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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-
váltásról és az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra
(COM(2013)0266),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelynek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek
(C7-0125/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, továbbá a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményeire (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy ismét utalja az ügyet a Parlament elé, amennyiben javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja, illetve amennyiben annak helyébe másik szöveget kíván 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A belső piac zökkenőmentes 
működése és a modern, szociális 
piacgazdaság fejlődése egyre inkább a 
pénzforgalmi szolgáltatások egyetemes 
biztosításától függ. Mivel a fizetési 
szolgáltatók a piac logikájával 
összhangban hajlamosak a kereskedelmi 
szempontból vonzóbb fogyasztókra 
összpontosítani, és így bizonyos esetekben 
a kereskedelmi szempontból 
sérülékenyebb fogyasztók számára nem 
biztosítják ugyanazt a termékválasztékot, 
az erre vonatkozó új jogszabálynak az 
Unió intelligens gazdasági stratégiájának 
a részét kell képeznie.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottságnak szóló ajánlásokkal az 
alapvető banki szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésről szóló, 2012. július 4-i 
európai parlamenti állásfoglalásban 
foglaltaknak megfelelően azonban a 
lakossági banki ágazat egységes piacának 
javítása és fejlesztése terén sok még a 
tennivaló. Az ilyen fejlesztéseknek együtt 
kell járniuk azzal, hogy az uniós pénzügyi 
szektor a vállalkozások és fogyasztók 
kiszolgálójává váljon. Jelenleg a díjak 
átláthatóságának és 
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összehasonlíthatóságának hiánya, valamint 
a fizetésiszámla-váltás nehézségei 
akadályozzák továbbra is a teljes 
mértékben integrált piac kialakítását. 
Kezelni kell a lakossági banki szektorban 
az eltérő termékminőség és az alacsony 
fokú verseny problémáját, és jó minőségű 
normákat kell elérni. 

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) Fontos, hogy a fogyasztók megértsék 
a díjakat, össze tudják hasonlítani az egyes 
pénzforgalmi szolgáltatók ajánlatait, és 
megalapozott döntést tudjanak hozni arra 
vonatkozóan, hogy melyik számla felel 
meg a leginkább az igényeiknek. A 
fogyasztók számára szintén 
elengedhetetlen a díjak előzetes és teljes 
körű átláthatósága ahhoz, hogy 
biztosítsák számukra pénzügyeik 
felelősségteljes és fenntartható 
kezelésének lehetőségét. Nem 
hasonlíthatók össze a díjak, ha a 
pénzforgalmi szolgáltatók különböző 
terminológiát alkalmaznak ugyanarra a 
pénzforgalmi szolgáltatásra és eltérő a 
nyújtott információ formátuma. A
legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások
és a fizetési számlák biztosításával 
kapcsolatos egyéb díjak tekintetében 
egységesített terminológia, a megfelelő
formátum mellett a teljes körű
díjinformációval együtt segítheti a 
fogyasztókat a díjak megértésében és 
összehasonlításában.

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) A fogyasztók számára a lehető 
legtömörebb, egységesített és a különböző 
pénzforgalmi szolgáltatók közötti 
összehasonlítást megkönnyítő információ 
lenne a leghasznosabb. A fizetésiszámla-
ajánlatok összehasonlítása céljából a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott 
eszközöknek többsíkúaknak kell lenniük, 
és azokat a fogyasztóknak tesztelniük kell. 
Ebben a szakaszban a gyors végrehajtás 
elősegítése érdekében a díjakkal 
kapcsolatos terminológiát csak a 
tagállamokban legjellemzőbb kifejezések 
és fogalommeghatározások tekintetében 
szabad egységesíteni.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A díjakkal kapcsolatos terminológiát a 
nemzeti illetékes hatóságoknak kell 
meghatározniuk, lehetővé téve a helyi 
piacok sajátosságainak figyelembevételét. 
Ahhoz, hogy valamely szolgáltatás 
jellemzőnek minősüljön, legalább egy 
tagállami pénzforgalmi szolgáltató 
esetében díjkötelesnek kell lennie. 
Emellett, amennyiben lehetséges, a 

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

díjakkal kapcsolatos terminológiát uniós 
szinten kell egységesíteni, ezáltal lehetővé 
téve az Unión belüli összehasonlítást. Az 
Európai Bankhatóságnak iránymutatást kell 
kidolgoznia, hogy segítse a tagállamokat a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatások 
meghatározásában. Az egységesített 
terminológia tényleges alkalmazásának 
elérése érdekében az ilyen 
fogalommeghatározásoknak kellően
tágnak kell lenniük.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
könnyebben összehasonlíthassák az 
egységes piacon alkalmazott 
fizetésiszámla-díjakat, a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak – amennyiben lehetséges 
egységesített kifejezések és 
fogalommeghatározások alkalmazásával –
biztosítaniuk kell a fogyasztók számára a 
fizetési számla biztosításával kapcsolatos 
valamennyi szolgáltatás után felszámított 
díjak teljes jegyzékét. Adott esetben a 
díjinformációs dokumentumnak kizárólag 
az uniós szinten megállapított 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
szabad alkalmaznia. Ez hozzájárulna a 
fizetési számlák piacán versenyben álló 
hitelintézetek közötti egyenlő 
versenyfeltételek létrehozásához is. A 
tájékozott döntés lehetővé tétele érdekében 
a díjszabási dokumentumnak arról is 
tájékoztatnia kell a fogyasztót, ha a 
számlára betétbiztosítási rendszer 
vonatkozik, és annak – adott esetben – a 
pénzforgalmi szolgáltató hitelképességére 
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szolgáltatások magyarázatát tartalmazza. A 
glosszárium hasznos eszközként szolgál 
majd a díjak jelentésének jobb 
megértéséhez, és hozzájárul ahhoz, hogy a 
fogyasztók a fizetésiszámla-ajánlatok 
szélesebb választékából választhassanak. A 
pénzforgalmi szolgáltatók számára elő kell 
írni azt is, hogy legalább évente 
tájékoztassák a fogyasztókat a fizetési 
számlájuk után felszámított valamennyi 
díjról. Utólagos információt külön erre a 
célra szolgáló összefoglaló útján kell 
nyújtani. Ennek teljes áttekintést kell adnia 
a felszámított díjakról, hogy a fogyasztó
eligazodhasson a számlájához kapcsolódó 
díjköltségek között és értékelhesse, hogy 
szükség van-e fogyasztási szokásainak 
megváltoztatására vagy szolgáltatóváltásra. 
Ez az előny akkor lenne maximális, ha az 
utólagos díjinformáció ugyanazokra a 
szolgáltatásokra terjedne ki, mint az 
előzetes tájékoztatás.

vonatkozó legalább két független 
értékelést is tartalmaznia kell. Annak 
érdekében, hogy a fogyasztók segítséget 
kapjanak a fizetési számlájukkal 
összefüggésben fizetendő díjak 
megértéséhez, rendelkezésükre kell 
bocsátani egy glosszáriumot, amely 
legalább a jegyzékben szereplő díjak és 
szolgáltatások világos, nem technikai 
jellegű és félreérthetetlen magyarázatát 
tartalmazza. A glosszárium hasznos 
eszközként szolgál majd a díjak 
jelentésének jobb megértéséhez, és 
hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztók a 
fizetésiszámla-ajánlatok szélesebb 
választékából választhassanak. A 
pénzforgalmi szolgáltatók számára elő kell 
írni azt is, hogy havonta és évente 
díjmentesen tájékoztassák a fogyasztókat a 
fizetési számlájuk után felszámított 
valamennyi díjról. Utólagos információt 
külön erre a célra szolgáló összefoglaló 
útján kell nyújtani. Az ehhez hasonló 
személyes bankszámla-kivonatnak teljes 
áttekintést kell adnia a realizált kamatról, 
a felszámított díjakról, valamint a díjak és 
kamatlábak módosítására vonatkozó 
értesítésekről. A fogyasztó számára 
biztosítani kell az ahhoz szükséges 
információkat, hogy eligazodhasson a 
számlájához kapcsolódó díjköltségek 
között és értékelhesse, hogy szükség van-e 
fogyasztási szokásainak megváltoztatására 
vagy szolgáltatóváltásra.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vonatkozó uniós szintű terminológia 
Unión belüli következetes alkalmazásának 

(17) A vonatkozó uniós szintű terminológia 
Unión belüli következetes alkalmazásának 



PE514.602v02-00 10/71 PR\941438HU.doc

HU

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

biztosítása érdekében a tagállamoknak elő 
kell írniuk a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy a fogyasztókkal folytatott 
kommunikáció során, ideértve a díjszabási 
dokumentumot és a személyes 
bankszámla-kivonatot is, a hatályos uniós 
szintű terminológiát az átmeneti 
jegyzékben meghatározott, egyéb 
vonatkozó nemzeti szintű egységesített 
terminológiával együtt alkalmazzák. A
pénzforgalmi szolgáltatók a díjszabási 
dokumentumban, illetve a személyes 
bankszámla-kivonatban akkor 
használhatnak márkaneveket, ha ez 
kiegészíti az egységesített terminológiát, és 
ha azt a kínált szolgáltatások vagy számla 
tekintetében másodlagos megjelölésként 
alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) A független összehasonlító 
weboldalak hatékony eszközt jelenthetnek
a fogyasztók számára: segítségükkel 
egyetlen helyen tudják értékelni a 
különböző fizetésiszámla-ajánlatok 
előnyeit, feltéve hogy a fogyasztók a 
nyújtott információkat megbízhatónak, 
pártatlannak és átláthatónak tartják. 
Mivel az ilyen weboldalak lehetővé teszik 
a felhasználók számára, hogy –
amennyiben szükségesnek tartják –
általános és személyre szabott, 
részletesebb információt kapjanak, így 
megteremthetik a megfelelő egyensúlyt 
azon két igény között, hogy az információ 
egyértelmű és tömör, ugyanakkor teljes 
körű és átfogó is legyen. Emellett 
csökkenthetik a keresés költségeit, mivel a 



