simon

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 7 bekezdés



PE486.164v01-00 60/125 AM\897689HU.doc

HU

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés joga a fogyasztót 
állampolgárságától és az Unión belüli 
tartózkodási helyétől függetlenül megilleti. 
Az alapszintű bankszámla megnyitásakor 
nem szabad figyelembe venni olyan 
kritériumokat, mint a jövedelem szintje 
vagy rendszeressége, munkahely, 
hiteltörténet, eladósodottság mértéke, 
csődeljárás vagy a későbbiekben a számlán 
folytatandó tevékenység. Az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférést 
semmilyen körülmények között nem lehet 
más termékek vagy szolgáltatások, például 
biztosítás megvásárlásától függővé tenni.

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés joga a fogyasztót 
állampolgárságától és az Unión belüli 
tartózkodási helyétől függetlenül megilleti. 
Az alapszintű bankszámla megnyitásakor 
nem szabad figyelembe venni olyan 
kritériumokat, mint a jövedelem szintje 
vagy rendszeressége, munkahely, 
hiteltörténet, eladósodottság mértéke, 
csődeljárás vagy a későbbiekben a számlán 
folytatandó tevékenység, valamint a 
hitelinformációs ügynökségeknél a 
személy pénzügyi körülményeivel
kapcsolatban nyilvántartott információk. 
Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférést semmilyen körülmények között 
nem lehet más termékek vagy 
szolgáltatások, például biztosítás 
megvásárlásától függővé tenni.

Or. de

Módosítás 118
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 7 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés joga a fogyasztót 
állampolgárságától és az Unión belüli 
tartózkodási helyétől függetlenül megilleti. 
Az alapszintű bankszámla megnyitásakor 
nem szabad figyelembe venni olyan 
kritériumokat, mint a jövedelem szintje 
vagy rendszeressége, munkahely, 
hiteltörténet, eladósodottság mértéke, 
csődeljárás vagy a későbbiekben a 
számlán folytatandó tevékenység. Az 
alapszintű bankszámlához való hozzáférést 
semmilyen körülmények között nem lehet 

7. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés joga a fogyasztót 
állampolgárságától és az Unión belüli 
tartózkodási helyétől függetlenül megilleti. 
Az alapszintű bankszámla megnyitásakor 
nem szabad figyelembe venni olyan 
kritériumokat, mint a jövedelem szintje 
vagy rendszeressége, munkahely, 
hiteltörténet, eladósodottság mértéke, 
csődeljárás vagy a várható 
számlaforgalom. Az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférést 
semmilyen körülmények között nem lehet 
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más termékek vagy szolgáltatások, például 
biztosítás megvásárlásától függővé tenni.

más termékek vagy szolgáltatások, például 
biztosítás megvásárlásától függővé tenni.

Or. en

Módosítás 119
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 8 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

8. A jogszabályt az uniós szabályok 
sérelme nélkül kell alkalmazni, különös 
tekintettel a szolgáltatók azon 
kötelezettségére, miszerint a szolgáltatók a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabályok, például a pénzmosásról 
szóló jogszabályok szerinti rendkívüli 
körülmények fennállása esetén kötelesek 
felbontani az alapszintű bankszámláról 
szóló szerződést. A számla szélhámosság, a 
bizalommal való visszaélés vagy 
okirathamisítás esetén is lezárható. 

8. Minden lehetséges uniós jogszabályt az 
uniós szabályok sérelme nélkül kell 
alkalmazni, különös tekintettel a 
szolgáltatók azon kötelezettségére, 
miszerint a szolgáltatók a vonatkozó uniós 
vagy nemzeti jogszabályok, például a 
pénzmosásról szóló jogszabályok szerinti 
rendkívüli körülmények fennállása esetén 
kötelesek felbontani az alapszintű 
bankszámláról szóló szerződést. A számla 
szélhámosság, a bizalommal való 
visszaélés vagy okirathamisítás esetén is 
lezárható.

Or. en

Módosítás 120
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 8 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

8. A jogszabályt az uniós szabályok 
sérelme nélkül kell alkalmazni, különös
tekintettel a szolgáltatók azon 
kötelezettségére, miszerint a szolgáltatók a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabályok, például a pénzmosásról 
szóló jogszabályok szerinti rendkívüli 

8. Az alapszintű bankszámlát csak 
kivételes körülmények között, például a 
következő esetekben lehet elutasítani vagy 
törölni:
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körülmények fennállása esetén kötelesek 
felbontani az alapszintű bankszámláról 
szóló szerződést. A számla szélhámosság, a 
bizalommal való visszaélés vagy 
okirathamisítás esetén is lezárható.

1) összeegyeztethetetlenség a pénzmosásról 
szóló jogszabályokkal;
2) szélhámosság, a bizalommal való 
visszaélés vagy okirathamisítás;

3) az alapszintű bankszámlához 
kapcsolódó díjak tartós meg nem fizetése.

Or. en

Módosítás 121
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 8 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

8. A jogszabályt az uniós szabályok 
sérelme nélkül kell alkalmazni, különös 
tekintettel a szolgáltatók azon 
kötelezettségére, miszerint a szolgáltatók a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabályok, például a pénzmosásról 
szóló jogszabályok szerinti rendkívüli 
körülmények fennállása esetén kötelesek 
felbontani az alapszintű bankszámláról
szóló szerződést. A számla szélhámosság, a 
bizalommal való visszaélés vagy 
okirathamisítás esetén is lezárható.

8. A jogszabályt az uniós szabályok 
sérelme nélkül kell alkalmazni, különös 
tekintettel a szolgáltatók azon 
kötelezettségére, miszerint a szolgáltatók a 
vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabályok, például a pénzmosásról és a 
terrorizmus finanszírozásáról szóló 
jogszabályok szerinti rendkívüli 
körülmények fennállása esetén kötelesek 
megtagadni az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférést, illetve 
felbontani az alapszintű fizetési számláról
szóló szerződést. A számla szélhámosság, a 
bizalommal való visszaélés vagy 
okirathamisítás esetén is megtagadható 
vagy lezárható.

Or. en
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Módosítás 122
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 9 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

9. A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy az ügyfél-átvilágítási 
eljárások nem járnak megkülönböztető 
gyakorlatokkal, például a hátrányos 
helyzetű csoportokkal, migráns 
személyekkel, etnikai vagy vallási 
kisebbségekkel vagy állandó lakcímmel 
nem rendelkező személyekkel szemben. 
Ezért különös figyelmet kell fordítani 
azon módszerekre, amelyek révén az 
állandó lakcímmel nem rendelkezők 
áteshetnek az ügyfél-átvilágítási 
eljáráson, és az alapvető pénzforgalmi 
szolgáltatások meghatározott köréhez való 
hozzáférés tényleges biztosítása érdekében 
figyelembe kell venni a bevált nemzeti 
gyakorlatokat.

9. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az ügyfél-átvilágítási eljárások teljes 
mértékben tiszteletben tartják a 
megkülönböztetésellenes hatályos nemzeti 
és uniós jogszabályokat.

Or. en

Módosítás 123
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 9 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

9. A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy az ügyfél-átvilágítási 
eljárások nem járnak megkülönböztető 
gyakorlatokkal, például a hátrányos 
helyzetű csoportokkal, migráns 
személyekkel, etnikai vagy vallási 
kisebbségekkel vagy állandó lakcímmel 
nem rendelkező személyekkel szemben. 
Ezért különös figyelmet kell fordítani azon 
módszerekre, amelyek révén az állandó 

9. A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy az ügyfél-átvilágítási 
eljárások nem járnak megkülönböztető 
gyakorlatokkal, például a kisebbségekkel 
és a hátrányos helyzetű csoportokkal 
szemben, illetve nem eredményezhetnek 
szükségtelenül rugalmatlan bánásmódot 
állandó lakcímmel vagy szabványos 
személyi azonosító okmánnyal nem 
rendelkező személyekkel szemben. 
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lakcímmel nem rendelkezők áteshetnek az 
ügyfél-átvilágítási eljáráson, és az alapvető 
pénzforgalmi szolgáltatások 
meghatározott köréhez való hozzáférés 
tényleges biztosítása érdekében 
figyelembe kell venni a bevált nemzeti 
gyakorlatokat.

Különös figyelmet kell fordítani a célzott 
intézkedésekre és eljárásokra, amelyekkel 
az állandó lakcímmel vagy szabványos 
személyi azonosító okmánnyal nem 
rendelkező fogyasztók áteshetnek az 
ügyfél-átvilágítási eljáráson. E tekintetben 
figyelembe kell venni a bevált nemzeti 
gyakorlatokat. Szükség esetén a 
tagállamok egyedi rendszereket hoznak 
létre e fogyasztók támogatására, amelyek 
keretében az illetékes hatóságok és a 
szociális szolgálatok a fizetési 
szolgáltatókkal együttműködve 
megbízható és biztonságos nem 
szabványos eszközöket hoznak létre a 
lakcímmel és személyazonosítással 
kapcsolatos problémák pragmatikus 
megoldására.

Or. en

Módosítás 124
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 9 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

9. A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy az ügyfél-átvilágítási 
eljárások nem járnak megkülönböztető 
gyakorlatokkal, például a hátrányos 
helyzetű csoportokkal, migráns 
személyekkel, etnikai vagy vallási 
kisebbségekkel vagy állandó lakcímmel 
nem rendelkező személyekkel szemben. 
Ezért különös figyelmet kell fordítani 
azon módszerekre, amelyek révén az 
állandó lakcímmel nem rendelkezők 
áteshetnek az ügyfél-átvilágítási 
eljáráson, és az alapvető pénzforgalmi 
szolgáltatások meghatározott köréhez való 
hozzáférés tényleges biztosítása érdekében 
figyelembe kell venni a bevált nemzeti 

9. A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy az ügyfél-átvilágítási 
eljárások nem járnak megkülönböztető 
gyakorlatokkal. Az alapvető pénzforgalmi 
szolgáltatások meghatározott köréhez való 
hozzáférés tényleges biztosítása érdekében 
figyelembe kell venni a bevált nemzeti 
gyakorlatokat.
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gyakorlatokat.

Or. en

Módosítás 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 10 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

10. Ennek lehetővé tétele érdekében az 
alapszintű bankszámlákat a 2005/60/EK 
irányelvet végrehajtó 2006/70/EK 
bizottsági irányelv 3. cikkének (3) 
bekezdése szerinti alacsony kockázatot 
jelentő termékeknek kell tekinteni; a 
szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy 
egyszerűsített ügyfél-átvilágítási 
követelményeket alkalmazzanak, a 
Bizottságnak pedig a pénzmosás elleni 
szabályok tagállami értelmezéseinek 
további összehangolására kell törekednie 
annak biztosítására, hogy a továbbiakban 
azok alapján ne legyen megtagadható az 
alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés. 

törölve

Or. en

Módosítás 126
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 10 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

10. Ennek lehetővé tétele érdekében az 
alapszintű bankszámlákat a 2005/60/EK 
irányelvet végrehajtó 2006/70/EK 
bizottsági irányelv 3. cikkének (3) 
bekezdése szerinti alacsony kockázatot 

törölve
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jelentő termékeknek kell tekinteni; a 
szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy 
egyszerűsített ügyfél-átvilágítási 
követelményeket alkalmazzanak, a 
Bizottságnak pedig a pénzmosás elleni 
szabályok tagállami értelmezéseinek 
további összehangolására kell törekednie 
annak biztosítására, hogy a továbbiakban 
azok alapján ne legyen megtagadható az 
alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés. 

Or. en

Módosítás 127
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 10 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

10. Ennek lehetővé tétele érdekében az 
alapszintű bankszámlákat a 2005/60/EK 
irányelvet végrehajtó 2006/70/EK 
bizottsági irányelv 3. cikkének (3) 
bekezdése szerinti alacsony kockázatot 
jelentő termékeknek kell tekinteni; a 
szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy 
egyszerűsített ügyfél-átvilágítási 
követelményeket alkalmazzanak, a
Bizottságnak pedig a pénzmosás elleni 
szabályok tagállami értelmezéseinek 
további összehangolására kell törekednie
annak biztosítására, hogy a továbbiakban 
azok alapján ne legyen megtagadható az 
alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés.

10. Ennek lehetővé tétele érdekében – és 
tekintettel a pénzmosásra vonatkozó 
szabályokra – mérlegelni kell, hogy 
miként lehet megfelelő egyensúlyt 
teremteni az alapszintű bankszámlához
való hozzáférés és az ügyfél-átvilágítási 
követelmények között. E tekintetben 
tisztázni kell a „politikai közszereplők”
fogalmát, valamint az egyszerűsített 
ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi 
vagy nagyon korlátozott alapon folytatott 
pénzügyi tevékenység alapján nyújtott 
mentesség technikai követelményeit 
illetően a 2005/60/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre vonatkozó 
végrehajtási intézkedések 
megállapításáról szóló 2006/70/EK 
bizottsági irányelvhez fűződő kapcsolatot. 
A Bizottságnak a pénzmosás elleni 
szabályok tagállami értelmezéseinek 
további összehangolására kell törekednie.

Or. en
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Módosítás 128
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 10 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

10. Ennek lehetővé tétele érdekében az 
alapszintű bankszámlákat a 2005/60/EK 
irányelvet végrehajtó 2006/70/EK 
bizottsági irányelv 3. cikkének (3) 
bekezdése szerinti alacsony kockázatot 
jelentő termékeknek kell tekinteni; a 
szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy 
egyszerűsített ügyfél-átvilágítási 
követelményeket alkalmazzanak, a
Bizottságnak pedig a pénzmosás elleni 
szabályok tagállami értelmezéseinek 
további összehangolására kell törekednie 
annak biztosítására, hogy a továbbiakban 
azok alapján ne legyen megtagadható az 
alapszintű bankszámlához való 
hozzáférés.

