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Módosítás 68
Cornelis de Jong

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) Az összehasonlító weboldalak 
hatékony eszközt jelentenek a fogyasztók 
számára: segítségükkel egyetlen helyen 
tudják értékelni a különböző 
fizetésiszámla-ajánlatok előnyeit és a 
társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos általános banki politikákat. 
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.

Or. en

Módosítás 69
Cornelis de Jong

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 

(19) Ahhoz, hogy tárgyilagos információt 
kaphassanak a banki díjakról és a 
társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos általános banki politikákról, a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól függetlenül 
működő összehasonlító weboldalakhoz kell 
hozzáférést biztosítani a fogyasztók 
számára. A tagállamoknak ezért 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 70
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

által nem igényelt és a fizetési számlák 
szempontjából nem lényeges termékekkel 
– például lakásbiztosítással – egy 
csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. 
Emellett azt is megállapították, hogy az 
említett gyakorlat csökkentheti az árak 
átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, 
korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és 
hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók csomagban ajánlanak fizetési 
számlákat, a fogyasztók elkülönítve 
kapjanak tájékoztatást arról, hogy 
lehetséges-e külön megvásárolni a 
csomag elemeit, és ha igen, tájékoztatást 
kell adni a csomagba tartozó minden egyes
pénzforgalmi szolgáltatás költségeiről és
díjairól. Ezek az előírások nem 
alkalmazandók a fizetési számla 
használatához természetes módon 
kapcsolódó szolgáltatásokra, ilyen például 
a pénzfelvétel, az elektronikus átutalás 
vagy a fizetési kártya. Ezért az említett 
szolgáltatásokat ki kell zárni e rendelkezés 
alkalmazási köréből.

Or. en

Módosítás 71
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A jelenlegi gyakorlat szerint a 
pénzforgalmi szolgáltatók gyakran más 
pénzügyi termékekkel vagy 
szolgáltatásokkal együtt, csomagban 
kínálnak fizetési számlát. Ez a gyakorlat 
lehetővé teheti a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy diverzifikálják ajánlataikat 
és versenyezzenek egymással, ami végső 
soron előnyös lehet a fogyasztók 

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

szempontjából. A Bizottság által a 
pénzügyi szektorban folytatott 
árukapcsolási gyakorlattal összefüggésben 
2009-ben végzett tanulmány, valamint 
releváns konzultációk és a fogyasztói 
panaszok azonban rámutattak arra, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
által nem igényelt és a fizetési számlák 
szempontjából nem lényeges termékekkel 
– például lakásbiztosítással – egy 
csomagban is kínálhatják a bankszámlákat. 
Emellett azt is megállapították, hogy az 
említett gyakorlat csökkentheti az árak 
átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, 
korlátozza a fogyasztók vásárlási opcióit és 
hátrányosan befolyásolja mobilitásukat. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatók más pénzügyi 
szolgáltatásokkal összekapcsolva
ajánlanak fizetési számlákat, a fogyasztók 
elkülönítve kapjanak tájékoztatást a fizetési 
számla díjairól, valamint a csomagba 
tartozó egyéb pénzforgalmi szolgáltatások 
díjairól, amennyiben a fizetési számlát és a 
többi pénzügyi szolgáltatást külön-külön 
is meg lehet venni. Ezek az előírások nem 
alkalmazandók a fizetési számla 
használatához természetes módon 
kapcsolódó szolgáltatásokra, ilyen például 
a pénzfelvétel, az elektronikus átutalás 
vagy a fizetési kártya. Ezért az említett 
szolgáltatásokat ki kell zárni e rendelkezés 
alkalmazási köréből.

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a csomagban kínált fizetési számla, amely fizetési szolgáltatások 
összekapcsolása, és az egyéb fizetési szolgáltatásokkal, pl. biztosítással együtt kínált fizetési 
számla között. A fogyasztókat tájékoztatni kell az általuk megvett csomag komponenseiről, a 
csomag költségeiről, valamint azon pénzügyi szolgáltatások költségeiről, amelyek külön is 
megvehetőek.
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Módosítás 72
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 73
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Valamennyi tagállamban be kell 
vezetni a számlaváltás esetén 
alkalmazandó automatikus átirányítási 
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szolgáltatásokat. Az Európai Bizottságnak 
előzetes felmérést kell végeznie egy olyan 
rendszer létrehozására vonatkozóan, 
amely biztosítaná a fizetési számlák 
számlaszámainak Unió-szerte való 
hordozhatóságát.

Or. en

Módosítás 74
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A fizetésiszámla-váltás hosszú távon 
való megkönnyítése érdekében szükség 
van a fizetési számlák számlaszámainak 
Unió-szerte való hordozhatóságát szolgáló 
rendszerre. Az Európai Bizottságot meg 
kell bízni azzal, hogy a fizetési számlák 
számlaszámainak Unió-szerte való 
hordozhatóságáról mélyreható 
költséghatékonysági elemzést végezzen és 
megvalósíthatrósági tanulmányt készítsen 
annak érdekében, hogy kidolgozzák az e 
politika elkövetkező években történő 
bevezetésének műszakilag megvalósítható 
és hatékony módját. Időközben átmeneti 
megoldásként minden tagállamban be kell 
vezetni az automatikus átirányítási 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 75
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és valamely tagállamban 
fizetési számlával nem rendelkező 
fogyasztók számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott tagállamban alapszintű 
fizetési számlát nyissanak és használjanak. 
Az ilyen számla lehető legszélesebb körű 
elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16

meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

(27) Az Unióban jogszerűen tartózkodó és 
valamely tagállamban fizetési számlával 
nem rendelkező fogyasztók számára 
lehetővé kell tenni, hogy az adott 
tagállamban alapszintű fizetési számlát 
nyissanak és használjanak. Az ilyen számla 
lehető legszélesebb körű elérésének 
biztosítása érdekében a fogyasztók számára 
biztosítani kell, hogy pénzügyi 
körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség –
és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16

meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

__________________ __________________
16 HL L 309., 2005.11.25., 15. o. 16 HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