PR\941438HU.doc 11/71 PE514.602v02-00

HU

fogyasztóknak nem kell külön-külön 
beszerezniük az információt a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól. 
Létfontosságú, hogy a fogyasztókat 
tájékoztassák a megbízható összehasonlító 
weboldalak rendelkezésre állásáról. Az
illetékes hatóságoknak ezért kampányokat 
kell szervezniük a nyilvánosság 
tájékoztatása céljából.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) Ahhoz, hogy tárgyilagos információt 
kaphassanak a banki díjakról és a 
kamatlábakról, a pénzforgalmi 
szolgáltatóktól független és nyilvánosan 
hozzáférhető összehasonlító 
weboldalakhoz kell hozzáférést biztosítani 
a fogyasztók számára. A tagállamoknak 
ezért gondoskodniuk kell arról, hogy 
területükön legalább egy függetlenül 
működő és nyilvánosan hozzáférhető, 
valamint illetékes hatóság vagy bármely 
más illetékes hatóság által vagy nevében 
működtetett weboldal rendelkezésre álljon.
Az említett weboldalnak kiegészítő 
információkkal kell szolgálnia az uniós 
egységesített terminológiáról, a 
fogyasztóknak a fizetési számlákhoz való 
hozzáférési jogukról, valamint a nemzeti 
és uniós szinten rendelkezésre álló, 
szolgáltatóváltással kapcsolatos 
eljárásokról. A fogyasztók által a 
továbbiakban rendelkezésre álló 
összehasonlító weboldalakba vetett 
bizalom növelése érdekében 
tagállamoknak önkéntes akkreditációs 
rendszert kell létrehozniuk, lehetővé téve 
az összehasonlító weboldalak 
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magánüzemeltetői számára, hogy a 
meghatározott minőségi kritériumoknak és 
a pártatlansági rendelkezéseknek 
megfelelően akkreditációt kérelmezzenek. 
A mozgó fogyasztók számára a díjakra és 
kamatlábakra vonatkozó
összehasonlítható információk 
rendelkezésre állásának növelése 
érdekében a Bizottságnak – az EBH-val 
együttműködve – létre kell hoznia egy, a 
tagállamokban rendelkezésre álló
összehasonlító weboldalakat tartalmazó 
portált.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A fogyasztók számára csak akkor 
vonzó a bankszámlaváltás, ha a potenciális 
előnyök túlsúlyban vannak az észlelt 
kockázatokhoz képest, és ha a folyamat 
nem jár túlzott adminisztratív és pénzügyi 
teherrel. A pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti fizetésiszámla-váltás folyamatának 
egyértelműnek, gyorsnak és 
biztonságosnak kell lennie. Ez csak akkor 
valósulhat meg, ha a tagállamok 
szolgáltatást nyújtanak a fizetések –
többek között a kedvezményezettek és a 
megbízók számára szóló automatikus 
értesítések – automatikus átirányítására. 
Az ilyen rendszereknek 2016-ra 
rendelkezésre kell állniuk a 
tagállamokban. A szolgáltatóváltással 
kapcsolatos díjakat kizárólag a 
pénzátutalási szolgáltatásokat nyújtó 
pénzforgalmi szolgáltató számíthatja fel, 
amennyiben a fogyasztó kevesebb mint 12 
hónapig rendelkezett fizetési számlával. A 
verseny fokozása céljából a 
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határidők fenntartásának szükségességét. bankszámlaváltást határokon átnyúló 
viszonylatban is meg kell könnyíteni. 
Tekintettel arra, hogy az egységes 
eurófizetési térségen (SEPA) kívüli 
pénzforgalmi szolgáltatókról vagy 
szolgáltatókra történő váltás folyamata 
összetettebb lehet a SEPA-n belüli 
váltásnál és szükségessé teheti, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók kiigazítsák és 
finomítsák belső eljárásaikat, a SEPA-n 
kívüli váltás esetében hosszabb határidőket 
kell előírni. A javasolt irányelv későbbi 
felülvizsgálata során értékelni kell majd az 
eltérő határidők fenntartásának 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) A fogyasztó szempontjából a 
váltásnak a lehető legegyértelműbbnek kell 
lennie. Ennek megfelelően a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
átvevő pénzforgalmi szolgáltató legyen 
felelős az eljárásnak a fogyasztó nevében 
történő kezdeményezéséért és 
lebonyolításáért, valamint hogy a 
fogyasztók és az érintett banki személyzet 
tudomására hozták ezt a felelősséget és 
azt, hogy a váltást hogyan kell 
lebonyolítani.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A fogyasztók számára lehetővé kell 
tenni, hogy (lehetőség szerint az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltatóval szervezett 
egyetlen találkozó keretében) kérjék az 
átvevő pénzforgalmi szolgáltatótól a 
rendszeres fizetési megbízások 
mindegyikének vagy egy részének
áthelyezését, valamint a fennmaradó 
egyenleg átutalását. E célból lehetővé kell 
tenni a fogyasztó számára, hogy egyetlen 
meghatalmazás aláírásával jóváhagyását 
adja az említett feladatok elvégzéséhez. A 
meghatalmazás megadása előtt a 
fogyasztót tájékoztatni kell a 
bankszámlaváltás lebonyolításához 
szükséges valamennyi lépésről.

(23) Főszabály szerint, és feltéve, hogy a 
fogyasztók ezt jóváhagyták, az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltatónak (lehetőség 
szerint az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatóval szervezett egyetlen találkozó 
keretében) a fogyasztó nevében el kell 
végeznie a rendszeres fizetési megbízások 
áthelyezését, valamint az esetlegesen
fennmaradó egyenleg átutalását. E célból 
lehetővé kell tenni a fogyasztó számára, 
hogy egyetlen meghatalmazás aláírásával 
jóváhagyását adja vagy megtagadja a 
jóváhagyást az említett feladatok 
elvégzéséhez. A meghatalmazás megadása 
előtt a fogyasztót tájékoztatni kell a 
bankszámlaváltás lebonyolításához 
szükséges valamennyi lépésről.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
A tagállamoknak továbbá biztosítaniuk 
kell, hogy az ezen irányelvben előírt 
szolgáltatóváltási szolgáltatás az 
alapszintű fizetési számlákra is 
vonatkozik. Az ilyen számla lehető 
legszélesebb körű elérésének biztosítása 
érdekében a fogyasztók számára biztosítani 
kell, hogy pénzügyi körülményeiktől –
például munkanélküliség vagy 
fizetésképtelenség – és lakóhelyüktől 
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valamint terrorizmus finanszírozása 
céljára való felhasználásának 
megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 
2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott 
követelményekkel összhangban kell 
megadni, különös tekintettel az ügyfél-
átvilágítási eljárásokra.

függetlenül hozzáférhessenek azokhoz.

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Az alapszintű fizetési számlához 
bármely tagállamban történő 
hozzáféréshez való jogot a pénzügyi 
rendszereknek a pénzmosás, valamint 
terrorizmus finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban kell biztosítani, különösen az 
ügyfél-átvilágítási eljárások tekintetében. 
Mechanizmust kell életbe léptetni ahhoz, 
hogy az állandó lakóhellyel nem 
rendelkező fogyasztók teljesíthessék a 
2005/60/EK irányelv II. fejezetében 
szereplő követelményeket, a 
tagállamoknak pedig biztosítaniuk kell, 
hogy ezt a mechanizmust arányosan 
alkalmazzák, továbbá hogy azt nem 
használják fel indokolatlan ürügyként a 
kereskedelmi szempontból kevésbé vonzó 
ügyfelek elutasítására.

Or. en
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27b) Annak érdekében, hogy a 
szolgáltatók az alapszintű fizetési számlák
felhasználóit megfelelő módon szolgálják 
ki, a tagállamoknak meg kell követelniük 
a szolgáltatóktól annak biztosítását, hogy 
a releváns személyzet megfelelő 
képzettséggel rendelkezzen, valamint hogy 
ezeket a fogyasztókat nem érinti 
kedvezőtlenül az esetleges 
összeférhetetlenség.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) A tagállamoknak kötelezniük kell a 
rendszeres üzletvitelük elválaszthatatlan 
részeként fizetési számlákat biztosító 
pénzforgalmi szolgáltatókat, hogy 
alapszintű fizetési számlát kínáljanak a 
fogyasztók számára. A hozzáférés nem 
lehet túlzottan nehéz és nem járhat 
aránytalan költségekkel a fogyasztók 
számára. Ennélfogva minden kivételnek 
objektív és korlátozó kritériumokon kell 
alapulnia, és azok nem áshatják alá a 
fogyasztók hozzáféréshez való jogát. Azon 
kockázat minimalizálása céljából, hogy a 
fogyasztók pénzügyileg kirekesztetté 
váljanak, a tagállamoknak javítaniuk kell –
többek között az iskolákban – a pénzügyi 
oktatást és meg kell akadályozniuk a 
túlzott eladósodást. Emellett indokolt, hogy 
a tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
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amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(29) A fogyasztók akkor gyakorolhatják az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogát, ha a szóban forgó 
területen még nem rendelkeznek fizetési 
számlával, illetve meg kell követelni tőlük, 
hogy szüntessék meg rendes fizetési 
számlájukat ahhoz, hogy azt alapszintű 
fizetési számlává alakítsák, vagy 
alapszintű fizetési számlára váltsanak. Ha 
nem használható kellő mértékben 
átlátható, megbízható és gyors 
elektronikus rendszer annak 
megállapítására, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e már fizetési számlával, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak az ellenőrzés 
megbízható módszereként kell elfogadniuk 
a fogyasztó nyilatkozatát.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A tagállamoknak és a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak világos és érthető 
tájékoztatást kell adniuk a fogyasztóknak 
az alapszintű fizetési számlához 
kapcsolódó jogokról. A tájékoztatásnak ki 
kell terjednie a fő jellemzőkre és a 
számlahasználat feltételeire, valamint 

(33) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a nyilvánosságot tájékoztatják az 
alapszintű fizetési számlák rendelkezésre 
állásáról. A tájékoztatási intézkedéseknek 
megfelelően célirányosnak kell lenniük, 
és azoknak a bankszámlával nem 
rendelkező, sérülékeny és mobilis 
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azokra a lépésekre, amelyeket a 
fogyasztóknak az alapszintű fizetési számla 
nyitásához való joguk gyakorlása során 
végre kell hajtaniuk. A fogyasztókat 
mindenekelőtt arról is tájékoztatni kell, 
hogy a kiegészítő szolgáltatások 
megvásárlása nem kötelező az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáféréshez.

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

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamok kijelölik azokat az 
illetékes hatóságokat, amelyek 
felhatalmazást kapnak ezen irányelv 
végrehajtásának biztosítására, valamint 
vizsgálati és jogérvényesítési hatáskörrel 
rendelkeznek. A kijelölt illetékes 
hatóságoknak megfelelő forrásokkal kell 
rendelkezniük feladataik végrehajtásához. 
A tagállamok számára lehetővé kell tenni 
különböző illetékes hatóságok kijelölését 
az ezen irányelvben megállapított széles 
körű kötelezettségek érvényesítéséhez.