10. Ennek lehetővé tétele érdekében a 
tagállamok számára meg kell engedni, 
hogy az alapszintű fizetési számlákat a 
2005/60/EK irányelvet végrehajtó 
2006/70/EK bizottsági irányelv 3. cikkének 
(3) bekezdése szerinti alacsony kockázatot 
jelentő termékeknek minősítsék. Ennek 
megfelelően a szolgáltatókat kötelezni 
lehet arra, hogy egyszerűsített ügyfél-
átvilágítási követelményeket 
alkalmazzanak. A Bizottságnak a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
elleni szabályok értelmezéseinek 
pontosítására kell törekednie annak 
biztosítására, hogy azokat az alapvető 
banki szolgáltatások összefüggésében 
kiegyensúlyozott módon és arányosan 
alkalmazzák. Ilyen indokokkal senkitől 
sem szabad megtagadni az alapszintű 
fizetési számla igénybevételét, illetve 
senkit sem szabad kizárni annak 
igénybevétele alól, kivéve, ha ennek 
megalapozott és objektív okai vannak. Az 
ilyen szabályokat sohasem szabad 
megalapozatlan ürügyként felhasználni a 
kereskedelmi szempontból kevésbé vonzó 
ügyfelek elutasítására.

Or. en

Módosítás 129
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 11 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

11. A jogszabálynak elő kell írnia a fizetési 
szolgáltatók számára, hogy az alapszintű 
bankszámla megnyitásának elutasítására 
vagy annak lezárására vonatkozó döntés 
során átláthatóan járjanak el. Annak
lehetővé tétele érdekében, hogy a 
fogyasztó a fizetési szolgáltató döntését 
megkérdőjelezze, a fizetési szolgáltatónak 
írásban kell tájékoztatnia a fogyasztót az 
alapszintű bankszámla megnyitásának 
elutasítására vagy lezárására vonatkozó 
döntésének indokáról. A szolgáltató 
számára elő kell írni azt is, hogy 
tájékoztassák a fogyasztót az alternatív 
vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó 
lehetőségekről.

11. A jogszabálynak elő kell írnia a fizetési 
szolgáltatók számára, hogy az alapszintű 
fizetési számla megnyitásának elutasítására 
vagy annak lezárására vonatkozó döntés 
során átláthatóan járjanak el, ugyanakkor 
pedig hogy tartsák tiszteletben a 
pénzmosásról és a terrorizmus 
finanszírozásáról szóló jogszabályokat, 
valamint a bűnmegelőzésről és a 
bűncselekményekkel kapcsolatban 
folytatott nyomozásról szóló 
jogszabályokat. Annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy a fogyasztó a fizetési 
szolgáltató döntését megkérdőjelezze, a 
fizetési szolgáltatónak írásban kell 
tájékoztatnia a fogyasztót az alapszintű 
fizetési számla megnyitásának elutasítására 
vagy lezárására vonatkozó döntésének 
indokáról. A szolgáltató számára elő kell 
írni azt is, hogy tájékoztassák a fogyasztót 
az alternatív vitarendezési 
mechanizmusokra vonatkozó 
lehetőségekről.

Or. en

Módosítás 130
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 11 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

11. A jogszabálynak elő kell írnia a fizetési 
szolgáltatók számára, hogy az alapszintű 
bankszámla megnyitásának elutasítására 
vagy annak lezárására vonatkozó döntés 
során átláthatóan járjanak el. Annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy a 
fogyasztó a fizetési szolgáltató döntését 
megkérdőjelezze, a fizetési szolgáltatónak 
írásban kell tájékoztatnia a fogyasztót az 

11. Minden lehetséges uniós
jogszabálynak biztosítania kell, hogy a 
fizetési szolgáltatók az alapszintű 
bankszámla megnyitásának elutasítására 
vagy annak lezárására vonatkozó döntés 
során átláthatóan járjanak el. Annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy az ügyfél a 
fizetési szolgáltató döntését 
megkérdőjelezze, a fizetési szolgáltatónak 
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alapszintű bankszámla megnyitásának 
elutasítására vagy lezárására vonatkozó 
döntésének indokáról. A szolgáltató 
számára elő kell írni azt is, hogy 
tájékoztassák a fogyasztót az alternatív 
vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó 
lehetőségekről.

írásban kell tájékoztatnia a fogyasztót az 
alapszintű bankszámla megnyitásának 
elutasítására vagy lezárására vonatkozó 
döntésének indokáról. A szolgáltató 
számára elő kell írni azt is, hogy 
tájékoztassák a fogyasztót az alternatív 
vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó 
lehetőségekről.

Or. en

Módosítás 131
Jürgen Klute

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 11 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

11. A jogszabálynak elő kell írnia a fizetési 
szolgáltatók számára, hogy az alapszintű 
bankszámla megnyitásának elutasítására 
vagy annak lezárására vonatkozó döntés 
során átláthatóan járjanak el. Annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy a 
fogyasztó a fizetési szolgáltató döntését 
megkérdőjelezze, a fizetési szolgáltatónak 
írásban kell tájékoztatnia a fogyasztót az 
alapszintű bankszámla megnyitásának 
elutasítására vagy lezárására vonatkozó 
döntésének indokáról. A szolgáltató 
számára elő kell írni azt is, hogy 
tájékoztassák a fogyasztót az alternatív 
vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó 
lehetőségekről.

11. A jogszabálynak elő kell írnia a fizetési 
szolgáltatók számára, hogy az alapszintű 
bankszámla megnyitásának elutasítására 
vagy annak lezárására vonatkozó döntés 
során átláthatóan járjanak el. Annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy a 
fogyasztó a fizetési szolgáltató döntését 
megkérdőjelezze, a fizetési szolgáltatónak 
írásban kell tájékoztatnia a fogyasztót az 
alapszintű bankszámla megnyitásának 
elutasítására vagy lezárására vonatkozó 
döntésének indokáról. A szolgáltató 
számára elő kell írni azt is, hogy 
tájékoztassák a fogyasztót az alternatív 
vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó 
lehetőségekről. A szolgáltató a fogyasztó 
felé nem számíthat fel díjat ezért a
tájékoztatásért, beleértve az írásos 
tájékoztatást is.

Or. en

Módosítás 132
Jürgen Klute
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Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 12 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

12. A jogszabálynak elő kell írnia a 
szolgáltató számára, hogy gyorsan járjon el 
annak vizsgálata során, hogy a fogyasztó 
jogosult-e alapszintű bankszámlát nyitni, és 
a szolgáltatónak két hetet meghaladó 
késedelem esetén annak okairól 
tájékoztatnia kell a fogyasztót. A 
szolgáltató megkövetelheti, hogy a 
bankszámlanyitáshoz a fogyasztók a 
legközelebbi fiókban személyesen 
megjelenjenek.

12. A jogszabálynak elő kell írnia a 
szolgáltató számára, hogy gyorsan járjon el 
annak vizsgálata során, hogy a fogyasztó 
jogosult-e alapszintű bankszámlát nyitni, és 
a szolgáltatónak két hetet meghaladó 
késedelem esetén annak okairól írásban és 
érdemi indoklással tájékoztatnia kell a 
fogyasztót. A fizetési szolgáltató 
felelősségi körébe tartozó indokok – mint 
például a túlzott munkateher – nem 
indokolhatják a késedelmet. A szolgáltató 
megkövetelheti, hogy a 
bankszámlanyitáshoz a fogyasztók a 
legközelebbi fiókban személyesen 
megjelenjenek.

Or. de

Módosítás 133
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 12 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

12. A jogszabálynak elő kell írnia a 
szolgáltató számára, hogy gyorsan járjon el 
annak vizsgálata során, hogy a fogyasztó
jogosult-e alapszintű bankszámlát nyitni, és 
a szolgáltatónak két hetet meghaladó 
késedelem esetén annak okairól 
tájékoztatnia kell a fogyasztót. A 
szolgáltató megkövetelheti, hogy a 
bankszámlanyitáshoz a fogyasztók a 
legközelebbi fiókban személyesen 
megjelenjenek.

12. Minden lehetséges uniós
jogszabálynak elő kell írnia a szolgáltató 
számára, hogy kellő időben járjon el annak 
vizsgálata során, hogy az ügyfél jogosult-e 
alapszintű bankszámlát nyitni. A 
szolgáltató megkövetelheti, hogy a 
bankszámlanyitáshoz a fogyasztók a 
legközelebbi fiókban személyesen 
megjelenjenek.

Or. en
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Módosítás 134
Liem Hoang Ngoc

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 13 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

13. A jogszabálynak lehetővé kell tennie az 
alapszintű banksszámla felhasználója 
számára, hogy az általános nemzeti 
rendszerek felhasználásával személyesen 
vagy távolról bármely alapvető 
pénzforgalmi műveletet végre tudjon 
hajtani, így a jövedelem vagy juttatások 
fogadását, a számlák vagy adók befizetését 
és az áruk vagy szolgáltatások vásárlását.

13. A jogszabálynak lehetővé kell tennie az 
alapszintű bankszámla felhasználója 
számára, hogy az általános nemzeti 
rendszerek felhasználásával személyesen 
vagy távolról bármely alapvető 
pénzforgalmi műveletet térítésmentesen
végre tudjon hajtani, például a jövedelem 
vagy juttatások fogadását, a számlák vagy 
adók befizetését és az áruk vagy 
szolgáltatások vásárlását.

Or. fr

Módosítás 135
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 13 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

13. A jogszabálynak lehetővé kell tennie az 
alapszintű banksszámla felhasználója 
számára, hogy az általános nemzeti 
rendszerek felhasználásával személyesen 
vagy távolról bármely alapvető 
pénzforgalmi műveletet végre tudjon 
hajtani, így a jövedelem vagy juttatások 
fogadását, a számlák vagy adók befizetését 
és az áruk vagy szolgáltatások vásárlását.

13. Minden lehetséges uniós
jogszabálynak lehetővé kell tennie az 
alapszintű bankszámla felhasználója vagy 
az ügyfél számára, hogy adott esetben az 
általános nemzeti rendszerek 
felhasználásával személyesen vagy távolról 
bármely alapvető pénzforgalmi műveletet 
végre tudjon hajtani, így a jövedelem vagy 
juttatások fogadását, a számlák vagy adók 
befizetését és az áruk vagy szolgáltatások 
vásárlását.

Or. en
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Módosítás 136
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 14 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

14. A fizetési szolgáltató az alapszintű 
bankszámlához kapcsolódóan sem 
kifejezetten, sem hallgatólagosan nem 
ajánlhat fel folyószámlahitel-keretet vagy 
számlatúllépési lehetőséget. A fogyasztó 
fizetési szolgáltatójának adott fizetési 
megbízást nem szabad teljesíteni, ha e 
teljesítés révén a fogyasztó alapszintű 
bankszámlájának egyenlege negatív lenne. 
A hitelhez való hozzáférés a hitel céljától 
vagy formájától függetlenül nem tekinthető 
az alapszintű bankszámlához való jog 
alkotóelemének. 

14. A fizetési szolgáltató az alapszintű 
bankszámlához kapcsolódóan sem 
kifejezetten, sem hallgatólagosan nem 
ajánlhat fel folyószámlahitel-keretet vagy 
számlatúllépési lehetőséget. A fogyasztó 
fizetési szolgáltatójának adott fizetési 
megbízást nem szabad teljesíteni, ha e 
teljesítés révén a fogyasztó alapszintű 
bankszámlájának egyenlege negatív lenne. 
A hitelhez való hozzáférés a hitel céljától 
vagy formájától függetlenül nem tekinthető 
az alapszintű bankszámlához kapcsolódó
jog alkotóelemének. A fizetési szolgáltatók 
– amennyiben helyénvaló – külön 
szolgáltatásként hiteltermékeket kínálhat 
az alapszintű fizetési számlával rendelkező 
ügyfeleknek, amennyiben az alapszintű 
számlához való hozzáférést és annak 
használatát semmiképpen sem korlátozzák 
vagy teszik függővé az ilyen termékek 
megvásárlásától.

Or. en

Módosítás 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 14 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

14. A fizetési szolgáltató az alapszintű 
bankszámlához kapcsolódóan sem 
kifejezetten, sem hallgatólagosan nem 
ajánlhat fel folyószámlahitel-keretet vagy 
számlatúllépési lehetőséget. A fogyasztó 
fizetési szolgáltatójának adott fizetési

14. A fogyasztó fizetési szolgáltatójának 
adott fizetési megbízást nem szabad 
teljesíteni, ha e teljesítés révén a fogyasztó 
alapszintű bankszámlájának egyenlege 
negatív lenne. A hitelhez való hozzáférés a 
hitel céljától vagy formájától függetlenül 
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megbízást nem szabad teljesíteni, ha e 
teljesítés révén a fogyasztó alapszintű 
bankszámlájának egyenlege negatív lenne. 
A hitelhez való hozzáférés a hitel céljától 
vagy formájától függetlenül nem tekinthető 
az alapszintű bankszámlához való jog 
alkotóelemének.

nem tekinthető az alapszintű 
bankszámlához való jog alkotóelemének. 

Or. en

Módosítás 138
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 14 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

14. A fizetési szolgáltató az alapszintű 
bankszámlához kapcsolódóan sem 
kifejezetten, sem hallgatólagosan nem 
ajánlhat fel folyószámlahitel-keretet vagy 
számlatúllépési lehetőséget. A fogyasztó 
fizetési szolgáltatójának adott fizetési 
megbízást nem szabad teljesíteni, ha e 
teljesítés révén a fogyasztó alapszintű 
bankszámlájának egyenlege negatív lenne. 
A hitelhez való hozzáférés a hitel céljától 
vagy formájától függetlenül nem tekinthető 
az alapszintű bankszámlához való jog 
alkotóelemének.

14. A fizetési szolgáltató az alapszintű 
bankszámlához kapcsolódóan sem 
kifejezetten, sem hallgatólagosan nem 
ajánlhat fel folyószámlahitel-keretet vagy 
számlatúllépési lehetőséget. A fogyasztó 
fizetési szolgáltatójának adott fizetési 
megbízást nem szabad teljesíteni, ha e 
teljesítés révén a fogyasztó alapszintű 
bankszámlájának egyenlege negatív lenne; 
ez alól kivétel képeznek a fogyasztó által 
igénybe vett szolgáltatások céljából a bank
által felszámított díjak. A hitelhez való 
hozzáférés a hitel céljától vagy formájától 
függetlenül nem tekinthető az alapszintű 
bankszámlához való jog alkotóelemének.