(34) A tagállamok kijelölik azokat az 
illetékes hatóságokat, amelyek 
felhatalmazást kapnak ezen irányelv 
végrehajtásának biztosítására, valamint 
vizsgálati és jogérvényesítési hatáskörrel 
rendelkeznek. A kijelölt illetékes 
hatóságoknak függetleneknek kell lenniük 
a pénzforgalmi szolgáltatóktól és
megfelelő forrásokkal kell rendelkezniük 
feladataik végrehajtásához. A tagállamok 
számára lehetővé kell tenni különböző 
illetékes hatóságok kijelölését az ezen 
irányelvben megállapított széles körű 
kötelezettségek érvényesítéséhez.

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az irányelvben meghatározott 
jogokból és elvekből eredő viták rendezése 
céljából a fogyasztóknak hozzáférést kell 
biztosítani hatékony és eredményes peren 
kívüli jogorvoslati eljárásokhoz. Ezt a 
hozzáférést a 2013/…/EU irányelv a 
releváns szerződéses viták tekintetében 
már biztosítja. Emellett azonban a 
fogyasztóknak az ezen irányelvből eredő 
jogokat és kötelezettségeket érintő, a 
szerződéskötést megelőző viták esetén is 
hozzáférést kell biztosítani peren kívüli 
jogorvoslati eljárásokhoz, például ha 
megtagadják tőlük az alapszintű fizetési 
számlával való rendelkezést. Az ezen 
irányelvben meghatározott 
rendelkezéseknek való megfeleléshez 
szükséges a fogyasztók személyes 
adatainak feldolgozása. Az említett 
adatfeldolgozást a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv17 szabályozza. Ennek az 
irányelvnek ezért összhangban kell lennie a 
95/46/EK irányelvben meghatározott 
szabályokkal és az azokat végrehajtó 
nemzeti jogszabályokkal.

(35) Az irányelvben meghatározott 
jogokból és elvekből eredő viták rendezése 
céljából a fogyasztóknak hozzáférést kell 
biztosítani hatékony és eredményes peren 
kívüli panasz- és jogorvoslati eljárásokhoz. 
Az alternatív vitarendezési eljárásokhoz 
könnyen hozzá kell tudni férni, az 
illetékes testületeknek pedig – a 
szolgáltatók és a felhasználók egyenlő 
képviseletéhez hasonló – számos 
kritériumot kell teljesíteniük. Ezt a 
hozzáférést a 2013/…/EU irányelv a 
releváns szerződéses viták tekintetében 
már biztosítja. Emellett azonban a 
fogyasztóknak az ezen irányelvből eredő 
jogokat és kötelezettségeket érintő, a 
szerződéskötést megelőző viták esetén is 
hozzáférést kell biztosítani peren kívüli 
jogorvoslati eljárásokhoz, például ha 
megtagadják tőlük az alapszintű fizetési 
számlával való rendelkezést. Az ezen 
irányelvben meghatározott 
rendelkezéseknek való megfeleléshez 
szükséges a fogyasztók személyes 
adatainak feldolgozása. Az említett 
adatfeldolgozást a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szabályozza. Ennek az 
irányelvnek ezért összhangban kell lennie a 
95/46/EK irányelvben meghatározott 
szabályokkal és az azokat végrehajtó 
nemzeti jogszabályokkal.

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) Ezen irányelv hatékony 
alkalmazásának biztosítása érdekében az 
illetékes hatóságoknak – az EBH által a 
szankciótípusokról és -szintekről kiadott 
iránymutatások figyelembevételével –
különös szabályokat kell megállapítaniuk 
a hatékony és visszatartó erejű 
szankciókra vonatkozóan. Az illetékes 
hatóságok által az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezések megsértéséért 
kiszabott összes szankciót vagy más 
intézkedést haladéktalanul közzéteszik.

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(36) Az ezen irányelvben kifejtett 
célkitűzések elérése érdekében a 
Bizottságnak a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően hatáskört kell kapnia jogi 
aktusok elfogadására a számos tagállamban 
azonos pénzforgalmi szolgáltatásokra 
vonatkozó, uniós szinten egységesített 
terminológia, valamint az e kifejezésekhez 
kapcsolódó fogalmak meghatározása 
tekintetében. Különös jelentőséggel bír az, 
hogy a Bizottság az előkészítő munkálatok 
során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács számára történő egyidejű, 
időszerű és megfelelő továbbítását.

Or. en
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Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(38) Első alkalommal ennek az 
irányelvnek a hatálybalépésétől számított 
három éven belül, majd évente a 
tagállamoknak megbízható éves statisztikát 
kell beszerezniük a jelen irányelv által 
bevezetett intézkedések működéséről. 
Indokolt, hogy ehhez bármely megfelelő 
információforrást felhasználjanak, és az 
információkat el kell juttatniuk a 
Bizottsághoz. A kapott információk 
alapján a Bizottságnak éves jelentést kell 
biztosítania.

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A piaci fejlemények, például új típusú 
fizetési számlák és pénzforgalmi 
szolgáltatások megjelenése, valamint az 
uniós jog egyéb területeinek fejleményei, 
illetve a tagállami tapasztalatok 
figyelembevétele érdekében öt évvel az 
irányelv hatálybalépését követően el kell 
végezni az irányelv felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat értékeli, hogy a bevezetett 
intézkedések hozzájárultak-e a 
fizetésiszámla-díjak fogyasztók általi jobb 
megértéséhez, a fizetési számlák 
összehasonlíthatóságához és a 
bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. Azt 
is meghatározza, hogy hány alapszintű 

(39) A piaci fejlemények, például új típusú 
fizetési számlák és pénzforgalmi 
szolgáltatások megjelenése, valamint az 
uniós jog egyéb területeinek fejleményei, 
illetve a tagállami tapasztalatok 
figyelembevétele érdekében négy évvel az 
irányelv hatálybalépését követően el kell 
végezni az irányelv felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálat tartalmazza a lakossági 
banki szektor Unión belüli 
integrációjának, valamint a fizetési 
számlát igénybe vevő fogyasztóknak 
nyújtott jó minőségű szolgáltatások 
nyújtásának értékelését. A felülvizsgálat 
értékeli, hogy a bevezetett intézkedések 
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fizetési számla nyitására került sor és ezen 
belül mekkora azon fogyasztók száma, 
akik korábban nem rendelkeztek 
bankszámlával. Megvizsgálja azt is, hogy a 
határokon átnyúló bankszámlaváltást
lebonyolító pénzforgalmi szolgáltatók 
számára biztosított meghosszabbított 
határidőket fenn kell-e tartani hosszabb 
időszakon keresztül. Értékeli továbbá, 
hogy a csomagban kínált termékek esetén a 
pénzforgalmi szolgáltatók által nyújtandó 
információra vonatkozó előírások 
elegendőek-e, illetve szükség van-e 
kiegészítő intézkedésekre. A Bizottságnak 
a jelentését – adott esetben jogalkotási 
javaslatokkal kiegészítve – be kell 
nyújtania az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

hozzájárultak-e a fizetésiszámla-díjak 
fogyasztók általi jobb megértéséhez, a 
fizetési számlák összehasonlíthatóságához 
és a bankszámlaváltás megkönnyítéséhez. 
Azt is meghatározza, hogy hány alapszintű
fizetési számla nyitására került sor és ezen 
belül mekkora azon fogyasztók száma, 
akik korábban nem rendelkeztek 
bankszámlával. A felülvizsgálatnak 
tartalmaznia kell a fizetési számlaszámok 
Uniós szintű teljes körű 
hordozhatóságának bevezetésére 
vonatkozó részletes ütemtervet.
Megvizsgálja azt is, hogy a SEPA-n kívüli 
bankszámlákra vagy bankszámlákról való 
váltást lebonyolító pénzforgalmi 
szolgáltatók számára biztosított 
meghosszabbított határidőket fenn kell-e 
tartani hosszabb időszakon keresztül. 
Értékeli továbbá, hogy a csomagban kínált 
termékek esetén a pénzforgalmi 
szolgáltatók által nyújtandó információra 
vonatkozó előírások elegendőek-e, illetve 
szükség van-e kiegészítő intézkedésekre. A 
Bizottságnak a jelentését – adott esetben 
jogalkotási javaslatokkal kiegészítve – be 
kell nyújtania az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

k) „díjak”: a fogyasztó által a pénzforgalmi 
szolgáltatónak pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtásáért vagy a fizetési számla 
működtetésével kapcsolatos egyéb 
szolgáltatásokért fizetendő díjak és 
bírságok;

Or. en
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – t n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „beszedés”: a fizető fél fizetési számláját 
megterhelő pénzforgalmi szolgáltatás, 
amely során a fizetési műveletet a 
kedvezményezett kezdeményezi, a fizető 
fél beleegyezésével;

n) „beszedés”: a megbízó fizetési számláját 
megterhelő pénzforgalmi szolgáltatás, 
amely során a fizetési műveletet a 
kedvezményezett kezdeményezi, a megbízó 
által a kedvezményezett, a 
kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatója, illetve a megbízó saját 
szolgáltatója részére adott beleegyezéssel;

Or. en

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A fizetési számlákkal kapcsolatos 
egységesített terminológia

Or. en

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítják a legjellemzőbb, nemzeti 
szinten díjköteles pénzforgalmi 
szolgáltatások átmeneti jegyzékét. A 
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legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

jegyzék tartalmazza azt a felső 25 
pénzforgalmi szolgáltatást, illetve a
nemzeti szinten díjköteles ilyen
szolgáltatások összegének legalább a 80%-
át kitevő szolgáltatásokat. A jegyzék 
minden azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, 
hogy azzal segítse az illetékes hatóságokat.

Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, 
hogy azzal segítse az illetékes hatóságokat 
az első albekezdésben felsorolt 
kritériumok alkalmazása, valamint e 
kritériumok (1) bekezdés alkalmazásában 
meglévő viszonylagos súlya tekintetében.

Or. en

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

uniós terminológia közös kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmaz a 
közös szolgáltatásokra.

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A (4) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
közzétételét követően adott esetben 
minden tagállam haladéktalanul beépíti a 
(4) bekezdés szerint elfogadott 
egységesített uniós terminológiát az (1) 
bekezdésben említett átmeneti jegyzékbe, 
és közzéteszi a legjellemzőbb, nemzeti
szinten díjköteles pénzforgalmi 
szolgáltatások teljes jegyzékét.