Or. de

Módosítás 139
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 14 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

14. A fizetési szolgáltató az alapszintű 
bankszámlához kapcsolódóan sem 
kifejezetten, sem hallgatólagosan nem 
ajánlhat fel folyószámlahitel-keretet vagy 
számlatúllépési lehetőséget. A fogyasztó
fizetési szolgáltatójának adott fizetési 
megbízást nem szabad teljesíteni, ha e 
teljesítés révén a fogyasztó alapszintű 
bankszámlájának egyenlege negatív lenne. 
A hitelhez való hozzáférés a hitel céljától 
vagy formájától függetlenül nem tekinthető 
az alapszintű bankszámlához való jog 
alkotóelemének.

14. A fizetési szolgáltató az alapszintű 
bankszámlához kapcsolódóan sem 
kifejezetten, sem hallgatólagosan nem 
ajánlhat fel folyószámlahitel-keretet vagy 
számlatúllépési lehetőséget. Az ügyfél 
fizetési szolgáltatójának adott fizetési 
megbízást nem szabad teljesíteni, ha e 
teljesítés révén az ügyfél alapszintű 
bankszámlájának egyenlege negatív lenne. 
A hitelhez való hozzáférés a hitel céljától 
vagy formájától függetlenül nem tekinthető 
az alapszintű bankszámlához való jog 
alkotóelemének.

Or. en

Módosítás 140
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 15 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

15. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférésnek ingyenesnek kell lennie.

15. Az alapszintű bankszámla 
megnyitásának ingyenesnek kell lennie. Az 
alapszintű bankszámla használatára
azonban lehet díjat kivetni. Az alapszintű 
bankszámla használatáért felszámított 
díjnak ésszerűnek és költségalapúnak kell 
lennie, valamint kedvezőbbnek kell lennie 
a szolgáltató által a hasonló 
bankszámlatermékekre alkalmazott 
szokásos árazási politikánál. A tagállamok 
maximális díjakat vezethetnek be, 
amelyeket nemzeti szinten be kell tartani.

Or. en

Módosítás 141
Emilie Turunen
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Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 15 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

15. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférésnek ingyenesnek kell lennie.

15. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférésnek lehetőleg ingyenesnek kell 
lennie. A díjak nem haladhatják meg a 
fizetési szolgáltatónál a 
szolgáltatásnyújtás során felmerülő 
költségeket, és semmiképpen sem 
haladhatják meg az évi 10 eurót.

Or. en

Módosítás 142
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 15 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

15. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférésnek ingyenesnek kell lennie.

15. Az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférésnek vagy ingyenesnek, vagy 
pedig ésszerű költségűnek kell lennie. 
Díjak kivetése esetén azoknak olyannak 
kell lenniük, hogy a költségekkel 
kapcsolatos okokból egyetlen fogyasztó se 
legyen akadályoztatva az alapszintű 
fizetési számla megnyitásában és 
használatában.

Or. en

Módosítás 143
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 15 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

15. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférésnek ingyenesnek kell lennie.

15. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférést az adott fizetési szolgáltatónál 
a betéti számlák tekintetében felszámított 
szokásos díjánál alacsonyabb áron kell 
kínálni, kivéve, ha az már ingyenesen 
elérhető.

Or. en

Módosítás 144
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 15 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

15. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférésnek ingyenesnek kell lennie.

15. Az alapszintű bankszámla 
megnyitásának ingyenesnek kell lennie.

Or. de

Módosítás 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 15 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

15. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférésnek ingyenesnek kell lennie.

15. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférésnek vagy ingyenesnek kell 
lennie, vagy pedig megfelelő díjért kell azt 
kínálni.

Or. en

Módosítás 146
Gay Mitchell
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Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 15 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

15. Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférésnek ingyenesnek kell lennie.

15. Az alapszintű bankszámla 
megnyitásának ingyenesnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 147
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 15 a bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

. 15a. A fizetési szolgáltatókat kötelezni kell 
annak biztosítására, hogy az általuk kínált 
termékek körében az alapszintű fizetési 
számla mindig – az összehasonlítás 
módjától függetlenül – a leginkább 
megfizethető számla legyen az alapvető 
fizetési műveletek teljesítéséhez.

Or. en

Módosítás 148
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 15 b bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

. 15b. Annak garantálása érdekében, hogy 
az alapszintű fizetési szolgáltatások 
költsége a gyakorlatban ne váljon 
ésszerűtlenné, minden tagállamot 
kötelezni kell egy felső határérték 
meghatározására a tekintetben, hogy 
milyen magasak lehetnek az alapszintű 
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fizetési számla megnyitásához és 
használatához kapcsolódó teljes éves 
díjak. Jóllehet ezt a felső határt a nemzeti 
körülményekhez – például az általános 
fogyasztói árszinthez és a szokásos fizetési 
számlákhoz kapcsolódó átlagos díjakhoz –
kell igazítani, egyik tagállamban sem 
haladhatja meg a 15 eurót, illetve az eurót 
nem használó tagállamokban az ezzel 
egyenlő, az adott nemzeti pénznemben 
kifejezett összeget.

Or. en

Módosítás 149
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 15 c bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

. 15c. A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni annak előírását, hogy a felső 
határérték alatti éves teljes díj legfeljebb 
meghatározott maximális számú –
lehetőség szerint a különböző tranzakciós 
kategóriák között elosztott – tranzakciót 
tartalmazzon. A tranzakcióra vonatkozó 
ilyen felső korlátozásnak azonban mindig 
elég teret kell engednie a fogyasztók 
számára, hogy a szokásos mindennapi 
tranzakciókat a maximális szám túllépése 
nélkül hajthassák végre. A tranzakciók 
maximális számának túllépése esetén, a 
további tranzakciókért ésszerű költséget 
kell felszámítani. A fizetési szolgáltatónak 
mindig figyelmeztetnie kell azokat a 
fogyasztókat, amelyek közel állnak a 
maximális szám túllépéséhez.

Or. en
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Módosítás 150
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 15 d bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

. 15d. Ebben az összefüggésben a 
nemteljesítésért felszámított díjakat nem 
kell figyelembe venni az éves teljes díj 
kiszámításakor.

Or. en

Módosítás 151
Liem Hoang Ngoc

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 16 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

16. Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az 
akaratától független körülményekből –
például a pénzeszközöknek a bér vagy 
szociális juttatás kései kifizetése miatti
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

16. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztót ne terheljék a számláján lévő 
pénzeszközök szűkösségéből eredő díjak 
vagy büntetések.

Or. fr

Módosítás 152
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 16 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

16. Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az 
akaratától független körülményekből –
például a pénzeszközöknek a bér vagy 
szociális juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

16. Bármely késedelmi díjnak ésszerűnek
és legalább a szolgáltató szokásos árazási 
politikája szerintinek kell lennie.

Or. en

Módosítás 153
Gay Mitchell

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 16 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

16. Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az 
akaratától független körülményekből –
például a pénzeszközöknek a bér vagy 
szociális juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

16. Bármely késedelmi díjnak ésszerűnek
és legalább a szolgáltató szokásos árazási 
politikája szerintinek kell lennie. 

Or. en

Módosítás 154
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 16 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

16. Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az 
akaratától független körülményekből –
például a pénzeszközöknek a bér vagy 
szociális juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

16. Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie.

Or. de

Módosítás 155
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 16 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

16. Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az akaratától 
független körülményekből – például a 
pénzeszközöknek a bér vagy szociális 
juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

16. Bármely késedelmi díjnak ésszerűnek
és legalább a szolgáltató szokásos árazási 
politikája szerintinek kell lennie. A 
jogszabálynak biztosítania kell, hogy a 
fogyasztót ne terheljék az akaratától 
független körülményekből – például a 
pénzeszközöknek a bér vagy szociális 
juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

Or. en

Módosítás 156
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 16 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

16. Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az 
akaratától független körülményekből –
például a pénzeszközöknek a bér vagy 
szociális juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

16. Bármely késedelmi díjnak meg kell 
felelnie a szolgáltató szokásos árazási 
politikájának.

Or. en

Módosítás 157
Peter Simon

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 16 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

16. Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az akaratától 
független körülményekből – például a 
pénzeszközöknek a bér vagy szociális 
juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

16. A jogszabálynak biztosítania kell, hogy 
a fogyasztót ne terheljék az akaratától 
független körülményekből – például a 
pénzeszközöknek a bér vagy szociális 
juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

Or. de

Módosítás 158
Emilie Turunen

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 16 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

16. Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az akaratától 
független körülményekből – például a 
pénzeszközöknek a bér vagy szociális 
juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

16. Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az akaratától 
független körülményekből – például a 
pénzeszközöknek a bér vagy szociális 
juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések. A számláért felszámított 
díjaknak átláthatónak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 159
Jürgen Klute

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 16 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

16. Bármely késedelmi díjnak
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az akaratától 
független körülményekből – például a 
pénzeszközöknek a bér vagy szociális 
juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

16. Bármely pénzbüntetésnek 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie. A jogszabálynak biztosítania kell, 
hogy a fogyasztót ne terheljék az akaratától 
független körülményekből – például a 
pénzeszközöknek a bér vagy szociális 
juttatás kései kifizetése miatti 
szűkösségéből – eredő díjak vagy 
büntetések.

Or. de

Módosítás 160
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – A szakasz – -a pont (új)
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

-a) a fizetési számla megnyitásához, 
működtetéséhez és lezárásához szükséges 
valamennyi műveletet lehetővé tevő 
szolgáltatások;

Or. en

Módosítás 161
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – A szakasz – 1 albekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 
a személyes – például a bankfiókbeli 
pénztári – szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve. A 
szolgáltató az alapvető számlavezetési 
szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódóan 
nem számíthat fel díjakat.

törölve

Or. en

Módosítás 162
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – A szakasz – 1 albekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 
a személyes – például a bankfiókbeli 
pénztári – szolgáltatásokhoz való 

Az ügyfél számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 
az alapvető személyes – például a 
bankfiókbeli pénztári – szolgáltatásokhoz 
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hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve. A 
szolgáltató az alapvető számlavezetési 
szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódóan 
nem számíthat fel díjakat.

való hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve, a díjakat
pedig – adott esetben – be kell építeni az 
alapszintű bankszámla általános kezelési 
díjába.

Or. en

Módosítás 163
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – A szakasz – 1 albekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 
a személyes – például a bankfiókbeli 
pénztári – szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve. A 
szolgáltató az alapvető számlavezetési 
szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódóan 
nem számíthat fel díjakat.

Az ügyfél számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 
az alapvető személyes – például a 
bankfiókbeli pénztári – szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve, a díjakat
pedig, amennyiben lehetséges, be kell 
építeni az alapszintű bankszámla 
általános kezelési díjába.

Or. en

Módosítás 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – A szakasz – 1 albekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 
a személyes – például a bankfiókbeli 
pénztári – szolgáltatásokhoz való 

A fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 
a személyes – például a bankfiókbeli 
pénztári – szolgáltatásokhoz való 
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hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve. A 
szolgáltató az alapvető számlavezetési 
szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódóan 
nem számíthat fel díjakat.

hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve. A 
szolgáltató az alapvető számlavezetési 
szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódóan 
megfelelő díjakat számít fel.

Or. en

Módosítás 165
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – A szakasz – 1 albekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 
a személyes – például a bankfiókbeli 
pénztári – szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve. A 
szolgáltató az alapvető számlavezetési 
szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódóan
nem számíthat fel díjakat.

A fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 
a személyes – például a bankfiókbeli 
pénztári – szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve. A 
szolgáltató az alapvető számlavezetési 
szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódóan
megfelelő és a már meglévő 
számlamodellekkel összehasonlítható 
díjakat számít fel.

Or. de

Módosítás 166
Gay Mitchell

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – A szakasz – 1 albekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 

A fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentesen kell biztosítani 
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a személyes – például a bankfiókbeli 
pénztári – szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve. A 
szolgáltató az alapvető számlavezetési 
szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódóan 
nem számíthat fel díjakat.

a személyes – például a bankfiókbeli 
pénztári – szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, valamint a bankjegykiadó 
automaták (ATM-ek) használatát, 
amennyiben technikailag lehetséges, más 
bankok ATM-jeit is beleértve. A 
szolgáltató az alapvető számlavezetési 
szolgáltatások elvégzéséhez kapcsolódóan 
minimális díjakat számít fel.

Or. en

Módosítás 167
Sylvie Goulard

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – A szakasz – 1 a albekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

Amennyiben az ügyfélnek nincs állandó 
lakcíme, a szolgáltató annak a 
szövetségnek a székhelyére küldi a 
számlakivonatokat, amelynek az ügyfél a 
tagja.

Or. fr

Módosítás 168
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – B szakasz – a–d pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

a) pénzösszegek átutalása átutalási 
megbízások végrehajtása révén, a bankközi 
műveleteket is ideértve;

a) pénzösszegek átutalása euróban az 
Európai Unión belül átutalási megbízások 
végrehajtása révén, a bankközi műveleteket 
is ideértve;

b) pénzösszegek átutalása pénzforgalmi 
műveleteknek olyan fizetési kártya általi 
végrehajtása révén, amely nem engedélyezi 
a pénzforgalmi számla mindenkori 

b) pénzösszegek átutalása euróban az 
Európai Unión belül pénzforgalmi 
műveleteknek olyan fizetési kártya általi 
végrehajtása révén, amely nem engedélyezi 
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egyenlegét meghaladó pénzforgalmi 
művelet végrehajtását; 

a pénzforgalmi számla mindenkori 
egyenlegét meghaladó pénzforgalmi 
művelet végrehajtását;

c) rendszeres átutalási megbízások 
végrehajtása – a bankközi műveleteket is 
ideértve – azon tagállamokban, 
amelyekben alkalmazásuk az alapvető 
műveletek végrehajtásához szükséges;

c) rendszeres átutalási megbízások 
végrehajtása euróban az Európai Unión 
belül – a bankközi műveleteket is ideértve 
– azon tagállamokban, amelyekben 
alkalmazásuk az alapvető műveletek 
végrehajtásához szükséges;

d) csoportos beszedési megbízások 
végrehajtása – a bankközi műveleteket is 
ideértve – azon tagállamokban, 
amelyekben alkalmazásuk az alapvető 
műveletek végrehajtásához szükséges.

d) csoportos beszedési megbízások 
végrehajtása euróban az Európai Unión
belül – a bankközi műveleteket is ideértve 
– azon tagállamokban, amelyekben 
alkalmazásuk az alapvető műveletek 
végrehajtásához szükséges.

Or. en

Módosítás 169
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – B szakasz – c pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

c) rendszeres átutalási megbízások 
végrehajtása – a bankközi műveleteket is 
ideértve – azon tagállamokban, 
amelyekben alkalmazásuk az alapvető 
műveletek végrehajtásához szükséges;

c) rendszeres átutalási megbízások 
végrehajtása, a bankközi műveleteket is 
ideértve;

Or. en

Módosítás 170
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – B szakasz – d pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

d) csoportos beszedési megbízások d) csoportos beszedési megbízások 
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végrehajtása – a bankközi műveleteket is 
ideértve – azon tagállamokban, 
amelyekben alkalmazásuk az alapvető 
műveletek végrehajtásához szükséges.

végrehajtása, a bankközi műveleteket is 
ideértve.

Or. en

Módosítás 171
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – B szakasz – 1 albekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

E szolgáltatások végrehajtása érdekében a 
fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést kell 
biztosítani a szolgáltató által kínált 
különböző csatornákhoz, így a papíralapú 
műveletekhez, az ATM-en keresztüli 
műveletekhez, az internetes és a telefonos 
banki szolgáltatásokhoz. A tagállamoknak 
elegendő számú olyan, hagyományos 
pénzforgalmi műveletet kell 
meghatározniuk, amelyeket a 
szolgáltatónak kérésre biztosítania kell és 
havi rendszerességgel végre kell hajtania, 
mindennemű díj felszámítása nélkül, a 
fogyasztó által használt csatornától 
függetlenül. Amennyiben fennáll a 
veszélye, hogy a fogyasztó kimeríti az 
ingyenes műveletek maximális számát, a 
szolgáltató számára elő kell írni a 
fogyasztó ennek megfelelő tájékoztatását. 
A szolgáltató számára engedélyezni kell, 
hogy a további műveletekre – megszokott 
árazási politikájához igazítva –
költségalapú díjat számítson fel, vagy a 
műveletek végrehajtását megtagadja. A 
szolgáltató számára engedélyezni kell, 
hogy a fizetési kártya biztosításának 
költségeire egyszeri díjat számítson fel.

E szolgáltatások végrehajtása érdekében a 
fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést kell 
biztosítani a szolgáltató által kínált 
különböző csatornákhoz, így a papíralapú 
műveletekhez, az ATM-en keresztüli 
műveletekhez, az internetes és a telefonos 
banki szolgáltatásokhoz. 

Or. en
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Módosítás 172
Liem Hoang Ngoc

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – B szakasz – 1 albekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

E szolgáltatások végrehajtása érdekében a 
fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést kell 
biztosítani a szolgáltató által kínált 
különböző csatornákhoz, így a papíralapú 
műveletekhez, az ATM-en keresztüli 
műveletekhez, az internetes és a telefonos 
banki szolgáltatásokhoz. A tagállamoknak 
elegendő számú olyan, hagyományos 
pénzforgalmi műveletet kell 
meghatározniuk, amelyeket a 
szolgáltatónak kérésre biztosítania kell és 
havi rendszerességgel végre kell hajtania, 
mindennemű díj felszámítása nélkül, a 
fogyasztó által használt csatornától 
függetlenül. Amennyiben fennáll a 
veszélye, hogy a fogyasztó kimeríti az 
ingyenes műveletek maximális számát, a 
szolgáltató számára elő kell írni a 
fogyasztó ennek megfelelő tájékoztatását. 
A szolgáltató számára engedélyezni kell, 
hogy a további műveletekre – megszokott
árazási politikájához igazítva –
költségalapú díjat számítson fel, vagy a 
műveletek végrehajtását megtagadja. A 
szolgáltató számára engedélyezni kell, 
hogy a fizetési kártya biztosításának 
költségeire egyszeri díjat számítson fel.

E szolgáltatások végrehajtása érdekében a 
fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést kell 
biztosítani a szolgáltató által kínált 
különböző csatornákhoz, így a papíralapú 
műveletekhez, az ATM-en keresztüli 
műveletekhez, az internetes és a telefonos 
banki szolgáltatásokhoz. 

Or. fr

Módosítás 173
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – B szakasz – 1 albekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

E szolgáltatások végrehajtása érdekében a 
fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést kell 
biztosítani a szolgáltató által kínált 
különböző csatornákhoz, így a papíralapú 
műveletekhez, az ATM-en keresztüli 
műveletekhez, az internetes és a telefonos 
banki szolgáltatásokhoz. A tagállamoknak 
elegendő számú olyan, hagyományos 
pénzforgalmi műveletet kell 
meghatározniuk, amelyeket a 
szolgáltatónak kérésre biztosítania kell és 
havi rendszerességgel végre kell hajtania, 
mindennemű díj felszámítása nélkül, a 
fogyasztó által használt csatornától 
függetlenül. Amennyiben fennáll a 
veszélye, hogy a fogyasztó kimeríti az 
ingyenes műveletek maximális számát, a 
szolgáltató számára elő kell írni a 
fogyasztó ennek megfelelő tájékoztatását. 
A szolgáltató számára engedélyezni kell, 
hogy a további műveletekre – megszokott 
árazási politikájához igazítva –
költségalapú díjat számítson fel, vagy a 
műveletek végrehajtását megtagadja. A 
szolgáltató számára engedélyezni kell, 
hogy a fizetési kártya biztosításának 
költségeire egyszeri díjat számítson fel.

E szolgáltatások végrehajtása érdekében az 
ügyfél számára megkülönböztetésmentes 
hozzáférést kell biztosítani a szolgáltató 
által kínált különböző csatornákhoz, így a 
papíralapú műveletekhez, az ATM-en 
keresztüli műveletekhez, valamint 
lehetőség szerint az internetes és a 
telefonos banki szolgáltatásokhoz, a 
szolgáltató szokásos díjszabási politikáját 
pedig alkalmazni kell ezekre a kiegészítő 
szolgáltatásokra. A szolgáltató számára 
engedélyezni kell, hogy a fizetési kártya 
biztosításának költségeire egyszeri díjat 
számítson fel.

Or. en

Módosítás 174
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – B szakasz – 1 albekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

E szolgáltatások végrehajtása érdekében a 
fogyasztó számára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést kell 
biztosítani a szolgáltató által kínált 

Az A. és B. szakasz szerinti szolgáltatások 
végrehajtása érdekében a fogyasztó 
számára megkülönböztetésmentes 
hozzáférést kell biztosítani a szolgáltató 
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különböző csatornákhoz, így a papíralapú 
műveletekhez, az ATM-en keresztüli 
műveletekhez, az internetes és a telefonos 
banki szolgáltatásokhoz. A tagállamoknak 
elegendő számú olyan, hagyományos 
pénzforgalmi műveletet kell 
meghatározniuk, amelyeket a 
szolgáltatónak kérésre biztosítania kell és 
havi rendszerességgel végre kell hajtania, 
mindennemű díj felszámítása nélkül, a 
fogyasztó által használt csatornától 
függetlenül. Amennyiben fennáll a 
veszélye, hogy a fogyasztó kimeríti az 
ingyenes műveletek maximális számát, a 
szolgáltató számára elő kell írni a 
fogyasztó ennek megfelelő tájékoztatását. 
A szolgáltató számára engedélyezni kell, 
hogy a további műveletekre – megszokott 
árazási politikájához igazítva –
költségalapú díjat számítson fel, vagy a 
műveletek végrehajtását megtagadja. A 
szolgáltató számára engedélyezni kell, 
hogy a fizetési kártya biztosításának 
költségeire egyszeri díjat számítson fel.

által kínált különböző csatornákhoz, így a
fiókokban végrehajtott papíralapú 
műveletekhez, az ATM-en keresztüli 
műveletekhez – amennyiben technikailag 
lehetséges, más szolgáltatók ATM-jeit is 
beleértve – az internetes és a telefonos 
banki szolgáltatásokhoz.

Or. en

Módosítás 175
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – C szakasz 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A nemzeti jogszabályokkal összhangban a 
bejövő fizetések szélhámosság elleni 
minimális védelmét be kell építeni.

törölve

Or. en

Módosítás 176
Gay Mitchell
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Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – C szakasz 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A nemzeti jogszabályokkal összhangban a 
bejövő fizetések szélhámosság elleni 
minimális védelmét be kell építeni.

törölve

Or. en

Módosítás 177
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – C szakasz 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A nemzeti jogszabályokkal összhangban a
bejövő fizetések szélhámosság elleni 
minimális védelmét be kell építeni.

A bejövő fizetések szélhámosság elleni 
minimális védelmére vonatkozó nemzeti 
rendelkezéseket tiszteletben kell tartani.

Or. en

Módosítás 178
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – C szakasz

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A nemzeti jogszabályokkal összhangban a 
bejövő fizetések szélhámosság elleni 
minimális védelmét be kell építeni.

A nemzeti jogszabályokkal összhangban a 
bejövő fizetések szélhámosság elleni 
minimális védelmét be lehet építeni.

Or. en

Módosítás 179
Ivo Strejček
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Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – D szakasz 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A tagállamok az alapszintű bankszámlába 
további funkciók beépítését írhatják elő. A 
fizetési szolgáltatók számára engedélyezni 
kell, hogy saját kezdeményezésük alapján 
– például megtakarítási vagy nemzetközi 
pénzközvetítési lehetőségekkel – bővítsék a 
funkciók körét. Az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférést e 
kiegészítő szolgáltatások igénybevételétől 
nem szabad függővé tenni.

törölve

Or. en

Módosítás 180
Jürgen Klute

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – D szakasz

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A tagállamok az alapszintű bankszámlába 
további funkciók beépítését írhatják elő. A 
fizetési szolgáltatók számára engedélyezni 
kell, hogy saját kezdeményezésük alapján 
– például megtakarítási vagy nemzetközi 
pénzközvetítési lehetőségekkel – bővítsék 
a funkciók körét. Az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférést e 
kiegészítő szolgáltatások igénybevételétől 
nem szabad függővé tenni.

A tagállamok az alapszintű bankszámlába 
további funkciók beépítését írhatják elő. A 
fizetési szolgáltatók számára engedélyezni 
kell, hogy saját kezdeményezésük alapján 
– például az Unión kívüli államokból 
érkező vagy oda irányuló megtakarítási 
vagy nemzetközi pénzközvetítési 
lehetőségekkel – bővítsék a funkciók körét. 
Az alapszintű bankszámlához való 
hozzáférést e kiegészítő szolgáltatások 
igénybevételétől nem szabad függővé
tenni.

Or. en

Módosítás 181
Gay Mitchell
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Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – D szakasz 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A tagállamok az alapszintű bankszámlába 
további funkciók beépítését írhatják elő. A 
fizetési szolgáltatók számára engedélyezni 
kell, hogy saját kezdeményezésük alapján 
– például megtakarítási vagy nemzetközi 
pénzközvetítési lehetőségekkel – bővítsék 
a funkciók körét. Az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférést e 
kiegészítő szolgáltatások igénybevételétől 
nem szabad függővé tenni.

A tagállamok az alapszintű bankszámlába 
további funkciók beépítését írhatják elő. A 
fizetési szolgáltatók számára engedélyezni 
kell, hogy saját kezdeményezésük alapján 
– például megtakarítási vagy nemzetközi 
pénzközvetítési lehetőségekkel – bővítsék 
a funkciók körét, kivéve a folyószámlahitel 
biztosítását. Az alapszintű bankszámlához 
való hozzáférést e kiegészítő szolgáltatások 
igénybevételétől nem szabad függővé 
tenni.

Or. en

Módosítás 182
Peter Simon

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 3 ajánlás – 17 bekezdés – D szakasz 

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

A tagállamok az alapszintű bankszámlába 
további funkciók beépítését írhatják elő. A 
fizetési szolgáltatók számára engedélyezni 
kell, hogy saját kezdeményezésük alapján 
– például megtakarítási vagy nemzetközi 
pénzközvetítési lehetőségekkel – bővítsék 
a funkciók körét. Az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférést e 
kiegészítő szolgáltatások igénybevételétől 
nem szabad függővé tenni.

A tagállamok az alapszintű bankszámlába 
további funkciók beépítését írhatják elő. A 
fizetési szolgáltatók számára engedélyezni 
kell, hogy saját kezdeményezésük alapján 
– például megtakarítási vagy Unión kívüli 
számlákra való nemzetközi 
pénzközvetítési lehetőségekkel – bővítsék 
a funkciók körét. Az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférést e 
kiegészítő szolgáltatások igénybevételétől 
nem szabad függővé tenni.

Or. de

Módosítás 183
Philippe De Backer
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Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 18 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

18. A jogszabálynak törekednie kell arra, 
hogy a fogyasztók értesüljenek az 
alapszintű bankszámla megnyitásának 
lehetőségéről. Ennek megfelelően mind 
uniós, mint tagállami szinten nagyívű
kommunikációs stratégiával kell társulnia, 
és a fizetési szolgáltatók számára 
feladatként kell előírnia a fogyasztók 
egyértelmű tájékoztatását.

18. A tagállamokat ösztönzik, hogy 
indítsanak tudatosító kampányokat a 
lakosság körében az alapszintű 
bankszámla elérhetőségéről. Ezeket a 
kommunikációs kampányokat a fizetési 
szolgáltatók, a fogyasztói szervezetek vagy 
a szociális tanácsadó szervek képviselőivel 
együttműködve kell kidolgozni.

Or. en

Módosítás 184
Peter Simon

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 18 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

18. A jogszabálynak törekednie kell arra, 
hogy a fogyasztók értesüljenek az 
alapszintű bankszámla megnyitásának 
lehetőségéről. Ennek megfelelően mind 
uniós, mint tagállami szinten nagyívű 
kommunikációs stratégiával kell társulnia, 
és a fizetési szolgáltatók számára 
feladatként kell előírnia a fogyasztók 
egyértelmű tájékoztatását.