Or. en

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást fizetésiszolgáltatás-csomag
részeként kínálnak, a díjszabási 
dokumentumnak részletesen be kell 
mutatnia a teljes csomag díját, a 
csomagban szereplő szolgáltatásokat, azok 
számát, valamint a csomagban nem 
szereplő bármely szolgáltatás díját.

Or. en
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Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A díjszabási dokumentum
tartalmazza a 3. cikk (5) bekezdésében 
említett legjellemzőbb szolgáltatások teljes 
jegyzékén szereplő, releváns 
szolgáltatásokat, valamint az egyes 
szolgáltatások esetében alkalmazott 
díjakat.
A díjszabási dokumentum azt is jelzi, hogy 
a számlára vonatkozik-e betétbiztosítási 
rendszer, valamint adott esetben a
pénzforgalmi szolgáltató hitelképességére 
vonatkozó legalább két független 
értékelést.

Or. en

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 39

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

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

(5) A tagállamok kötelezik a pénzforgalmi 
szolgáltatókat arra, hogy kidolgozzák a
fizetési számlákkal kapcsolatban kínált 
pénzforgalmi szolgáltatásokkal 
összefüggésben alkalmazott kifejezések 
glosszáriumát.

Or. en

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A glosszárium a következőket 
tartalmazza:
a) a 3. cikk (5) bekezdésében említett 
legjellemzőbb szolgáltatások teljes 
jegyzéke, az egységesített uniós 
terminológia és a kapcsolódó 
fogalommeghatározások alkalmazásával;
b) a pénzforgalmi szolgáltató által az a) 
pont hatálya alá nem tartozó fizetési 
számlákkal összefüggésben kínált bármely 
további pénzforgalmi szolgáltatások 
kifejtése, figyelemmel a számlák 
működésére.
A tagállamok biztosítják, hogy az első 
albekezdés alapján biztosított glosszárium 
megszövegezése világos és egyértelmű, 
továbbá a köznapi szóhasználatnak 
megfelelő és nem megtévesztő.

Or. en
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
díjszabási dokumentum egységesített 
bemutatási formátumának, közös 
szimbólumának, valamint annak 
meghatározására vonatkozóan, hogy a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett teljes 
jegyzékben szereplő szolgáltatások milyen 
sorrendben szerepeljenek a díjszabási 
dokumentumban, azt követően, hogy 
fogyasztók körében tesztelést végeztek 
annak biztosítása érdekében, hogy a
díjszabási dokumentum fogyasztóbarát.

Or. en
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Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Díjkimutatás Személyes bankszámla-kivonat

Or. en

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók havonta és
évente díjmentesen a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássák a fizetési 
számlájukra vonatkozó kimutatást.

Or. en

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) adott esetben a számlával 
kapcsolatban alkalmazott kamatlábakat;

Or. en

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett időszakban nyújtott egyes 
fizetési szolgáltatások, illetve a számla 
működtetésével kapcsolatban nyújtott
egyéb szolgáltatások vonatkozásában
felmerült díjak teljes összegét;

Or. en

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) azon napok számát, amikor az 
egyenleg negatív volt, valamint az érintett 
időszak során a kifizetett kamatok és a 
fedezet nélküli számlaegyenleggel 
kapcsolatban felszámított díjak teljes 
összegét;

Or. en
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Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a számlára alkalmazott díjak vagy 
kamatlábak változásaival kapcsolatos 
előzetes vagy utólagos értesítések;

Or. en

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) adott esetben a következő időszakban 
felszámítandó díjakra, valamint az azon 
díjakra vonatkozó előzetes értesítések, 
amelyeket fel fognak számítani, kivéve ha 
a fogyasztó megteszi a szükséges lépéseket 
azok elkerülésére.

Or. en

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 26. cikknek megfelelően 
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
személyes bankszámla-kivonat
formátumának, közös szimbólumának, 
valamint annak meghatározására 
vonatkozóan, hogy a 3. cikk (5) 
bekezdésében említett teljes jegyzékben 
szereplő szolgáltatások milyen sorrendben 
szerepeljenek a személyes bankszámla-
kivonaton. A személyes bankszámla-
kivonat és a glosszárium fogyasztói 
tesztelését valamennyi tagállamban azok 
alkalmazása előtt kell elvégezni annak 
biztosítása érdekében, hogy azok 
fogyasztóbarátak legyenek.

Or. en

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi tájékoztatók

Az egységesített terminológiát alkalmazó 
közlések

Or. en

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés



PE514.602v02-00 36/71 PR\941438HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztókhoz 
intézett valamennyi közlésükben – köztük 
a szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi közlésekben – adott esetben
a legjellemzőbb pénzforgalmi 
szolgáltatások 3. cikk (5) bekezdésében 
említett teljes jegyzékében szereplő uniós 
egységesített terminológiát használják.

Or. en

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók specifikus 
pénzforgalmi szolgáltatásokat vagy fizetési 
számlákat jelölő márkaneveket 
használhatnak az ügyfelekhez intézett, a 
szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi közléseikben, feltéve hogy –
adott esetben – a 3. cikk (5) bekezdésében 
említett teljes jegyzékbe felvett uniós 
egységesített terminológia alkalmazása 
mellett egyértelműen meghatározzák a
megfelelő kifejezést. A díjszabási 
dokumentumban és a díjkimutatásban a 
pénzforgalmi szolgáltatók akkor 
használhatnak ilyen márkaneveket, ha ez 
az egységesített terminológia mellett, és a 
kínált szolgáltatások vagy számla 
másodlagos megjelöléseként jelenik meg.

Or. en
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összehasonlító weboldal Nemzeti szintű összehasonlító weboldal

Or. en

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Az összehasonlító weboldalak uniós 

portálja
(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot és 
az EBH-t a 7. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban működtetett összehasonlító 
weboldalakról. 
(2) A Bizottság – az EBH-val 
együttműködve – létrehozza a nemzeti 
szintű összehasonlító weboldalak 
nyilvánosan hozzáférhető uniós portálját. 
Ezen információ kiegészítése céljából az 
uniós portálon biztosítják a fogyasztók 
részére a 3. cikk (4) bekezdésével 
összhangban elfogadott, uniós
egységesített terminológiát tartalmazó 
glosszáriumot, valamint a határokon 
átnyúló, fizetési számlaváltásra vonatkozó 
gyakorlati iránymutatásokat.

Or. en
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Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók hozzáférjenek legalább egy 
független és nyilvánosan hozzáférhető, az 
illetékes hatóság által vagy nevében, 
illetve bármely más illetékes hatóság által 
működtetett olyan weboldalhoz, amely 
összehasonlítja a számlaegyenleggel 
összefüggésben kifizetett vagy felszámított 
kamatot, és amely a (2) és (3) bekezdéssel 
összhangban összehasonlítja a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési 
számlákhoz kapcsolódóan nemzeti szinten 
nyújtott szolgáltatások után felszámított 
díjakat. Ezen túlmenően az összehasonlító 
weboldal a fogyasztók számára 
információkat biztosít az uniós 
egységesített terminológiával, a fizetési 
számlákhoz – köztük az alapszintű fizetési 
számlákhoz – való hozzáféréssel, valamint 
az uniós és nemzeti szinten rendelkezésre 
álló számlaváltási eljárásokkal 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok ezenfelül önkéntes 
akkreditációs rendszert hoznak létre azon, 
magánüzemeltetők által üzemeltetett 
weboldalak számára, amelyek a 
pénzforgalmi szolgáltatók által a 
számlaegyenleggel összefüggésben 
kifizetett vagy felszámított kamatot és a 
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hasonlítják össze. Az akkreditáció 
elnyerése érdekében a magánüzemeltetők 
által üzemeltetett összehasonlító 
weboldalak:

fizetési számlákhoz kapcsolódóan nyújtott 
szolgáltatások után felszámított díjakat 
hasonlítják össze. Az akkreditáció 
elnyerése érdekében a magánüzemeltetők 
által üzemeltetett összehasonlító 
weboldalak:

Or. en

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan rendszerekkel rendelkeznek, 
amelyek az összehasonlító weboldal 
üzemeltetője és a pénzforgalmi 
szolgáltatók közötti összeférhetetlenségek 
elkerülésére és kezelésére szolgálnak 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók és a weboldalak 
üzemeltetői közötti közvetlen vagy 
közvetett tulajdonjogviszony, ellenőrzés 
vagy kereskedelmi kapcsolat ne 
akadályozza az ab), ac), ad), és d) pont 
betartását;

Or. en

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) egyértelműen megjelölik 
tulajdonosukat és finanszírozásukat;

Or. en
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Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) egyértelműen meghatározzák a
pénzforgalmi szolgáltatás valamely 
felhasználója számára egy ajánlott fizetési 
számla meghatározására alkalmazott 
szempontokat;

Or. en

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) pártatlanok, amennyiben a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól, 
ügynökeiktől, leányvállalataiktól 
származó hirdetések, illetve márkaneveik 
nem helyezhetők el a honlapon, illetve az 
árakat összehasonlító oldalakon;

Or. en

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) közérthető és egyértelmű nyelven 
íródnak, és adott esetben a 3. cikk (5) 
bekezdésében említett uniós egységesített 
terminológiát használják;

Or. en
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Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) naprakész tájékoztatást nyújtanak; c) pontos és naprakész tájékoztatást 
nyújtanak, továbbá jelzik a legutóbbi 
frissítés időpontját;

Or. en

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) elegendően széleskörű áttekintést 
adnak a fizetési számlák piacáról;

d) objektív és teljes körű eredményeket
biztosítanak a felhasználók számára, 
maradéktalanul figyelembe véve a 
felhasználók által alkalmazott bármely 
keresési szempontot, és – amennyiben a 
bemutatott információ nem tekinti át teljes 
körűen a piacot – az eredmények 
feltüntetése előtt erre vonatkozóan
egyértelmű kijelentés tesz;

Or. en

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben nincsen a (2) bekezdés 
szerint akkreditált weboldal, a tagállamok 
gondoskodnak róla, hogy a 20. cikkben 
említett illetékes hatóság vagy bármely 

(3) A valamely illetékes hatóság által vagy 
nevében vagy bármely más illetékes 
hatóság által üzemeltetett weboldalaknak 
meg kell felelniük a (2) bekezdés a)–e) 
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más illetékes hatóság által üzemeltetett 
weboldal kerüljön kialakításra. 
Amennyiben van a (2) bekezdés szerint 
akkreditált weboldal, a tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy a 20. cikkben 
említett illetékes hatóság vagy bármely 
más illetékes hatóság által üzemeltetett, 
kiegészítő weboldalt hoznak létre. Az (1) 
bekezdés szerinti, illetékes hatóság által 
üzemeltetett weboldalaknak meg kell 
felelniük a (2) bekezdés a)–e) pontjában 
foglaltaknak.

pontjában foglaltaknak.

Or. en

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EBH szabályozástechnikai 
standardtervezeteket készít az 
összehasonlító weboldalak 7. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
akkreditációjára vonatkozó kritériumok 
további kidolgozása és pontos
meghatározása céljából.
Az EBH a szabályozástechnikai 
standardtervezeteket ….-ig benyújtja a 
Bizottságnak.
A Bizottságot felhatalmazzák az első 
albekezdésben említett 
szabályozástechnikai standardoknak az 
1093/2010/EU rendelet 10–14. cikkével
összhangban történő elfogadására.

Or. en
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Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok fenntartják maguknak a 
jogot, hogy valamely magánüzemeltető 
akkreditációs kérelmét elutasítsák vagy 
akkreditációját visszavonják, amennyiben a 
magánüzemeltető nem felel meg a (2) 
bekezdésben foglalt kötelezettségeknek.

(4) A tagállamok valamely 
magánüzemeltető akkreditációs kérelmét 
elutasítják vagy akkreditációját 
visszavonják, amennyiben a 
magánüzemeltető ismétlődő jelleggel vagy 
tartósan nem felel meg a (2) bekezdésben 
foglalt kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 70

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztókat tájékoztatják az (1) 
bekezdésben említett weboldalak 
rendelkezésre állásáról, valamint a (2) 
bekezdéssel összhangban akkreditált 
weboldalakról. Az illetékes hatóságok 
rendelkezésre bocsátják a megfelelő 
információkat – adott esetben – a nemzeti 
szinten akkreditált összehasonlító 
weboldalak nyilvánosan hozzáférhető 
nyilvántartásának fenntartásáról.

Or. en

Módosítás 71

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

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

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

Or. en

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, 
amennyiben kizárólag a 2007/64/EK 
irányelv 4. cikkének (3) bekezdésében 
vagy a 2013/36/EU irányelv [CRD IV.] I. 
mellékletének 1. pontjában meghatározott 
pénzforgalmi szolgáltatásokat kínálnak 
együtt a fizetési számlával.

Or. en

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A számlaváltási szolgáltatást az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezi. Az
átvevő pénzforgalmi szolgáltató írásos 

(2) A számlaváltási szolgáltatást az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezi. 
Ennek érdekében az átvevő pénzforgalmi 
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meghatalmazást kér a fogyasztótól a 
számlaváltási szolgáltatás végrehajtására. 
A meghatalmazásnak lehetővé kell tennie a 
fogyasztó számára, hogy külön 
hozzájárulását adja az átadó pénzforgalmi 
szolgáltatónak a (3) bekezdés e) és f) 
pontjában jelzett feladatok mindegyikének 
elvégzéséhez, valamint hogy külön 
hozzájárulását adja az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatónak a (4) bekezdés c) és d) 
pontjában, továbbá az (5) bekezdésben 
jelzett feladatok mindegyikének 
elvégzéséhez. A meghatalmazásnak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy külön kérje a (3) bekezdés a) és b) 
pontjában feltüntetett információk átadó 
pénzforgalmi szolgáltató általi átadását. A 
meghatalmazásnak meg kell határoznia azt 
az időpontot is, amelytől kezdve a 
rendszeres fizetési megbízásokat az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott 
számláról kell teljesíteni.

szolgáltató megszerzi a fogyasztó írásos 
meghatalmazását a számlaváltási 
szolgáltatás végrehajtására. A 
meghatalmazásnak lehetővé kell tennie a 
fogyasztó számára, hogy külön 
hozzájárulását adja az átadó pénzforgalmi 
szolgáltatónak a (3) bekezdés e) és f) 
pontjában jelzett feladatok mindegyikének 
elvégzéséhez vagy hogy e hozzájárulást 
megtagadja, valamint hogy külön 
hozzájárulását adja az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatónak a (4) bekezdés c) és d) 
pontjában, továbbá az (5) bekezdésben 
jelzett feladatok mindegyikének 
elvégzéséhez vagy hogy e hozzájárulást 
megtagadja. A meghatalmazásnak 
lehetővé kell tennie a fogyasztó számára, 
hogy külön kérje a (3) bekezdés a) és b) 
pontjában feltüntetett információk átadó 
pénzforgalmi szolgáltató általi átadását. A 
meghatalmazásnak meg kell határoznia azt 
az időpontot is, amelytől kezdve a 
rendszeres fizetési megbízásokat az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott 
számláról kell teljesíteni.

Or. en

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) minden olyan további információ 
átadása az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatónak, amelyet ez utóbbi a 
számlaváltás végrehajtásához 
szükségesnek tart;

c) minden olyan további információ 
átadása az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatónak, amelyre ez utóbbinak a 
számlaváltás végrehajtásához szüksége
van;

Or. en
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Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben az átadó pénzforgalmi 
szolgáltató nem biztosít rendszert a 
rendszeres fizetési megbízásoknak és 
beszedéseknek a fogyasztó átvevő 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
számlájára történő automatikus 
átirányításához, úgy a rendszeres fizetési 
megbízások törlése és a beszedések 
elfogadásának leállítása a 
meghatalmazásban megjelölt napon;

d) amennyiben az átadó pénzforgalmi 
szolgáltató még nem biztosít rendszert a 
rendszeres fizetési megbízásoknak és 
beszedéseknek a fogyasztó átvevő 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
számlájára történő automatikus 
átirányításához, úgy a rendszeres fizetési 
megbízások törlése és a beszedések 
elfogadásának leállítása a 
meghatalmazásban megjelölt napon;

Or. en

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hét naptári napon belül létrehozza a 
fogyasztó által kért rendszeres átutalási 
megbízásokat és azokat a 
meghatalmazásban megjelölt időponttól 
kezdve végrehajtja;

a) hét munkanapon belül létrehozza a 
fogyasztó által kért rendszeres átutalási 
megbízásokat és azokat a 
meghatalmazásban megjelölt időponttól 
kezdve végrehajtja;

Or. en

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) adott esetben tájékoztatja a 
fogyasztókat a 260/2012/EK rendelet 5. 
cikke (3) bekezdésének d) pontjában előírt 
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SEPA-beszedésekkel kapcsolatos 
jogaikról;

Or. en

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A pénzforgalmi szolgáltató nem 
kötelezhető a fizetési számla (6) bekezdés 
d) pontjával összhangban történő 
bezárására, ha a fogyasztónak fennálló 
kötelezettségei vannak a pénzforgalmi 
szolgáltató felé. A pénzforgalmi 
szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a 
fogyasztót, amennyiben az ilyen fennálló 
kötelezettségek akadályozzák fizetési 
számlájának lezárását.

Or. en

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felkérés kézhezvételétől számított hét 
naptári napon belül megküldi a (3) 
bekezdés a), b) és c) pontjában jelzett 
információkat az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatónak;

a) a felkérés kézhezvételétől számított hét 
munkanapon belül megküldi a (3) 
bekezdés a), b) és c) pontjában jelzett 
információkat az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatónak;

Or. en
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Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az átadó pénzforgalmi 
szolgáltató nem biztosít rendszert a 
rendszeres fizetési megbízásoknak és 
beszedéseknek a fogyasztó átvevő 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
számlájára történő automatikus 
átirányításához, úgy az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltató által megjelölt 
nappal töröl minden rendszeres fizetési 
megbízást és leállítja a beszedések 
elfogadását;

b) amennyiben az átadó pénzforgalmi 
szolgáltató még nem biztosít rendszert a 
rendszeres fizetési megbízásoknak és 
beszedéseknek a fogyasztó átvevő 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
számlájára történő automatikus 
átirányításához, úgy az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltató által megjelölt 
nappal töröl minden rendszeres fizetési 
megbízást és leállítja a beszedések 
elfogadását;

Or. en

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fizetési számla fennmaradó pozitív 
egyenlegét átutalja az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatónál vezetett számlára;

c) a fizetési számla esetlegesen 
fennmaradó pozitív egyenlegét átutalja az 
átvevő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
számlára;

Or. en

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A (8) bekezdésben említett esetben a 
(3), (4) és (6) bekezdésben jelzett határidők 
megduplázódnak. E rendelkezés a 27. cikk 

(9) A 260/2012/EU rendelet [SEPA] 1. 
cikkének hatálya alá tartozó tranzakciók 
kivételével a (8) bekezdésben említett 
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szerinti felülvizsgálat tárgyát képezi. esetben a (3), (4) és (6) bekezdésben jelzett 
határidők megduplázódnak. E rendelkezés 
a 27. cikk szerinti felülvizsgálat tárgyát 
képezi.

Or. en

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Automatikus átirányítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy eszközt 
hoznak létre a fizetések egyik fizetési 
számláról egy másik fizetési számlára 
történő automatikus átirányítására, 
amelyet a kedvezményezettek vagy 
megbízók automatikus értesítése kísér, 
amikor átutalásaikat átirányítják.
(2) Az EBH technikai segítséget nyújt az 
illetékes hatóságok számára az
automatikus átirányítási rendszerek 
létrehozásában.

Or. en

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az átadó vagy az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltató a 10. cikk szerint 
nyújtott bármely szolgáltatás után – az (1)–
(3) bekezdésben említettek kivételével –
díjat számít fel a fogyasztónak, a díj 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az átadó vagy az átvevő 
pénzforgalmi szolgáltató a 10. cikk szerint 
nyújtott bármely szolgáltatás után – az (1)–
(3) bekezdésben említettek kivételével –
díjat számít fel a fogyasztónak, a díj 
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mértéke megfelelő legyen és összhangban 
legyen a pénzforgalmi szolgáltató 
tényleges költségeivel.

mértéke megfelelő legyen és összhangban 
legyen a pénzforgalmi szolgáltató 
tényleges költségeivel. A tagállamok 
biztosítják, hogy az átadó pénzforgalmi 
szolgáltató csak abban az esetben 
alkalmaz ilyen díjakat, ha a fogyasztó a
fizetési számlával a 10. cikk (4) bekezdése 
szerinti számlaváltási kérelem 
kézhezvételét megelőzően kevesebb mint 
12 hónapig rendelkezett.