18. A jogszabálynak törekednie kell arra, 
hogy a fogyasztók értesüljenek az 
alapszintű bankszámla megnyitásának 
lehetőségéről. Ennek megfelelően mind 
uniós, mint tagállami szinten nagyívű 
kommunikációs stratégiával kell társulnia, 
és a fizetési szolgáltatók számára 
feladatként kell előírnia a fogyasztók 
egyértelmű tájékoztatását írásban is, 
valamint aktív tájékoztatásukat az 
alapszintű bankszámla lehetőségéről.

Or. de

Módosítás 185
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 18 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

18. A jogszabálynak törekednie kell arra, 
hogy a fogyasztók értesüljenek az 
alapszintű bankszámla megnyitásának 
lehetőségéről. Ennek megfelelően mind 
uniós, mint tagállami szinten nagyívű 
kommunikációs stratégiával kell társulnia, 
és a fizetési szolgáltatók számára 
feladatként kell előírnia a fogyasztók 
egyértelmű tájékoztatását.

18. Minden lehetséges uniós
jogszabálynak törekednie kell arra, hogy az 
ügyfelek értesüljenek az alapszintű 
bankszámla megnyitásának lehetőségéről. 
Ennek megfelelően mind uniós, mint 
tagállami szinten nagyívű kommunikációs 
stratégiával kell társulnia, amelyet a 
megfelelő szinten hajtanak végre ahhoz, 
hogy és a fizetési szolgáltatók és ügyfeleik 
számára egyértelmű tájékoztatást 
nyújtsanak az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről.

Or. en

Módosítás 186
Jürgen Klute

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 18 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

18. A jogszabálynak törekednie kell arra, 
hogy a fogyasztók értesüljenek az 
alapszintű bankszámla megnyitásának 
lehetőségéről. Ennek megfelelően mind 
uniós, mint tagállami szinten nagyívű 
kommunikációs stratégiával kell társulnia, 
és a fizetési szolgáltatók számára 
feladatként kell előírnia a fogyasztók 
egyértelmű tájékoztatását.

18. A jogszabálynak törekednie kell arra, 
hogy a fogyasztók értesüljenek az 
alapszintű bankszámla megnyitásának 
lehetőségéről. Ennek megfelelően mind 
uniós, mint tagállami szinten nagyívű 
kommunikációs stratégiával kell társulnia, 
és a fizetési szolgáltatók számára 
feladatként kell előírnia a fogyasztók 
egyértelmű aktív tájékoztatását.

Or. en

Módosítás 187
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat



PE486.164v01-00 98/125 AM\897689HU.doc

HU

Melléklet – 4 ajánlás – 18 a bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

18a. Az alapszintű fizetési számlák 
célcsoportját képező fogyasztók sajátos 
érdekekkel és szükségletekkel rendelkező 
fogyasztói csoportot alkotnak. Annak 
biztosítása érdekében, hogy e csoport
számára figyelmesen és készségesen 
lehessen szolgáltatást nyújtani, az ilyen 
számlákat kínáló fizetési szolgáltatók 
munkavállalói számára megfelelő képzést, 
elégséges időt és ésszerűen kiigazított 
értékesítési célokat kell adni.

Or. en

Módosítás 188
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 19 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

19. A kommunikációs kampányokat a 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel vagy a 
szociális tanácsadó testületekkel 
együttműködésben kell kidolgozni. Uniós 
szinten különösen az Unió-szerte elérhető 
alapvető banki szolgáltatásokra és a 
hozzáféréshez való, határokon átnyúló 
jogokra kell felhívniuk a figyelmet. 
Tagállami szinten a kommunikációnak az 
alapszintű bankszámla jellemzőivel, 
feltételeivel és a gyakorlati lépésekkel 
kapcsolatos szükséges és érthető 
tájékoztatás biztosítását kell céloznia, 
ügyelve egyszersmind a különleges 
aggályokra, amelyek többek között a 
bankszámlával nem rendelkező polgárok 
és a migráns munkavállalók körében 
merülnek fel. A tagállami szintű 
kommunikációs kampányoknak 
többnyelvűeknek kell lennie, figyelembe 

törölve
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véve a kisebbségi csoportok és migráns 
személyek által beszélt legfontosabb 
nyelveket.

Or. en

Módosítás 189
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 19 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

19. A kommunikációs kampányokat a 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel vagy a 
szociális tanácsadó testületekkel 
együttműködésben kell kidolgozni. Uniós 
szinten különösen az Unió-szerte elérhető 
alapvető banki szolgáltatásokra és a 
hozzáféréshez való, határokon átnyúló 
jogokra kell felhívniuk a figyelmet. 
Tagállami szinten a kommunikációnak az 
alapszintű bankszámla jellemzőivel, 
feltételeivel és a gyakorlati lépésekkel 
kapcsolatos szükséges és érthető 
tájékoztatás biztosítását kell céloznia, 
ügyelve egyszersmind a különleges 
aggályokra, amelyek többek között a 
bankszámlával nem rendelkező polgárok és 
a migráns munkavállalók körében 
merülnek fel. A tagállami szintű 
kommunikációs kampányoknak 
többnyelvűeknek kell lennie, figyelembe 
véve a kisebbségi csoportok és migráns 
személyek által beszélt legfontosabb 
nyelveket.

19. A kommunikációs kampányokat a 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel vagy a 
szociális tanácsadó testületekkel 
együttműködésben kell kidolgozni. Uniós 
szinten lebonyolított kampányok esetén 
különösen az Unió-szerte elérhető alapvető 
banki szolgáltatásokra és ezeknek a
határokon átnyúló tevékenységekben 
érintett uniós polgárok szempontjából 
jelentkező hozzáadott értékére kell 
felhívniuk a figyelmet. Tagállami szinten 
lebonyolított kampányok esetén a 
kommunikációnak az alapszintű 
bankszámla jellemzőivel, feltételeivel és a 
gyakorlati lépésekkel kapcsolatos 
szükséges és érthető tájékoztatás 
biztosítását kell céloznia, ügyelve 
egyszersmind a különleges aggályokra, 
amelyek többek között a bankszámlával 
nem rendelkező polgárok és az ingázó 
munkavállalók körében merülnek fel. A 
tagállami szintű kommunikációs 
kampányok lebonyolításakor a tagállam 
minden hivatalos nyelvét használni kell.

Or. en

Módosítás 190
Burkhard Balz
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Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 19 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

19. A kommunikációs kampányokat a 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel vagy a 
szociális tanácsadó testületekkel 
együttműködésben kell kidolgozni. Uniós 
szinten különösen az Unió-szerte elérhető 
alapvető banki szolgáltatásokra és a 
hozzáféréshez való, határokon átnyúló 
jogokra kell felhívniuk a figyelmet. 
Tagállami szinten a kommunikációnak az 
alapszintű bankszámla jellemzőivel, 
feltételeivel és a gyakorlati lépésekkel 
kapcsolatos szükséges és érthető 
tájékoztatás biztosítását kell céloznia, 
ügyelve egyszersmind a különleges 
aggályokra, amelyek többek között a 
bankszámlával nem rendelkező polgárok és 
a migráns munkavállalók körében 
merülnek fel. A tagállami szintű 
kommunikációs kampányoknak 
többnyelvűeknek kell lennie, figyelembe 
véve a kisebbségi csoportok és migráns 
személyek által beszélt legfontosabb 
nyelveket.

19. A kommunikációs kampányokat a 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel vagy a 
szociális tanácsadó testületekkel 
együttműködésben kell kidolgozni. Uniós 
szinten a kampányokat az uniós 
intézményeknek kell végrehajtaniuk, és 
különösen az Unió-szerte elérhető alapvető 
banki szolgáltatásokra és a hozzáféréshez 
való, határokon átnyúló jogokra kell 
felhívniuk a figyelmet. Tagállami szinten 
az állami szervek által végrehajtandó
kommunikációnak az alapszintű 
bankszámla jellemzőivel, feltételeivel és a 
gyakorlati lépésekkel kapcsolatos 
szükséges és érthető tájékoztatás 
biztosítását kell céloznia, ügyelve 
egyszersmind a különleges aggályokra, 
amelyek többek között a bankszámlával 
nem rendelkező polgárok és a migráns 
munkavállalók körében merülnek fel. A 
tagállami szintű kommunikációs 
kampányoknak többnyelvűeknek kell 
lennie, figyelembe véve a kisebbségi 
csoportok és migráns személyek által 
beszélt legfontosabb nyelveket.

Or. de

Módosítás 191
Jürgen Klute

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 19 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

19. A kommunikációs kampányokat a 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel vagy a 
szociális tanácsadó testületekkel 
együttműködésben kell kidolgozni. Uniós 
szinten különösen az Unió-szerte elérhető 

19. A kommunikációs kampányokat a 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel vagy a 
szociális tanácsadó testületekkel 
együttműködésben kell kidolgozni. Uniós 
szinten különösen az Unió-szerte elérhető 



AM\897689HU.doc 101/125 PE486.164v01-00

HU

alapvető banki szolgáltatásokra és a 
hozzáféréshez való, határokon átnyúló 
jogokra kell felhívniuk a figyelmet. 
Tagállami szinten a kommunikációnak az 
alapszintű bankszámla jellemzőivel, 
feltételeivel és a gyakorlati lépésekkel 
kapcsolatos szükséges és érthető 
tájékoztatás biztosítását kell céloznia, 
ügyelve egyszersmind a különleges 
aggályokra, amelyek többek között a 
bankszámlával nem rendelkező polgárok és 
a migráns munkavállalók körében 
merülnek fel. A tagállami szintű 
kommunikációs kampányoknak 
többnyelvűeknek kell lennie, figyelembe 
véve a kisebbségi csoportok és migráns 
személyek által beszélt legfontosabb 
nyelveket.

alapvető banki szolgáltatásokra és a 
hozzáféréshez való, határokon átnyúló 
jogokra kell felhívniuk a figyelmet. 
Tagállami szinten a kommunikációnak az 
alapszintű bankszámla jellemzőivel, 
feltételeivel és a gyakorlati lépésekkel 
kapcsolatos szükséges és érthető 
tájékoztatás biztosítását kell céloznia, 
ügyelve egyszersmind a különleges 
aggályokra, amelyek többek között a 
bankszámlával nem rendelkező polgárok és 
a migráns munkavállalók körében 
merülnek fel. A tagállami szintű 
kommunikációs kampányoknak 
többnyelvűeknek kell lennie, figyelembe 
véve a kisebbségi csoportok és migráns 
személyek által beszélt legfontosabb 
nyelveket. A tagállamoknak kötelezniük 
kell a pénzügyi szolgáltatókat, hogy 
osztozzanak az ilyen tájékoztató 
kampányok pénzügyi terheiben.

Or. en

Módosítás 192
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 20 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

20. A jogszabály hatálya alá tartozó 
szolgáltatók számára elő kell írni az 
alapszintű bankszámla elérhetőségével 
kapcsolatos tudatosság növelését. Elő kell 
írni számukra, hogy hirdessék az 
alapszintű bankszámlákat, és a 
rendelkezésre álló különböző csatornákon 
keresztül egyértelmű és átfogó 
tájékoztatást nyújtsanak a szolgáltató 
honlapján és fiókjaiban, ahol 
egységesített, tartós hordozófelületnek kell 
megjelennie a fogyasztók számára.

törölve

Or. en
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Módosítás 193
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 20 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

20. A jogszabály hatálya alá tartozó 
szolgáltatók számára elő kell írni az 
alapszintű bankszámla elérhetőségével 
kapcsolatos tudatosság növelését. Elő kell 
írni számukra, hogy hirdessék az 
alapszintű bankszámlákat, és a 
rendelkezésre álló különböző csatornákon 
keresztül egyértelmű és átfogó 
tájékoztatást nyújtsanak a szolgáltató 
honlapján és fiókjaiban, ahol 
egységesített, tartós hordozófelületnek kell 
megjelennie a fogyasztók számára.

20. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a jogszabály hatálya alá tartozó 
fizetési szolgáltatók tájékoztatják a 
fogyasztókat a kínált alapszintű 
bankszámlák sajátos jellemzőiről, az 
azokhoz kapcsolódó díjakról és használati 
feltételeiről. A fogyasztót tájékoztatni kell 
arról is, hogy az alapszintű 
bankszámlához való hozzáféréshez nem 
kötelező további szolgáltatásokat 
vásárolni.

Or. en

Módosítás 194
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 20 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

20. A jogszabály hatálya alá tartozó 
szolgáltatók számára elő kell írni az 
alapszintű bankszámla elérhetőségével 
kapcsolatos tudatosság növelését. Elő kell 
írni számukra, hogy hirdessék az 
alapszintű bankszámlákat, és a 
rendelkezésre álló különböző csatornákon 
keresztül egyértelmű és átfogó
tájékoztatást nyújtsanak a szolgáltató 
honlapján és fiókjaiban, ahol egységesített, 
tartós hordozófelületnek kell megjelennie a 
fogyasztók számára.

20. A jogszabály hatálya alá tartozó 
szolgáltatók számára elő kell írni, hogy az 
alapszintű bankszámlákkal kapcsolatos 
kínálatukról a rendelkezésre álló 
különböző csatornákon keresztül 
tájékoztatást nyújtsanak például a 
szolgáltató honlapján és fiókjaiban, ahol 
egységesített, tartós hordozófelületnek kell 
megjelennie a fogyasztók számára.
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Or. de

Módosítás 195
Sylvie Goulard

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 20 a bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

20a. A tagállamoknak ösztönözniük kell a 
bankokat legkiszolgáltatottabb fogyasztóik 
részére történő tanácsadásra vonatkozó 
rendelkezések kialakítására, hogy 
elősegítsék felelősségteljes fellépésüket és 
költségkeretük kezelését.

Or. fr

Módosítás 196
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 21 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

21. A szolgáltatóknak a fogyasztók 
szükségleteinek felmérése után alapszintű 
bankszámlát kell ajánlaniuk, amennyiben 
az a fogyasztó által kinyilvánított 
szükségleteknek megfelel. Az alapszintű 
bankszámla megnyitása iránt érdeklődő 
fogyasztóknak tartós hordozófelületen 
tájékoztatást kell kapniuk a termék által 
lefedett szolgáltatások részleteiről, arról, 
hogy azok más termékek vagy szolgáltatás 
igénybevételéhez nem kapcsolódnak, 
valamint adott esetben a költségekről. A 
tájékoztatásnak érthetőnek, 
egységesítettnek és a lehető 
legegyszerűbbnek kell lennie, és a 
fogyasztó által kért bármely uniós nyelven 
rendelkezésre kell bocsátani. A 
személyzetnek meg kell győződnie arról, 
hogy a fogyasztó megértette, hogy egy 

törölve
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ilyen számla megnyitásával milyen jogok 
és kötelezettségek vonatkoznak rá.

Or. en

Módosítás 197
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 21 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

21. A szolgáltatóknak a fogyasztók
szükségleteinek felmérése után alapszintű 
bankszámlát kell ajánlaniuk, amennyiben 
az a fogyasztó által kinyilvánított 
szükségleteknek megfelel. Az alapszintű 
bankszámla megnyitása iránt érdeklődő 
fogyasztóknak tartós hordozófelületen 
tájékoztatást kell kapniuk a termék által 
lefedett szolgáltatások részleteiről, arról, 
hogy azok más termékek vagy szolgáltatás 
igénybevételéhez nem kapcsolódnak, 
valamint adott esetben a költségekről. A 
tájékoztatásnak érthetőnek, 
egységesítettnek és a lehető 
legegyszerűbbnek kell lennie, és a 
fogyasztó által kért bármely uniós nyelven 
rendelkezésre kell bocsátani. A 
személyzetnek meg kell győződnie arról, 
hogy a fogyasztó megértette, hogy egy 
ilyen számla megnyitásával milyen jogok 
és kötelezettségek vonatkoznak rá.

21. A szolgáltatóknak – annak 
megállapítása után, hogy a fogyasztónak 
alapszintű bankszámlára van szüksége, és 
azt követően, hogy bizonyítékkal szolgált 
arra vonatkozóan, hogy tőle a 
tagállamban eddig megtagadták a 
pénzforgalmi számla megnyitását –
alapszintű bankszámlát kell ajánlaniuk, 
amennyiben az a fogyasztó által 
kinyilvánított szükségleteknek megfelel. 
Az alapszintű bankszámla megnyitása iránt 
érdeklődő fogyasztóknak tartós 
hordozófelületen tájékoztatást kell kapniuk 
a termék által lefedett szolgáltatások 
részleteiről, arról, hogy azok más termékek 
vagy szolgáltatás igénybevételéhez nem 
kapcsolódnak, valamint adott esetben a 
költségekről. A tájékoztatásnak érthető, 
egységesített és a lehető legegyszerűbb
formában kell rendelkezésre állnia. A 
személyzetnek meg kell győződnie arról, 
hogy a fogyasztó megértette, hogy egy 
ilyen számla megnyitásával milyen jogok 
és kötelezettségek vonatkoznak rá.

Or. de

Módosítás 198
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
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Melléklet – 4 ajánlás – 21 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

21. A szolgáltatóknak a fogyasztók 
szükségleteinek felmérése után alapszintű 
bankszámlát kell ajánlaniuk, amennyiben 
az a fogyasztó által kinyilvánított 
szükségleteknek megfelel. Az alapszintű 
bankszámla megnyitása iránt érdeklődő 
fogyasztóknak tartós hordozófelületen 
tájékoztatást kell kapniuk a termék által 
lefedett szolgáltatások részleteiről, arról, 
hogy azok más termékek vagy szolgáltatás 
igénybevételéhez nem kapcsolódnak, 
valamint adott esetben a költségekről. A 
tájékoztatásnak érthetőnek, 
egységesítettnek és a lehető 
legegyszerűbbnek kell lennie, és a 
fogyasztó által kért bármely uniós nyelven
rendelkezésre kell bocsátani. A 
személyzetnek meg kell győződnie arról, 
hogy a fogyasztó megértette, hogy egy 
ilyen számla megnyitásával milyen jogok 
és kötelezettségek vonatkoznak rá.

21. A szolgáltatóknak a fogyasztók 
szükségleteinek felmérése után alapszintű 
bankszámlát kell ajánlaniuk, amennyiben 
az a fogyasztó által kinyilvánított 
szükségleteknek megfelel. Az alapszintű 
bankszámla megnyitása iránt érdeklődő 
fogyasztóknak tartós hordozófelületen 
tájékoztatást kell kapniuk a termék által 
lefedett szolgáltatások részleteiről, arról, 
hogy azok más termékek vagy szolgáltatás 
igénybevételéhez nem kapcsolódnak, 
valamint adott esetben a költségekről. A 
tájékoztatásnak érthetőnek, 
egységesítettnek és a lehető 
legegyszerűbbnek kell lennie, és az adott 
uniós tagállam hivatalos nyelvén 
(nyelvein) kell rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 199
Gay Mitchell

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 21 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

21. A szolgáltatóknak a fogyasztók 
szükségleteinek felmérése után alapszintű 
bankszámlát kell ajánlaniuk, amennyiben 
az a fogyasztó által kinyilvánított 
szükségleteknek megfelel. Az alapszintű 
bankszámla megnyitása iránt érdeklődő 
fogyasztóknak tartós hordozófelületen 
tájékoztatást kell kapniuk a termék által 
lefedett szolgáltatások részleteiről, arról, 
hogy azok más termékek vagy szolgáltatás 

21. A szolgáltatóknak a fogyasztók 
szükségleteinek felmérése után alapszintű 
bankszámlát kell ajánlaniuk, amennyiben 
az a fogyasztó által kinyilvánított 
szükségleteknek megfelel. Az alapszintű 
bankszámla megnyitása iránt érdeklődő 
fogyasztóknak tartós hordozófelületen 
tájékoztatást kell kapniuk a termék által 
lefedett szolgáltatások részleteiről, arról, 
hogy azok más termékek vagy szolgáltatás 
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igénybevételéhez nem kapcsolódnak, 
valamint adott esetben a költségekről. A 
tájékoztatásnak érthetőnek, 
egységesítettnek és a lehető 
legegyszerűbbnek kell lennie, és a 
fogyasztó által kért bármely uniós nyelven 
rendelkezésre kell bocsátani. A 
személyzetnek meg kell győződnie arról, 
hogy a fogyasztó megértette, hogy egy 
ilyen számla megnyitásával milyen jogok 
és kötelezettségek vonatkoznak rá.

igénybevételéhez nem kapcsolódnak, 
valamint adott esetben a költségekről. A 
személyzetnek meg kell győződnie arról,
hogy a fogyasztó megértette, hogy egy 
ilyen számla megnyitásával milyen jogok 
és kötelezettségek vonatkoznak rá.

Or. en

Módosítás 200
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 22 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

22. A jogszabályból eredő tájékoztatási 
kötelezettség nem érinti a 20047/64/EK 
irányelvben foglalt, a fogyasztók 
tájékoztatására vonatkozó előírásokat.

22. A lehetséges uniós jogszabályokból
eredő tájékoztatási kötelezettség nem érinti 
a 20047/64/EK irányelvben foglalt, a 
fogyasztók tájékoztatására vonatkozó 
előírásokat.

Or. en

Módosítás 201
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 23 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

23. A tagállamok számára elő kell írni 
annak biztosítását, hogy a szolgáltatók a 
nemzeti hatóságok számára megbízható 
tájékoztatást nyújtsanak legalább a 
megnyitott alapszintű bankszámlák
számáról, az alapszintű bankszámla

23. A tagállamok számára elő kell írni 
annak biztosítását, hogy a szolgáltatók a 
nemzeti hatóságok számára folyamatosan
megbízható tájékoztatást nyújtsanak a 
megnyitott és megszüntetett alapszintű 
fizetési számlákról, valamint az alapszintű 
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megnyitására irányuló, elutasított kérelmek 
számáról és indokairól, valamint az ilyen 
lezárt számlák számáról. E tájékoztatást 
összesített formában kell biztosítani.

fizetési számla megnyitására irányuló, 
elutasított kérelmekről és az elutasítás 
indokairól. Ezeket az adatokat az 
alapszintű fizetési számlákkal kapcsolatos 
egyedi információkra létrehozott nemzeti 
nyilvántartásokban kell összesíteni. A 
szolgáltatóknak részletes tájékoztatást kell 
a nemzeti hatóságok rendelkezésére 
bocsátaniuk az alapszintű fizetési 
számlákkal kapcsolatos költségekről is.

Or. en

Módosítás 202
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 23 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

23. A tagállamok számára elő kell írni 
annak biztosítását, hogy a szolgáltatók a 
nemzeti hatóságok számára megbízható 
tájékoztatást nyújtsanak legalább a 
megnyitott alapszintű bankszámlák 
számáról, az alapszintű bankszámla
megnyitására irányuló, elutasított kérelmek 
számáról és indokairól, valamint az ilyen 
lezárt számlák számáról. E tájékoztatást 
összesített formában kell biztosítani.

23. A tagállamok számára elő kell írni 
annak biztosítását, hogy a szolgáltatók a 
nemzeti hatóságok számára évente 
megbízható tájékoztatást nyújtsanak 
legalább a megnyitott alapszintű 
bankszámlák számáról, az alapszintű 
bankszámla megnyitására irányuló, 
elutasított kérelmek számáról és indokairól, 
valamint az ilyen lezárt számlák számáról
és az alapszintű bankszámlához 
kapcsolódó díjakról. E tájékoztatást 
összesített formában kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 203
Peter Simon

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 23 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

23. A tagállamok számára elő kell írni 
annak biztosítását, hogy a szolgáltatók a 
nemzeti hatóságok számára megbízható 
tájékoztatást nyújtsanak legalább a 
megnyitott alapszintű bankszámlák 
számáról, az alapszintű bankszámla 
megnyitására irányuló, elutasított kérelmek 
számáról és indokairól, valamint az ilyen 
lezárt számlák számáról. E tájékoztatást 
összesített formában kell biztosítani.

23. A tagállamok számára elő kell írni 
annak biztosítását, hogy a szolgáltatók a 
nemzeti hatóságok számára évente 
megbízható tájékoztatást nyújtsanak 
legalább a megnyitott alapszintű 
bankszámlák számáról, az alapszintű 
bankszámla megnyitására irányuló, 
elutasított kérelmek számáról és indokairól, 
valamint az ilyen lezárt számlák számáról. 
E tájékoztatást összesített formában kell 
biztosítani.

Or. de

Módosítás 204
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 23 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

23. A tagállamok számára elő kell írni 
annak biztosítását, hogy a szolgáltatók a
nemzeti hatóságok számára megbízható 
tájékoztatást nyújtsanak legalább a 
megnyitott alapszintű bankszámlák 
számáról, az alapszintű bankszámla 
megnyitására irányuló, elutasított kérelmek 
számáról és indokairól, valamint az ilyen 
lezárt számlák számáról. E tájékoztatást 
összesített formában kell biztosítani.

23. A tagállamok számára elő kell írni 
annak biztosítását, hogy a szolgáltatók az 
illetékes nemzeti hatóságok számára 
megbízható tájékoztatást nyújtsanak 
legalább a megnyitott alapszintű 
bankszámlák számáról, az alapszintű 
bankszámla megnyitására irányuló, 
elutasított kérelmek számáról és indokairól, 
valamint az ilyen lezárt számlák számáról. 
E tájékoztatást összesített formában kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 205
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 24 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

24. Elő kell írni, hogy a nemzeti hatóságok
összesített tájékoztatást nyújtsanak a 
Bizottságnak, az Európai Bankhatóságnak 
és az Európai Parlamentnek, és hogy az
adatokat összesített és érthető formában 
közzétegyék.

24. Elő kell írni, hogy a tagállamok
összesített tájékoztatást nyújtsanak a 
Bizottságnak és az Európai 
Bankhatóságnak az melléklet 23. 
pontjában megadottak szerint. Az adatokat 
összesített és érthető formában kell 
közzétenni.

Or. en

Módosítás 206
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 4 ajánlás – 24 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

24. Elő kell írni, hogy a nemzeti hatóságok 
összesített tájékoztatást nyújtsanak a 
Bizottságnak, az Európai Bankhatóságnak 
és az Európai Parlamentnek, és hogy az 
adatokat összesített és érthető formában 
közzétegyék.

24. Elő kell írni, hogy az illetékes nemzeti 
hatóságok összesített tájékoztatást 
nyújtsanak a Bizottságnak (az 
Eurostatnak), az Európai Bankhatóságnak 
és az Európai Parlamentnek, és hogy az 
adatokat összesített és érthető formában 
közzétegyék.

Or. en

Módosítás 207
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 25 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

25. A jogszabálynak köteleznie kell a 
tagállamokat a benne foglalt előírásoknak 
való tényleges megfelelés biztosításáért és 
nyomon követéséért felelős illetékes 
hatóságok kijelölésére. A kijelölt illetékes 

25. A tagállamoknak a jogszabályban 
foglalt előírásoknak való tényleges 
megfelelés biztosításáért és nyomon 
követéséért felelős illetékes hatóságokat 
kell kijelölniük. A kijelölt illetékes 
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hatóságnak a fizetési szolgáltatóktól 
függetlennek kell lennie.

hatóságnak a fizetési szolgáltatóktól, a 
fogyasztói szervezetektől vagy az 
alapszintű bankszámlák ügyfeleit 
képviselő egyéb tanácsadó csoportoktól
függetlennek kell lennie.

Or. en

Módosítás 208
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 26 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

26. A tagállamokat kötelezni kell az 
alapszintű bankszámlára vonatkozó 
kereteknek meg nem felelő szolgáltatókra 
kirovandó szankciók elveinek 
meghatározására, amelyek biztosítják, 
hogy a szankciók elrettentő hatással 
bírnak, továbbá az illetékes hatóságok 
számára elő kell írni e szankciók 
kiszabását, és arra őket fel kell jogosítani. 
A szankciókból összegyűlt forrásokat az 
elfogadandó jogszabály céljaira, például a 
pénzügyi képzésre vagy a kompenzációs 
fizetésekre kell fordítani.