Or. en

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
területükön legalább egy pénzforgalmi 
szolgáltató kínálatában szerepeljen az
alapszintű fizetési számla. A tagállamok 
biztosítják, hogy az alapszintű fizetési 
számlát ne csak olyan pénzforgalmi 
szolgáltatók kínálják, amelyek a számlát 
kizárólag online banki eszközökkel 
történő használatra bocsátják 
rendelkezésre.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
Unióban jogszerűen tartózkodó fogyasztók 
jogosultak alapszintű fizetési számlát 
nyitni és használni. Ez a jog a fogyasztó 
tartózkodási helyétől függetlenül 
alkalmazandó. Az alapszintű fizetési 
számla megnyitásakor nem vehetők 
figyelembe a fogyasztó 
jövedelemszintjéhez, foglalkoztatásához, 
hiteltörténetéhez, eladósodottsági 
szintjéhez, illetve várt forgalmához 
hasonló szempontok.

Or. en

Módosítás 86

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy 
területükön olyan rendszer működik, 
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amely alapszintű fizetési számlát kínál a 
fogyasztóknak.
A tagállamok biztosítják, hogy az első 
albekezdésben említett rendszer megfelel a 
következő feltételeknek:
a) legalább a fizetési számlákat – köztük a 
16. cikkben szereplő valamennyi 
szolgáltatást – nyújtó pénzforgalmi 
szolgáltatókat kötelezik arra, hogy az e 
cikk (3) bekezdésében említett esetek 
kivételével alapszintű fizetési számlát 
kínáljanak és biztosítsanak;
b) az alapszintű fizetési számlákat nem 
csak a kizárólag online számlát biztosító 
pénzforgalmi szolgáltatók kínálják;
c) mechanizmus működik azzal a céllal, 
hogy az állandó lakóhellyel nem 
rendelkező fogyasztók teljesíthessék a 
2005/60/EK irányelv II. fejezetében 
szereplő követelményeket;
d) mechanizmus működik annak 
biztosítására, hogy a bankszámlával nem 
rendelkező, sérülékeny, valamint a 
mobilis fogyasztókat tájékoztassák az 
alapszintű fizetési számlák rendelkezésre 
állásáról;
e) az (1) bekezdésben említett jog 
gyakorlása nem tehető túlzottan nehézzé 
vagy megterhelővé a fogyasztó számára.
f) mechanizmus működik azzal a céllal, 
hogy lehetővé váljon a pénzforgalmi 
szolgáltatók számára annak átlátható, 
megbízható és gyors ellenőrzése, hogy 
valamely fogyasztó rendelkezik-e már
alapszintű fizetési számlával abban a 
tagállamban;
g) a 10. és 11. cikkben előírt számlaváltási 
szolgáltatás abban az esetben 
alkalmazandó, ha a fogyasztó alapszintű 
fizetési számlára kíván váltani valamely 
másik fizetési számláról a számlaváltási 
szolgáltatás keretein belül;
A tagállamok mentesíthetik a b) pontban 
felsoroltaktól eltérő pénzforgalmi 
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szolgáltatókat az alapszintű fizetési számla 
biztosítására irányuló kötelezettségtől, 
amennyiben a pénzforgalmi intézmény 
jellegének vagy a pénzforgalmi szolgáltató 
által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások 
körének ismeretében ez objektíven 
indokolt, és amennyiben ez a mentesítés 
nem ássa alá a fogyasztók hozzáférési 
jogát.

Or. en

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják az Unióban
jogszerűen lakóhellyel rendelkező 
fogyasztók azon jogát, hogy az (1) 
bekezdésben azonosított pénzforgalmi 
szolgáltatónál vagy szolgáltatóknál 
alapszintű fizetési számlát nyissanak és 
azt használják. Ez a jog a fogyasztó 
lakóhelyétől függetlenül alkalmazandó. A 
tagállamok biztosítják, hogy az említett 
jog gyakorlását ne tegyék túlzottan 
nehézzé vagy megterhelővé a fogyasztó 
számára. Az alapszintű fizetési számla 
megnyitása előtt a pénzforgalmi szolgáltató 
ellenőrzi, hogy a fogyasztó rendelkezik-e 
ugyanazon a területen fizetési számlával.

(2) Az alapszintű fizetési számla 
megnyitása előtt a pénzforgalmi szolgáltató 
ellenőrzi, hogy a fogyasztó rendelkezik-e 
ugyanazon a területen fizetési számlával.

Or. en

Módosítás 88

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

a) amennyiben a fogyasztó már
rendelkezik egy fizetési számlával 
valamely, ugyanazon a területen található 
pénzforgalmi szolgáltatónál, ami lehetővé 
teszi számára a 17. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt pénzforgalmi szolgáltatások 
igénybevételét;

a) amennyiben a fogyasztó rendelkezik egy 
fizetési számlával valamely, ugyanazon a 
területen található pénzforgalmi 
szolgáltatónál, ami lehetővé teszi számára 
a 16. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
pénzforgalmi szolgáltatások 
igénybevételét;

Or. en

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a (3) 
bekezdésben jelzett esetekben a 
pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul, 
díjmentesen és írásban tájékoztatja a 
fogyasztót a kérelem elutasításáról, kivéve, 
ha a tájékoztatás ellentétes lenne a 
nemzetbiztonság és a közrend céljaival.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a
pénzforgalmi szolgáltatók az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférés iránti 
kérelmeket a teljes kérelem – köztük a 
személyazonosság igazolására szolgáló 
bizonyíték – kézhezvételétől számított két 
naptári héten belül feldolgozzák. A 
tagállamok biztosítják, hogy a (3) 
bekezdésben jelzett esetekben a 
pénzforgalmi szolgáltató haladéktalanul, 
díjmentesen és írásban tájékoztatja a 
fogyasztót a kérelem elutasításáról, az 
elutasítás okáról – kivéve, ha a 
tájékoztatás ellentétes lenne a 
nemzetbiztonság céljával –, valamint a 
rendelkezésre álló alternatív vitarendezési 
mechanizmusokról.

Or. en

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapszintű fizetési számla magában foglalja 
a következő pénzforgalmi szolgáltatásokat:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapszintű fizetési számla magában foglalja 
a következő szolgáltatásokat:

Or. en

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – d pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3) átutalások. 3) átutalások, köztük az állandó 
megbízások.

Or. en

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak az alapszintű fizetési 
számlához kapcsolódóan ne kínáljanak 
folyószámlahitelt.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak az alapszintű fizetési 
számlához kapcsolódóan ne kínáljanak 
folyószámlahitelt. A tagállamok lehetővé 
tehetik a pénzforgalmi szolgáltatók
számára, hogy igen csekély összegű 
pénzeszközhöz biztosítsanak hozzáférést 
ideiglenes tartalék fogyasztók számára 
történő nyújtása céljából, amennyiben az 
ilyen pénzeszközökkel kapcsolatos díjakat 
külön közlik a fogyasztókkal, és azok 
legalább annyira kedvezőek, mint a 
szolgáltató által a folyószámlahitellel 
kapcsolatban alkalmazott díjak.

Or. en
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Módosítás 93

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 24. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alapszintű fizetési számla
részét képező szolgáltatások jegyzékének –
a fizetési eszközök és a technológia 
alakulására tekintettel történő – frissítése 
céljából.

Or. en

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 16. 
cikkben jelzett szolgáltatásokat a 
pénzforgalmi szolgáltatók díjmentesen 
vagy méltányos díj fejében kínálják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 16. 
cikkben jelzett szolgáltatásokat a 
pénzforgalmi szolgáltatók díjmentesen 
vagy méltányos díj fejében kínálják. A 
tagállamok biztosítják, hogy az alapszintű 
fizetési számla mindenkor az a fizetési 
számla legyen, amelynek a tagállamokban 
a 16. cikk (1) és (2) bekezdése szerint 
meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltatások minimumcsomagjának 
nyújtása tekintetében a legalacsonyabb a 
díja.

Or. en
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Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztóra a keretszerződésben rögzített 
fogyasztói kötelezettségvállalások 
nemteljesítése miatt kirótt díjak 
méltányosak legyenek.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a
fogyasztóra a keretszerződésben rögzített 
fogyasztói kötelezettségvállalások 
nemteljesítése miatt kirótt díjak 
méltányosak legyenek és összhangban 
álljanak a szolgáltató árképzési 
politikájával.

Or. en

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok a következő 
kritériumok közül egy vagy több alapján 
határozzák meg, mi minősül méltányos 
díjnak:

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok a teljes éves összegek 
méltányos felső korlátját a következő 
kritériumok közül egy vagy több alapján 
határozzák meg:

Or. en

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az alapszintű fizetési számla 
nyújtásához kapcsolódó teljes költség;

törölve

Or. en
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Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a számlán tizenkét egymást követő 
hónapnál hosszabb időszakon keresztül 
nem történt művelet;

b) a számlán huszonnégy egymást követő 
hónapnál hosszabb időszakon keresztül 
nem történt művelet;

Or. en

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató 
felmondja az alapszintű fizetési számlára 
vonatkozó szerződést, a felmondás okairól 
és indokolásáról írásban és díjmentesen, 
legalább 2 hónappal a felmondás 
hatálybalépése előtt tájékoztatja a 
fogyasztót.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató 
felmondja az alapszintű fizetési számlára 
vonatkozó szerződést, a felmondás okairól 
és indokolásáról, valamint a rendelkezésre 
álló alternatív vitarendezési 
mechanizmusokról írásban és díjmentesen, 
legalább 2 hónappal a felmondás 
hatálybalépése előtt tájékoztatja a 
fogyasztót.

Or. en

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy olyan 
intézkedések legyenek életben, amelyek
felhívják a lakosság figyelmét az 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
felhívják a nyilvánosság lakosság 
figyelmét az alapszintű fizetési számlák 
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alapszintű fizetési számlák elérhetőségére, 
azok árazási feltételeire, az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférési jog 
gyakorlása érdekében követendő eljárásra, 
valamint az alternatív vitarendezési 
módszerek igénybevételének módjára.

elérhetőségére, azok árazási feltételeire, az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférési jog gyakorlása érdekében 
követendő eljárásra, valamint az alternatív 
vitarendezési módszerek igénybevételének 
módjára. A tagállamok biztosítják, hogy a 
kommunikációra vonatkozó intézkedések 
elegendőek, megfelelően célzottak, és 
kezelik a bankszámlával nem rendelkező, 
sérülékeny és mobilis fogyasztók különös 
igényeit. 