26. A tagállamokat kötelezni kell az 
alapszintű bankszámlára vonatkozó 
kereteknek meg nem felelő szolgáltatókra 
kirovandó szankciók elveinek 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 209
Peter Simon

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 26 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

26. A tagállamokat kötelezni kell az 
alapszintű bankszámlára vonatkozó 
kereteknek meg nem felelő szolgáltatókra 
kirovandó szankciók elveinek 

26. A tagállamokat kötelezni kell az 
alapszintű bankszámlára vonatkozó 
kereteknek meg nem felelő és a 
tájékoztatási kötelezettséget megsértő 



AM\897689HU.doc 111/125 PE486.164v01-00

HU

meghatározására, amelyek biztosítják, 
hogy a szankciók elrettentő hatással bírnak, 
továbbá az illetékes hatóságok számára elő 
kell írni e szankciók kiszabását, és arra 
őket fel kell jogosítani. A szankciókból 
összegyűlt forrásokat az elfogadandó 
jogszabály céljaira, például a pénzügyi 
képzésre vagy a kompenzációs fizetésekre 
kell fordítani.

szolgáltatókra kirovandó szankciók 
elveinek meghatározására, amelyek 
biztosítják, hogy a szankciók elrettentő 
hatással bírnak, továbbá az illetékes 
hatóságok számára elő kell írni e szankciók 
kiszabását, és arra őket fel kell jogosítani. 
A szankciókból összegyűlt forrásokat az 
elfogadandó jogszabály céljaira, például a 
pénzügyi képzésre vagy a kompenzációs 
fizetésekre kell fordítani

Or. de

Módosítás 210
Jürgen Klute

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 26 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

26. A tagállamokat kötelezni kell az 
alapszintű bankszámlára vonatkozó 
kereteknek meg nem felelő szolgáltatókra 
kirovandó szankciók elveinek 
meghatározására, amelyek biztosítják, 
hogy a szankciók elrettentő hatással bírnak, 
továbbá az illetékes hatóságok számára elő 
kell írni e szankciók kiszabását, és arra 
őket fel kell jogosítani. A szankciókból 
összegyűlt forrásokat az elfogadandó 
jogszabály céljaira, például a pénzügyi 
képzésre vagy a kompenzációs fizetésekre 
kell fordítani.

26. A tagállamokat kötelezni kell az 
alapszintű bankszámlára vonatkozó 
kereteknek meg nem felelő – a fizetési 
szolgáltató tájékoztatási kötelezettségét is 
beleértve – szolgáltatókra kirovandó 
szankciók elveinek meghatározására, 
amelyek biztosítják, hogy a szankciók 
elrettentő hatással bírnak, továbbá az 
illetékes hatóságok számára elő kell írni e 
szankciók kiszabását, és arra őket fel kell 
jogosítani. A szankciókból összegyűlt 
forrásokat az elfogadandó jogszabály 
céljaira, például a pénzügyi képzésre vagy 
a kompenzációs fizetésekre kell fordítani.

Or. de

Módosítás 211
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 26 bekezdés
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

26. A tagállamokat kötelezni kell az 
alapszintű bankszámlára vonatkozó 
kereteknek meg nem felelő szolgáltatókra 
kirovandó szankciók elveinek 
meghatározására, amelyek biztosítják, 
hogy a szankciók elrettentő hatással 
bírnak, továbbá az illetékes hatóságok 
számára elő kell írni e szankciók 
kiszabását, és arra őket fel kell jogosítani. 
A szankciókból összegyűlt forrásokat az 
elfogadandó jogszabály céljaira, például a 
pénzügyi képzésre vagy a kompenzációs 
fizetésekre kell fordítani.

26. A tagállamoknak meg kell 
határozniuk az alapszintű bankszámlára 
vonatkozó kereteknek meg nem felelő 
szolgáltatókra kirovandó szankciók elveit, 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
szankciók elrettentő hatással bírjanak, 
továbbá az illetékes hatóságok számára elő 
kell írni e szankciók kiszabását, és arra 
őket fel kell jogosítani. A szankciókból 
összegyűlt forrásokat az elfogadandó 
jogszabály céljaira, például a pénzügyi 
képzésre vagy a kompenzációs fizetésekre 
kell fordítani.

Or. en

Módosítás 212
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 27 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

27. A tagállamoknak szorosan nyomon 
kell követniük az alapszintű bankszámlák 
szolgáltatói közötti verseny mindennemű 
torzulását. Amennyiben egyes 
szolgáltatókat aránytalan mértékben 
sújtanak az alapszintű bankszámlák 
biztosításának költségei, részükre 
pénzügyi kompenzációt kell nyújtani. Míg 
a bankokkal kevéssé ellátott 
tagállamokban a megfelelő infrastruktúra 
kialakításához kiegészítő támogatást kell 
fontolóra venni, a nagy bankszámla-
lefedettségű tagállamokban az ágazaton 
belüli újraelosztási mechanizmusoknak 
elegendőeknek kell lenniük. Az illetékes 
hatóságoknak lehetővé kell tenniük egy 
kompenzációs alap létrehozását, amelyet a 
jogszabály hatálya alá tartozó fizetési 
szolgáltatók finanszíroznának. 

törölve
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Amennyiben az alapszintű bankszámlák 
száma az adott szolgáltató gazdasági 
jelentőségéhez képest aránytalanul nagy, 
a szolgáltatót kompenzációs kifizetésre 
kell feljogosítani.

Or. en

Módosítás 213
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 27 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

27. A tagállamoknak szorosan nyomon kell 
követniük az alapszintű bankszámlák 
szolgáltatói közötti verseny mindennemű 
torzulását. Amennyiben egyes 
szolgáltatókat aránytalan mértékben 
sújtanak az alapszintű bankszámlák 
biztosításának költségei, részükre 
pénzügyi kompenzációt kell nyújtani. Míg 
a bankokkal kevéssé ellátott 
tagállamokban a megfelelő infrastruktúra 
kialakításához kiegészítő támogatást kell 
fontolóra venni, a nagy bankszámla-
lefedettségű tagállamokban az ágazaton 
belüli újraelosztási mechanizmusoknak 
elegendőeknek kell lenniük. Az illetékes 
hatóságoknak lehetővé kell tenniük egy 
kompenzációs alap létrehozását, amelyet a 
jogszabály hatálya alá tartozó fizetési 
szolgáltatók finanszíroznának. 
Amennyiben az alapszintű bankszámlák 
száma az adott szolgáltató gazdasági 
jelentőségéhez képest aránytalanul nagy, 
a szolgáltatót kompenzációs kifizetésre 
kell feljogosítani.

27. A tagállamoknak szorosan nyomon kell 
követniük az alapszintű bankszámlák 
szolgáltatói közötti verseny mindennemű 
torzulását.

Or. en
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Módosítás 214
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 27 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

27. A tagállamoknak szorosan nyomon kell 
követniük az alapszintű bankszámlák 
szolgáltatói közötti verseny mindennemű 
torzulását. Amennyiben egyes 
szolgáltatókat aránytalan mértékben 
sújtanak az alapszintű bankszámlák 
biztosításának költségei, részükre pénzügyi 
kompenzációt kell nyújtani. Míg a 
bankokkal kevéssé ellátott tagállamokban a 
megfelelő infrastruktúra kialakításához 
kiegészítő támogatást kell fontolóra venni, 
a nagy bankszámla-lefedettségű 
tagállamokban az ágazaton belüli 
újraelosztási mechanizmusoknak 
elegendőeknek kell lenniük. Az illetékes 
hatóságoknak lehetővé kell tenniük egy 
kompenzációs alap létrehozását, amelyet a 
jogszabály hatálya alá tartozó fizetési 
szolgáltatók finanszíroznának. 
Amennyiben az alapszintű bankszámlák 
száma az adott szolgáltató gazdasági 
jelentőségéhez képest aránytalanul nagy, a 
szolgáltatót kompenzációs kifizetésre kell
feljogosítani.

27. A tagállamoknak szorosan nyomon kell 
követniük az alapszintű bankszámlák 
szolgáltatói közötti verseny mindennemű 
torzulását. Amennyiben egyes 
szolgáltatókat aránytalan mértékben 
sújtanak az alapszintű bankszámlák 
biztosításának költségei, részükre pénzügyi 
kompenzációt lehet nyújtani. Míg a 
bankokkal kevéssé ellátott tagállamokban a 
megfelelő infrastruktúra kialakításához 
kiegészítő támogatást kell fontolóra venni, 
a nagy bankszámla-lefedettségű 
tagállamokban az ágazaton belüli 
újraelosztási mechanizmusoknak 
elegendőeknek kell lenniük. Az illetékes 
hatóságok lehetővé tehetik egy 
kompenzációs alap létrehozását, amelyet a 
jogszabály hatálya alá tartozó fizetési 
szolgáltatók finanszíroznának. 
Amennyiben az alapszintű bankszámlák 
száma az adott szolgáltató gazdasági 
jelentőségéhez képest aránytalanul nagy, a 
szolgáltatót kompenzációs kifizetésre lehet 
feljogosítani.

Or. en

Módosítás 215
Olle Schmidt

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 27 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

27. A tagállamoknak szorosan nyomon 
kell követniük az alapszintű bankszámlák 
szolgáltatói közötti verseny mindennemű 

27. A tagállamoknak nyomon kell 
követniük az alapszintű bankszámlák 
szolgáltatói közötti verseny mindennemű 
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torzulását. Amennyiben egyes 
szolgáltatókat aránytalan mértékben 
sújtanak az alapszintű bankszámlák 
biztosításának költségei, részükre pénzügyi 
kompenzációt kell nyújtani. Míg a 
bankokkal kevéssé ellátott tagállamokban a 
megfelelő infrastruktúra kialakításához 
kiegészítő támogatást kell fontolóra venni, 
a nagy bankszámla-lefedettségű 
tagállamokban az ágazaton belüli 
újraelosztási mechanizmusoknak 
elegendőeknek kell lenniük. Az illetékes 
hatóságoknak lehetővé kell tenniük egy 
kompenzációs alap létrehozását, amelyet a 
jogszabály hatálya alá tartozó fizetési 
szolgáltatók finanszíroznának. 
Amennyiben az alapszintű bankszámlák 
száma az adott szolgáltató gazdasági 
jelentőségéhez képest aránytalanul nagy, a 
szolgáltatót kompenzációs kifizetésre kell 
feljogosítani.

torzulását. Amennyiben egyes 
szolgáltatókat aránytalan mértékben 
sújtanak az alapszintű bankszámlák 
biztosításának költségei, részükre pénzügyi 
kompenzációt kell nyújtani. Míg a 
bankokkal kevéssé ellátott tagállamokban a 
megfelelő infrastruktúra kialakításához 
kiegészítő támogatást kell fontolóra venni, 
a nagy bankszámla-lefedettségű 
tagállamokban az ágazaton belüli 
újraelosztási mechanizmusoknak 
elegendőeknek kell lenniük. Az illetékes 
hatóságoknak lehetővé kell tenniük egy 
kompenzációs alap létrehozását, amelyet a 
jogszabály hatálya alá tartozó fizetési 
szolgáltatók finanszíroznának. 
Amennyiben az alapszintű bankszámlák 
száma az adott szolgáltató gazdasági 
jelentőségéhez képest aránytalanul nagy, a 
szolgáltatót kompenzációs kifizetésre kell 
feljogosítani.

Or. en

Módosítás 216
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 28 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

28. A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy megfelelő és hatékony 
vitarendezési és jogorvoslati eljárások 
álljanak rendelkezésre a jogszabályban 
meghatározott elvek szerint keletkező 
jogokat és kötelezettségeket érintő, a 
fizetési szolgáltató és a fogyasztó közötti 
viták bíróságon kívüli rendezésére, adott 
esetben már meglévő testületek 
igénybevételével. Az alternatív 
vitarendezési (AVR) testületeknek 
függetleneknek, könnyen elérhetőeknek, 
szolgáltatásaiknak pedig ingyeneseknek 
kell lenniük. Határozataiknak jogilag 

28. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy megfelelő és hatékony vitarendezési 
és jogorvoslati eljárások álljanak 
rendelkezésre a jogszabályban 
meghatározott elvek szerint keletkező 
jogokat és kötelezettségeket érintő, a 
fizetési szolgáltató és a fogyasztó közötti 
viták bíróságon kívüli rendezésére, adott 
esetben már meglévő testületek 
igénybevételével. Az alternatív 
vitarendezési (AVR) testületeknek 
függetleneknek, könnyen elérhetőeknek, 
szolgáltatásaiknak pedig ingyeneseknek 
kell lenniük. A tagállamoknak 
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kötelező erővel kell bírniuk. 
Pártatlanságuk szavatolása érdekében 
biztosítani kell a szolgáltatók, a fogyasztók 
és az egyéb felhasználók egyenlő arányú 
képviseletét. A tagállamok számára elő 
kell írni annak biztosítását, hogy az 
alapszintű bankszámlák szolgáltatói 
csatlakozzanak egy vagy több ilyen, 
vitarendezési és jogorvoslati eljárást 
végrehajtó testülethez.

biztosítaniuk kell, hogy az alapszintű 
bankszámlák szolgáltatói csatlakozzanak 
egy vagy több ilyen, vitarendezési és 
jogorvoslati eljárást végrehajtó testülethez.

Or. en

Módosítás 217
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 28 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

28. A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy megfelelő és hatékony 
vitarendezési és jogorvoslati eljárások 
álljanak rendelkezésre a jogszabályban 
meghatározott elvek szerint keletkező 
jogokat és kötelezettségeket érintő, a 
fizetési szolgáltató és a fogyasztó közötti
viták bíróságon kívüli rendezésére, adott 
esetben már meglévő testületek 
igénybevételével. Az alternatív 
vitarendezési (AVR) testületeknek 
függetleneknek, könnyen elérhetőeknek, 
szolgáltatásaiknak pedig ingyeneseknek
kell lenniük. Határozataiknak jogilag 
kötelező erővel kell bírniuk.
Pártatlanságuk szavatolása érdekében 
biztosítani kell a szolgáltatók, a fogyasztók
és az egyéb felhasználók egyenlő arányú 
képviseletét. A tagállamok számára elő kell 
írni annak biztosítását, hogy az alapszintű 
bankszámlák szolgáltatói csatlakozzanak 
egy vagy több ilyen, vitarendezési és 
jogorvoslati eljárást végrehajtó testülethez.