Or. en

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett hatóság 
rendelkezik mindazon hatáskörökkel, 
amelyek feladatai ellátásához szükségesek. 
Amennyiben valamely tagállam több 
illetékes hatóságot hatalmaz fel az ezen 
irányelvnek való tényleges megfelelés 
biztosítására és nyomon követésére, úgy a 
tagállamok biztosítják ezen hatóságok 
szoros együttműködését annak érdekében, 
hogy azok mindegyike hatékonyan tudja 
végrehajtani saját feladatait.

(2) Az (1) bekezdésben említett hatóság 
független a pénzforgalmi szolgáltatóktól 
és rendelkezik mindazon hatáskörökkel és 
forrásokkal, amelyek feladatai ellátásához 
szükségesek. Amennyiben valamely 
tagállam több illetékes hatóságot hatalmaz 
fel az ezen irányelvnek való tényleges 
megfelelés biztosítására és nyomon 
követésére, úgy a tagállamok biztosítják 
ezen hatóságok szoros együttműködését 
annak érdekében, hogy azok mindegyike 
hatékonyan tudja végrehajtani saját 
feladatait.

Or. en

Módosítás 102

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

Az ezen irányelvben meghatározott 
jogokból és kötelezettségekből eredő viták 
rendezése céljából a fogyasztóknak 
hozzáférést kell biztosítani hatékony és 
eredményes peren kívüli jogorvoslati 
eljárások igénybevételéhez.

(1) Az ezen irányelvben meghatározott 
jogokból és kötelezettségekből eredő, a 
fogyasztók és a pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti viták rendezése céljából a 
tagállamok megfelelő és hatékony peren 
kívüli panasz- és jogorvoslati eljárásokat
hoznak létre. E célból a tagállamok már 
meglévő testületeket jelölnek ki, adott 
esetben pedig új testületeket hoznak létre.

Or. en

Módosítás 103

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a
pénzforgalmi szolgáltatók az alábbi 
kritériumoknak megfelelő vitarendezési 
testület(ek)et vesznek igénybe:
a) a jogvita bíróság elé terjesztésének 
elévülési ideje az alternatív vitarendezési 
eljárás időtartamára megszakad;
b) az eljárás ingyenes, illetve a nemzeti 
jogban meghatározott mérsékelt
költséggel jár;
c) az eljárást a felek nem kizárólag 
elektronikus úton vehetik igénybe;
d) a szolgáltatókat, a fogyasztókat és más 
felhasználókat egyenlő módon képviselik.

Or. en

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelezik az ilyen peren 
kívüli jogorvoslati eljárásokért felelős 
testületeket az együttműködésre, hogy a 
határokon átnyúló viták megoldhatók 
legyenek.

Or. en

Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépését követő hat hónapon belül] 
tájékoztatják a Bizottságot és az EBH-t az 
(1) bekezdésben említett testületekről, 
továbbá haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot az e testületekre vonatkozó
bármely későbbi változásról.

Or. en

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közigazgatási intézkedések és szankciók Közigazgatási intézkedések és szankciók 
alkalmazása

Or. en
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Módosítás 107

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási intézkedések 
típusának és a közigazgatási bírságok 
szintjének meghatározásakor az illetékes 
hatóságok a következőket veszik 
figyelembe:
a) a jogsértés súlyossága és időtartama;
b) a felelős természetes vagy jogi személy 
– amennyiben kilétük meghatározható –
által szerzett nyereség vagy veszteség 
mértéke;
c) a harmadik feleknél a jogsértés miatt 
keletkezett veszteségek, amennyiben ezek 
meghatározhatók;
d) a felelős pénzforgalmi szolgáltató 
pénzügyi ereje;
e) az irányelv végrehajtása tekintetében 
elfogadott rendelkezéseknek a 
pénzforgalmi szolgáltató általi korábbi 
megsértései;
f) a felelős pénzforgalmi szolgáltató 
illetékes hatósággal folytatott 
együttműködésének a mértéke.

Or. en

Módosítás 108

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikkével összhangban az illetékes 
hatóságoknak címzett iránymutatásokat 
ad ki a közigazgatási szankciók típusairól 
és egyéb közigazgatási intézkedésekről, 
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valamint a közigazgatási bírságok 
mértékéről.

Or. en

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok haladéktalanul 
közzéteszik az ezen irányelvet átültető 
nemzeti rendelkezések megsértéséért 
kiszabott bírságot vagy egyéb intézkedést, 
ideértve a jogsértés típusára és jellegére 
vonatkozó információkat.

Or. en

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok [az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 18 hónapon belül] 
értesítik a Bizottságot a bírságokkal 
kapcsolatos rendelkezésekről és azok 
bármely későbbi módosításáról.

Or. en

Módosítás 111

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

(5) A 23. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az említett jogi 
aktusról szóló értesítést követő két hónapos 
időtartam leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam 2
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 23. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az említett jogi 
aktusról szóló értesítést követő három
hónapos időtartam leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam 3
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok először az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 3 éven belül, majd 
azt követően kétévente tájékoztatják a 
Bizottságot a következőkről:

A tagállamok először [az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 3 éven belül], majd 
azt követően évente tájékoztatják a 
Bizottságot a következőkről:

Or. en

Módosítás 113

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamoktól kapott 
információk alapján évente jelentést 
készít.
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Or. en

Módosítás 114

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 7. cikk szerint létrehozott akkreditált 
összehasonlító weboldalak száma;

b) a 7. cikk szerint létrehozott akkreditált 
összehasonlító weboldalak száma,
valamint az összehasonlító weboldalakkal 
kapcsolatos felhasználói elégedettségre 
vonatkozó legjobb gyakorlatok;

Or. en

Módosítás 115

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fizetésiszámla-váltások száma, a 
váltásért felszámított átlagos díj és az 
elutasított számlaváltások száma.

c) a fizetésiszámla-váltások száma, a 
számlaváltási folyamat befejeződéséhez 
szükséges átlagos idő, a váltásért 
felszámított átlagos teljes díj, az elutasított 
számlaváltások száma, a fogyasztók által a 
számlaváltási folyamat során tapasztalt 
legjellemzőbb problémák.

Or. en

Módosítás 116

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tagállamban bankszámlával nem 
rendelkező fogyasztók számára vonatkozó 
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adatok.

Or. en

Módosítás 117

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított öt éven belül az 
irányelv alkalmazásáról szóló jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé, amelyhez adott esetben javaslatot is 
csatol.

(1) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy éven belül 
az irányelv alkalmazásáról szóló jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé, amelyhez adott esetben javaslatot is 
csatol.

A jelentés a következőket tartalmazza:
a) a Bizottság által az ezen irányelv nem 
megfelelő vagy nem teljes végrehajtása 
miatt megindított valamennyi jogsértési 
eljárás listája;
b) az ezen irányelv által az Unióban a 
lakossági banki szektor harmonizációjára 
és integrációra, valamint a tagállamokban 
a versenyre és az átlagos díjszintekre 
gyakorolt hatás értékelése;
c) Unió-szerte a szolgáltatásnyújtás 
tekintetében a minőség átláthatóságának 
és összehasonlíthatóságának – köztük az 
üzleti modellek, valamint a befektetési 
stratégiák és vállalati társadalmi
felelősségvállalás átláthatóságának –
fokozására irányuló stratégiák;
d) a fizetési számlaszámok egész Unión 
belüli hordozhatóságának végrehajtásával 
kapcsolatos költségek és előnyök 
értékelése, beleértve az ilyen 
végrehajtáshoz szükséges konkrét 
lépéseket tartalmazó ütemtervet;
e) az olyan fogyasztók jellemzőinek 
értékelése, akik az ezen irányelv átültetése 
óta nyitottak alapszintű fizetési számlákat;
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f) a tagállamok körében a fogyasztók
pénzforgalmi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésből való kizárásának 
mérséklésével kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok;
g) az alapszintű fizetési számlák esetében 
levont díjak értékelése, figyelemmel a 17. 
cikk (3) bekezdésében felsorolt 
szempontokra;
h) az alapszintű fizetésiszámla-nyitáshoz 
és -használathoz kapcsolódó éves teljes 
díjak uniós szintű felső határának 
megállapításával kapcsolatos lehetőségek,
valamint az ilyen felső határ nemzeti 
körülményekhez való igazítása módjainak 
értékelése;
i) az alapszintű fizetési számlák biztosítása 
által a hasonló szolgáltatásokat kínáló 
egyéb fizetési számlák piacára gyakorolt 
hatás értékelése.

Or. en

Módosítás 118

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a 
tagállamok elfogadják, közzéteszik és 
alkalmazzák az alábbiak betartásához 
szükséges törvényeket, rendeleteket és 
közigazgatási rendelkezéseket:
a) a 4–8. cikk [az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 15 hónapon 
belül];
b) a 11a. cikk a tagállamokon belül 
végzett tranzakciókkal kapcsolatban 2016. 
január 1-jéig, az Unión belül végzett
tranzakciókkal kapcsolatban pedig 2020. 
január 1-jéig.
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Or. en
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INDOKOLÁS

Az EU belső piaca egyre inkább összefonódik és modernizálódik. A válság, valamint további 
tagállamok felvétele nyomán a munkavállalók, hallgatók és gyakornokok belső migrációja 
tovább fog nőni. Ugyanakkor a készpénz mint olyan jószág szerepe, amelyet a központi 
bankok a felhasználók számára hivatalosan és költségmentesen rendelkezésre bocsátanak, 
visszaszorulóban van. Sok tagállamban a fogyasztók a nagyobb beszerzéseket ma 
elektronikus úton bonyolítják le. Az árnyékgazdaság és az adócsalás leküzdése érdekében 
néhány tagállam még a készpénzfizetések mértékét is korlátozta. 

Társadalmi és nemzetgazdasági érdek tehát, hogy minden polgár számára garantáljuk a 
modern pénzforgalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, amelyek magas szintű minőségi 
normáknak tesznek eleget, és versenyképesek. Az Európai Uniónak a válság során szerzett 
tapasztalatok fényében is prioritásnak kell tekintenie, hogy újra helyreállítsa a fogyasztóknak 
az európai pénzügyi szektorba vetett bizalmát. Ehhez az szükséges, hogy a banki ügyfelek 
előtt átláthatóbbak legyenek a számlavezetési díjak. A válság által sújtott társadalmak 
stabilizálása érdekében a helyzet megköveteli a megbízható szociális garanciákat is.