28. A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy megfelelő és hatékony 
vitarendezési és jogorvoslati eljárások 
álljanak rendelkezésre a fizetési 
szolgáltatók és ügyfeleik jogait és 
kötelezettségeit érintő viták bíróságon 
kívüli rendezésére, adott esetben már 
meglévő testületek igénybevételével. Az 
alternatív vitarendezési (AVR) 
testületeknek függetleneknek és könnyen 
elérhetőeknek kell lenniük. Pártatlanságuk 
szavatolása érdekében biztosítani kell a 
szolgáltatók, az ügyfelek és az illetékes 
nemzeti hatóságok egyenlő arányú 
képviseletét. A tagállamok számára elő kell 
írni annak biztosítását, hogy az alapszintű 
bankszámlák szolgáltatói csatlakozzanak 
egy vagy több ilyen, vitarendezési és 
jogorvoslati eljárást végrehajtó testülethez.

Or. en
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Módosítás 218
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 28 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

28. A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy megfelelő és hatékony 
vitarendezési és jogorvoslati eljárások 
álljanak rendelkezésre a jogszabályban 
meghatározott elvek szerint keletkező 
jogokat és kötelezettségeket érintő, a 
fizetési szolgáltató és a fogyasztó közötti 
viták bíróságon kívüli rendezésére, adott 
esetben már meglévő testületek 
igénybevételével. Az alternatív 
vitarendezési (AVR) testületeknek 
függetleneknek, könnyen elérhetőeknek, 
szolgáltatásaiknak pedig ingyeneseknek 
kell lenniük. Határozataiknak jogilag 
kötelező erővel kell bírniuk.
Pártatlanságuk szavatolása érdekében 
biztosítani kell a szolgáltatók, a fogyasztók 
és az egyéb felhasználók egyenlő arányú 
képviseletét. A tagállamok számára elő kell 
írni annak biztosítását, hogy az alapszintű 
bankszámlák szolgáltatói csatlakozzanak 
egy vagy több ilyen, vitarendezési és 
jogorvoslati eljárást végrehajtó testülethez.

28. A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy megfelelő és hatékony 
vitarendezési és jogorvoslati eljárások 
álljanak rendelkezésre a jogszabályban 
meghatározott elvek szerint keletkező 
jogokat és kötelezettségeket érintő, a 
fizetési szolgáltató és a fogyasztó közötti 
viták bíróságon kívüli rendezésére, adott 
esetben már meglévő testületek 
igénybevételével. Az alternatív 
vitarendezési (AVR) testületeknek 
függetleneknek, könnyen elérhetőeknek, 
szolgáltatásaiknak pedig ingyeneseknek 
kell lenniük. Pártatlanságuk szavatolása 
érdekében biztosítani kell a szolgáltatók, a 
fogyasztók és az egyéb felhasználók 
egyenlő arányú képviseletét. A tagállamok 
számára elő kell írni annak biztosítását, 
hogy az alapszintű bankszámlák 
szolgáltatói csatlakozzanak egy vagy több 
ilyen, vitarendezési és jogorvoslati eljárást 
végrehajtó testülethez.

Or. en

Módosítás 219
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 5 ajánlás – 29 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

29. A tagállamok számára elő kell írni, 
hogy az AVR-testületek tevékenyen 

29. A tagállamok számára elő kell írni, 
hogy az AVR-testületek tevékenyen 
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együttműködjenek a határokon átnyúló 
viták megoldásában. Amennyiben a viták 
különböző tagállamokbeli feleket 
érintenek, a fogyasztói panaszok 
megoldására a FIN NET-et kell 
felhasználni.

együttműködjenek a határokon átnyúló 
viták megoldásában. Amennyiben a viták 
különböző tagállamokbeli feleket 
érintenek, a fogyasztói panaszok 
megoldásával kapcsolatos hatékonyság 
tekintetében mérlegelni kell és értékelni 
kell a FIN NET igénybevételét.

Or. en

Módosítás 220
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 30 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

30. A tagállamoknak a jogszabályt az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
közzétételétől számított 12 hónapon belül 
kell végrehajtaniuk.

törölve

Or. en

Módosítás 221
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 30 a bekezdés (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

30a. A Bizottságnak 2014 vége előtt az 
Európai Parlament elé kell terjesztenie az 
uniós tagállamokban az alapvető banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésről kért 
független hatásvizsgálat eredményeit.

Or. en
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Módosítás 222
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 31 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

31. A Bizottság a tagállamokkal és az 
érdekelt felekkel szorosan együttműködve 
a jogszabály hatálybalépésétől számított 
három éven belül, és utána ötévente 
jelentést készít annak alkalmazásáról. E 
jelentés értékeli az alábbiakat:

törölve

a) a tagállamok maradéktalanul 
végrehajtották-e a jogszabályt;
b) az alapvető banki szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés valamennyi uniós polgár 
számára való biztosítása terén elért 
előrehaladás, ideértve a pénzügyi 
kirekesztés felszámolásáról, illetve a 
lakossági banki szolgáltatások Unión 
belüli harmonizációjáról és 
integrációjáról szóló jogszabályok 
közvetlen és közvetett hatásait is;
c) a nyilvánosság tudatossága és bizalma 
az alapszintű bankszámlák 
elérhetőségével és jellemzőivel, valamint a 
fogyasztók e bankszámlákhoz kötődő 
jogaival kapcsolatban. 
Adott esetben e jelentést a jogszabály 
módosítására irányuló javaslat kíséri. A 
jelentést továbbítani kell az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 223
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 31 bekezdés – b pont
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Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

b) az alapvető banki szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés valamennyi uniós polgár
számára való biztosítása terén elért 
előrehaladás, ideértve a pénzügyi 
kirekesztés felszámolásáról, illetve a 
lakossági banki szolgáltatások Unión 
belüli harmonizációjáról és 
integrációjáról szóló jogszabályok 
közvetlen és közvetett hatásait is;

b) az alapvető banki szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés valamennyi érintett uniós 
fogyasztó számára való biztosítása terén 
elért előrehaladás, ideértve a pénzügyi 
kirekesztés felszámolásáról szóló 
jogszabályok közvetlen és közvetett 
hatásait is;

Or. en

Módosítás 224
Emilie Turunen

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 31 bekezdés – b a pont (új)

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

ba) konkrét ajánlások azon tagállamok 
számára, ahol a lakosság nagy része nem 
rendelkezik alapszintű bankszámlával, 
valamint általában a bevált gyakorlatok 
strukturált cseréje;

Or. en

Módosítás 225
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 31 bekezdés – c pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

c) a nyilvánosság tudatossága és bizalma
az alapszintű bankszámlák elérhetőségével 
és jellemzőivel, valamint a fogyasztók e 
bankszámlákhoz kötődő jogaival 
kapcsolatban.

c) az érintett fogyasztók tudatossága az 
alapszintű bankszámlák elérhetőségével és 
jellemzőivel, valamint a fogyasztók e 
bankszámlákhoz kötődő jogaival 
kapcsolatban.
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Or. en

Módosítás 226
Philippe De Backer

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 32 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

32. A Bizottság az alapvető banki 
szolgáltatásokról szóló jogszabályt 
kiegészítheti olyan további 
kezdeményezésekkel, amelyek célja a 
lakossági banki szolgáltatások további 
integrációja és harmonizációja, valamint 
a pénzügyi kirekesztés megelőzése. Egy 
ilyen csomagnak: 

törölve

a) javítania kell a banki szolgáltatásokkal 
kapcsolatos versenyt: (i) annak biztosítása 
érdekében, hogy a bankszámlákhoz 
kapcsolódó árak és díjak átláthatók és 
összehasonlíthatók legyenek, és a 
fogyasztók összevethessék a különböző 
bankok díjszabását, és jobb ajánlatok 
céljából tájékozódhassanak; (ii) a 
bankszámlaváltás valamennyi technikai és 
adminisztratív akadályának felszámolása 
érdekében, lehetővé téve, hogy a 
fogyasztók az egyik bankból a másikba 
könnyen átvihessék bankszámlájukat;
b) javítania kell az értékesítők körében a 
különböző fizetési módok elfogadottságát 
annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 
fogyasztók kihasználhassák az e-
kereskedelem nyújtotta előnyöket; az 
értékesítőknek ennek ismeretében 
általánosan fel kell kínálniuk az 
alapszintű bankkártyával való fizetés 
lehetőségét, mindennemű többletdíj 
felszámítása nélkül;
c) tovább kell harmonizálnia a pénzmosás 
elleni szabályok tagállami értelmezéseit 
annak biztosítására, hogy e szabályok 
alapján a továbbiakban ne legyen 
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megtagadható az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférés;
d) lehetővé kell tenniük a tisztességes 
hitelezést és a túlzott eladósodottság elleni 
küzdelmet, amely Unió-szerte a 
legjelentősebb „új szociális kockázat”, 
mivel a teljes körű pénzügyi integrációhoz 
más, alapvető banki szolgáltatásokhoz –
így az alacsony kamatozású hitelhez, 
méltó és tisztességes feltételek melletti 
biztosítási fedezethez vagy a pénzügyi és 
tanácsadási szolgáltatásokhoz – való 
hozzáférés is szükséges.

Or. en

Módosítás 227
Ivo Strejček

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 32 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

32. A Bizottság az alapvető banki 
szolgáltatásokról szóló jogszabályt 
kiegészítheti olyan további 
kezdeményezésekkel, amelyek célja a 
lakossági banki szolgáltatások további 
integrációja és harmonizációja, valamint 
a pénzügyi kirekesztés megelőzése. Egy 
ilyen csomagnak: 

törölve

a) javítania kell a banki szolgáltatásokkal 
kapcsolatos versenyt: (i) annak biztosítása 
érdekében, hogy a bankszámlákhoz 
kapcsolódó árak és díjak átláthatók és 
összehasonlíthatók legyenek, és a 
fogyasztók összevethessék a különböző 
bankok díjszabását, és jobb ajánlatok 
céljából tájékozódhassanak; (ii) a 
bankszámlaváltás valamennyi technikai és 
adminisztratív akadályának felszámolása 
érdekében, lehetővé téve, hogy a 
fogyasztók az egyik bankból a másikba 
könnyen átvihessék bankszámlájukat;
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b) javítania kell az értékesítők körében a 
különböző fizetési módok elfogadottságát 
annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 
fogyasztók kihasználhassák az e-
kereskedelem nyújtotta előnyöket; az 
értékesítőknek ennek ismeretében 
általánosan fel kell kínálniuk az 
alapszintű bankkártyával való fizetés 
lehetőségét, mindennemű többletdíj 
felszámítása nélkül;
c) tovább kell harmonizálnia a pénzmosás 
elleni szabályok tagállami értelmezéseit 
annak biztosítására, hogy e szabályok 
alapján a továbbiakban ne legyen 
megtagadható az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférés;
d) lehetővé kell tenniük a tisztességes 
hitelezést és a túlzott eladósodottság elleni 
küzdelmet, amely Unió-szerte a 
legjelentősebb „új szociális kockázat”, 
mivel a teljes körű pénzügyi integrációhoz 
más, alapvető banki szolgáltatásokhoz –
így az alacsony kamatozású hitelhez, 
méltó és tisztességes feltételek melletti 
biztosítási fedezethez vagy a pénzügyi és 
tanácsadási szolgáltatásokhoz – való 
hozzáférés is szükséges.

Or. en

Módosítás 228
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 32 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

32. A Bizottság az alapvető banki 
szolgáltatásokról szóló jogszabályt 
kiegészítheti olyan további 
kezdeményezésekkel, amelyek célja a 
lakossági banki szolgáltatások további 
integrációja és harmonizációja, valamint a 
pénzügyi kirekesztés megelőzése. Egy 

32. A Bizottság az alapvető banki 
szolgáltatásokról szóló jogszabályt 
kiegészítheti olyan további 
kezdeményezésekkel, amelyek célja az 
iskolai pénzügyi képzés javítása, a 
lakossági banki szolgáltatások további 
integrációja és harmonizációja, valamint a 
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ilyen csomagnak: pénzügyi kirekesztés megelőzése. Egy 
ilyen csomagnak:

Or. de

Módosítás 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 2 ajánlás – 32 bekezdés

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

32. A Bizottság az alapvető banki 
szolgáltatásokról szóló jogszabályt 
kiegészítheti olyan további 
kezdeményezésekkel, amelyek célja a 
lakossági banki szolgáltatások további 
integrációja és harmonizációja, valamint a
pénzügyi kirekesztés megelőzése.

32. A Bizottság az alapvető banki 
szolgáltatásokról szóló jogszabályt 
kiegészítheti olyan további 
kezdeményezésekkel, amelyek célja a 
lakossági banki szolgáltatások további 
integrációja és harmonizációja, a jobb és 
hatékony pénzügyi nevelés, valamint a 
pénzügyi kirekesztés megelőzése.

Or. en

Módosítás 230
Olle Ludvigsson

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 32 bekezdés – c pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

c) tovább kell harmonizálnia a pénzmosás 
elleni szabályok tagállami értelmezéseit 
annak biztosítására, hogy e szabályok 
alapján a továbbiakban ne legyen 
megtagadható az alapszintű 
bankszámlához való hozzáférés;

c) tovább kell pontosítani a pénzmosás 
elleni szabályok és a terrorizmus 
finanszírozása elleni szabályok tagállami 
értelmezéseit annak biztosítására, hogy e 
szabályok sohase legyenek 
felhasználhatók a kereskedelmi 
szempontból kevésbé vonzó fogyasztók 
elutasításának megalapozatlan 
ürügyeként;

Or. en
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Módosítás 231
Burkhard Balz

Ajánlásra irányuló javaslat
Melléklet – 6 ajánlás – 32 bekezdés – d pont

Ajánlásra irányuló javaslat Módosítás

d) lehetővé kell tenniük a tisztességes 
hitelezést és a túlzott eladósodottság elleni 
küzdelmet, amely Unió-szerte a 
legjelentősebb „új szociális kockázat”, 
mivel a teljes körű pénzügyi integrációhoz 
más, alapvető banki szolgáltatásokhoz –
így az alacsony kamatozású hitelhez, 
méltó és tisztességes feltételek melletti 
biztosítási fedezethez vagy a pénzügyi és 
tanácsadási szolgáltatásokhoz – való 
hozzáférés is szükséges.

d) küzdeniük kell a túlzott eladósodottság 
ellen, amely Unió-szerte a legjelentősebb 
„új szociális kockázat”.

Or. de