A jobb számlaváltási lehetőségek képessé teszik a banki ügyfeleket a megmerevedett és a 
messzemenőkig versenymentes piacok feltörésére és a fogyasztói szükségletek szerinti 
továbbfejlesztésére. Emellett a mozgó uniós polgárok jogainak a belső piac egészében való 
biztosítása érdekében fontosak a határokon átnyúló számlaváltás jogbiztonságot garantáló 
eljárásai. A határokon átnyúló számlaváltások növekedésének továbbra is hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy minden tagállamban érvényesüljön a pénzforgalmi szolgáltatások jó minőségű és 
árban is vonzó kínálata. 

A Bizottság irányelvre irányuló javaslata a Bizottság és a Parlament közötti jó demokratikus 
együttműködés fényében üdvözlendő. Az Európai Parlament ugyanis az alapszintű 
pénzforgalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló saját kezdeményezésű jelentésének 
2012. évi elfogadásával ugyanis egy jogalkotási kezdeményezés gyors előterjesztését 
követelte az alapszintű pénzforgalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogok 
érvényesítéséről.

1. A fizetési számlák díjainak összehasonlíthatósága

A Bizottság azt akarja, hogy a banki ügyfelek jobb áttekintést kapjanak a fizetési számlák 
kínálatáról. Ezért a szolgáltatóknak ugyanazokat a fogalmakat kell használniuk ugyanazokra a 
szolgáltatásokra. A nemzeti felügyeleti hatóságoknak és a Bizottságnak a legfontosabb 
pénzforgalmi szolgáltatásokról szabványosított fogalmakat és fogalommeghatározásokat kell 
rendelkezésre bocsátaniuk a piaci szereplők számára. Az ügyfeleknek a szerződéskötés előtt 
tudniuk kell, hogy egy fizetési számla kiválasztásával milyen költségek hárulnak rájuk. Ez 
megfelel a más piacokon bevett joggyakorlatnak, ahol normává vált az árak jelölésére 
vonatkozó kötelezettség. Ehhez a szolgáltatóknak a díjinformációkról szabványosított 
felsorolásokat, valamint a szokásos pénzforgalmi szolgáltatások fogalommeghatározásait 
tartalmazó glosszáriumokat kell készíteniük, továbbá rendszeresen részletesen tájékoztatniuk 
kell az ügyfeleket az igénybe vett szolgáltatásokért felszámított költségekről. Annak 
érdekében, hogy a nagyobb információmennyiséget figyelembe véve megmaradjon az 
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összehasonlíthatóság, a díjinformációs dokumentumokat és a személyes számlakimutatásokat 
fogyasztói teszteknek kell alávetni.

Néhány olyan tagállamban, ahol magas a számlával nem rendelkezők aránya, a felmérések azt 
mutatják, hogy hiányzik az alapvető fogyasztói bizalom a bankokkal szemben. Annak 
fényében, hogy a banki ügyfelek vagyonuk egy jelentős részét egy bankra bízzák, amely a 
díjakat, kamatokat és kötbéreket közvetlenül beszedheti, az előadó elengedhetetlennek tartja a 
teljes átláthatóságot. A díjak átláthatósága ezért fontos eszköz a számlanélküliség 
felszámolásához, az európai nemzetgazdaságok modernizálásához és az árnyékgazdaság 
visszaszorításához is.

Emellett minden tagállamban lennie kell legalább egy összehasonlító weboldalnak, amely 
összeveti a fizetési számlák szolgáltatóinak költségszerkezetét. E weboldalak megbízhatósága 
központi jelentőségű. Így a Bizottság azon javaslata, amely felügyeleti hatóságokkal kívánja 
akkreditáltatni azokat a weboldalakat, amelyek a szolgáltatás függetlensége és teljessége 
tekintetében teljesítik a minimum-előírásokat, a helyes irányba tett lépés. A jelentéstervezet 
kiegészíti az akkreditálás kritériumait. Emellett minden tagállam felügyeleti hatóságainak 
saját kínálatot kell készíteniük a saját tagállamukban elérhető fizetési számlák 
összehasonlításához. A mozgó fogyasztók szükségleteinek figyelembevétele érdekében 
emellett egy uniós portálnak kell tájékoztatást adnia a nemzeti szinten létrehozott 
összehasonlító weboldalakról 

Így a banki ügyfelek számára magas színvonalú és azonos minőségű információkat kell 
rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy egyszerűen össze tudják hasonlítani a 
különböző szolgáltatók fizetési számláira vonatkozóan az adott árért nyújtott szolgáltatás 
értékét.

2. Fizetésiszámla-váltás 

A fizetési számlák piacát a legtöbb tagállamban a csekély mértékű fogyasztói mobilitás 
jellemzi. A 2012-es Eurobarométer-tanulmány megkérdezettei közül csupán a 
számlatulajdonosok 16 százaléka felelte azt, hogy az elmúlt öt évben új fizetési számlát 
nyitott. A gyenge verseny lehetővé tette, hogy néhány országban végül jelentősen megemelték 
a számlavezetési díjakat. Abból lehet kiindulni, hogy a fogyasztók számára a számlaváltás 
megkönnyítése és a számlaváltás során a jogbiztonság garantálása következtében a kínálatot 
jobban a fogyasztók szükségleteire szabják, az innovációk pedig középtávon erősítik az 
európai pénzforgalmi szolgáltatók versenyképességét. 

A bizottsági kezdeményezés arra irányul, hogy világos felelősségi köröket állapítson meg a 
fizetésiszámla-váltás során. A Bizottság által javasolt eljárás a számlaváltásra a gyakorlatban 
már alkalmazott EBIC-szabványokat követi. Ezen önkéntes kötelezettségvállalás gyenge 
pontja azonban az, hogy kis körben ismerik, és a fizetési számlák szolgáltatói nem egységesen 
alkalmazzák. A bizottsági javaslat előírja a határokon átnyúló számlaváltás egyszerűsítését is. 

A Bizottság megközelítése alapvetően ezen a ponton is támogatandó, és a piac kudarcának 
semlegesítése érdekében szükséges is. A „fizetési számla” mint termék rendkívül érzékeny 
jellege miatt helyénvaló, hogy konkrét támogató szolgáltatásokat és garanciákat nyújtanak a 
fogyasztók számára, amikor számlát kívánnak váltani. Az előadó ezért támogatja a Bizottság 
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által javasolt eljárást, ideértve annak az EU-n belüli határokon átnyúló számlaváltás során 
való hasznosítását is. A tagállamoknak azonban emellett automatikus fizetéstovábbító 
rendszereket is fel kell ajánlaniuk, ahogy azt néhány tagállamban már nagy sikerrel 
alkalmazzák. A tapasztalat azt mutatja, hogy a számlaváltással kapcsolatos problémák és 
késedelmek rendszerint harmadik felek mulasztása miatt következnek be, akik kifizetéseiket 
nem állítják át azonnal. Az így megmaradó bizonytalanság, illetve a számlaváltás teljes 
lezárásához szükséges időráfordítás csökkenti a szolgáltatóváltás vonzerejét. Az Európai 
Bankhatóságnak ennek során támogatnia kell a tagállamokat a megfelelő modellek 
kialakításában. Hosszú távon EU-szerte hordozható számlaszámok bevezetésére kellene 
törekedni. 

3. Az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférés

A legújabb vizsgálatok azt mutatják, hogy a fizetési számlákra való jogosultság kérdése egy 
eddig alábecsült dimenzióval rendelkezik. A Bizottság kezdeményezése két célcsoportot tart 
szem előtt. A Világbank tanulmánya arra a következtetésre jutott, hogy az EU-ban élő 
polgárok közül 56 millióan nem tudtak eddig alapszintű fizetési számlát használni. E csoport 
mintegy fele viszont szeretne fizetési számlát nyitni. Még ha a számlanélküliség problémája 
néhány tagállamban különösen égető kérdésként is jelentkezik, a fogyasztók a mai napig 
szinte minden tagállamban nehézségekbe ütköznek pénzügyi helyzetük miatt az olyan 
számlához való hozzáférés során, amelyet meg tudnak fizetni. E csoport mellett azonban a 
származási országukon kívül élő polgárok is hasznot húznának abból, ha az egész EU-ra 
kiterjedő jogosultságot kapnának egy alapszintű fizetési számlára. Jelenleg 15,8 millió polgár 
él az uniós polgárokat megillető szabad mozgás jogával. Ehhez jön még az EU-n kívüli 
országokból származó 20,2 millió migráns, akiknek integrációja a fizetési számlára való 
jogosultság nélkül megnehezedik. 

A fizetési számla alapvető jószág. A fizetési számlák annál is fontosabbak, mert a 
készpénzfizetést egyre inkább készpénzmentes fizetési formák váltják fel, beleértve az 
elektronikus fizetési formákat is. Az, hogy a Bizottság egy egész EU-ra kiterjedő 
jogosultságot akar érvényesíteni az alapszintű fizetési számlákra, fontos hozzájárulás a 
polgárok szolgálatában álló belső piachoz. Annak érdekében azonban, hogy a polgárok 
ténylegesen élni tudjanak a számlához való jogukkal, néhány ponton pontosítani kell a 
Bizottság javaslatát. 

A belső piaci egyenlő versenyfeltételek értelmében, de annak érdekében is, hogy ne ássák alá 
a külső régiók fogyasztóinak hozzáférési jogait, lehetőleg minden fizetésiszámla-szolgáltatót 
kötelezni kell arra, hogy vegyék fel szolgáltatásaik közé az irányelv szerinti alapszintű fizetési 
számlákat. E szabály alól kivételt csak megszorító módon és objektív kritériumok alapján 
szabad adni. Emellett az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférést nem szabad azokra a 
fogyasztókra korlátozni, akik az adott tagállamban nem rendelkeznek számlával. Rendes – az 
ügyfél követelményeit nem kielégítő – fizetési számlával rendelkező ügyfelek számára is 
lehetővé kell tenni, hogy alapszintű fizetési számlára váltsanak. 

Egy másik fontos pont a banki ügyfelek számára az alapszintű fizetési számla használatáért 
felszámítható költségek kérdése. Az ilyen számlákat költségmentesen vagy ésszerű költség 
mellett kell nyújtani. Az illetékes hatóságoknak minden esetben kötelező költségplafont kell 
rögzíteniük. Az alapszintű fizetési számláknak rendszerint a pénzforgalmi szolgáltatók 



PR\941438HU.doc 71/71 PE514.602v02-00

HU

elérhető legkedvezőbb számláinak kell lenniük.