Or. en

Módosítás 76
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 
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elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség 
– és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16

meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől és lakóhelyüktől 
függetlenül hozzáférhessenek azokhoz.
Napjainkban a bankszámlához való 
hozzáférés elengedhetetlen a pénzügyi és 
társadalmi közösségben való hatékony és 
teljes körű részvételhez. A bankszámla 
nélküli fogyasztók kénytelenek készpénzt 
használni, ami nemcsak korlátozza a 
fizetési módokkal kapcsolatos választási 
lehetőségeiket és kizárja őket az 
elektronikus műveletekből, hanem 
drágább is. Emellett az alapszintű fizetési 
számlákhoz való bármely tagállambeli 
hozzáférés jogát a pénzügyi rendszereknek 
a pénzmosás, valamint terrorizmus 
finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16

meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

__________________ __________________
16 HL L 309., 2005.11.25., 15. o. 16 HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

Or. en

Módosítás 77
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) Az Unióban jogszerűen lakóhellyel 
rendelkező és 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 
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elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például
munkanélküliség vagy fizetésképtelenség 
– és lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16

meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

elérésének biztosítása érdekében a 
fogyasztók számára biztosítani kell, hogy 
pénzügyi körülményeiktől – például 
jövedelmük szintjétől és rendszerességétől, 
foglalkoztatási helyzetüktől, 
hiteltörténetüktől vagy személyes 
történetüktől – függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16

meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

__________________ __________________
16 HL L 309., 2005.11.25., 15. o. 16 HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

Or. en

Módosítás 78
Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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, 
feltéve, hogy már nem rendelkeznek 
fizetési számlával valamely másik 
tagállamban. Az ilyen számla lehető 
legszélesebb körű elérésének biztosítása 
érdekében a fogyasztók számára biztosítani 
kell, hogy pénzügyi körülményeiktől –
például munkanélküliség vagy 
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alapszintű fizetési számlákhoz való 
bármely tagállambeli hozzáférés jogát a 
pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16

meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

fizetésképtelenség – és lakóhelyüktől 
függetlenül hozzáférhessenek azokhoz. 
Emellett az alapszintű fizetési számlákhoz 
való bármely tagállambeli hozzáférés jogát 
a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, 
valamint terrorizmus finanszírozása céljára 
való felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16

meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

__________________ __________________
16 HL L 309., 2005.11.25., 15. o. 16 HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

Or. de

Módosítás 79
Preslav Borissov

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

Or. en

Módosítás 80
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a lakossági üzletágban aktív bankok
kínálatában szerepeljen az alapszintű 
fizetési számla. A hozzáférés nem lehet 
túlzottan nehéz és nem járhat aránytalan 
költségekkel a fogyasztók számára. Ezzel 
összefüggésben a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a mentességeket 
kizárólag a pénzügyi rendszereknek a 
pénzmosás, valamint terrorizmus 
finanszírozása céljára való 
felhasználásának megelőzéséről szóló, 
2005. október 26-i 2005/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
követelményei alapján adják meg, 
különösen az ügyfél-átvilágítási eljárások 
tekintetében. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

Or. en
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Módosítás 81
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(28) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy minden, fizetési számlákat kínáló
pénzforgalmi szolgáltató a rendes 
üzletvitel szerves részeként kínáljon olyan
alapszintű fizetési számlát a 
fogyasztóknak, amely tartalmazza 
legalább a 16. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt szolgáltatásokat. Az Unió 
egészében biztosítani kell a fizetési 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést az 
Unióban jogszerűen tartózkodó minden 
fogyasztó, köztük a diákok, a 
munkavállalók és az állandó lakóhellyel 
nem rendelkező hajléktalanok számára. A 
hozzáférés nem lehet túlzottan nehéz, és 
csak névleges díjat háríthatnak a 
fogyasztókra. Ezzel összefüggésben a 
tagállamoknak különböző tényezőket kell 
figyelembe venniük, például azt, hogy a 
kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók hol 
találhatók a területükön. Azon kockázat 
minimalizálása céljából, hogy a fogyasztók 
pénzügyileg kirekesztetté váljanak, a 
tagállamoknak javítaniuk kell – többek 
között az iskolákban – a pénzügyi oktatást 
és meg kell akadályozniuk a túlzott 
eladósodást. Emellett indokolt, hogy a 
tagállamok előmozdítsák a pénzforgalmi 
szolgáltatók azon kezdeményezéseit, 
amelyek megkönnyítik az alapszintű 
fizetési számla biztosításának és a 
pénzügyi oktatásnak az összekapcsolását.

Or. en

Módosítás 82
Preslav Borissov
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 83
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „jogszerűen tartózkodó”: minden 
uniós állampolgár vagy harmadik 
országbeli személy – ideértve a diákokat, 
munkavállalókat és állandó lakóhellyel 
nem rendelkező hajléktalanokat –, aki 
jogszerűen tartózkodik az EU területén;

Or. en

Módosítás 84
Preslav Borissov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 85
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) „átadó pénzforgalmi szolgáltató”: az a 
pénzforgalmi szolgáltató, amelynek fizetési 
számlájáról másikra vált a fogyasztó;

Or. en

Módosítás 86
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

h) „átvevő pénzforgalmi szolgáltató”: az a 
pénzforgalmi szolgáltató, amelynek fizetési 
számlájára vált a fogyasztó;

Or. en

Módosítás 87
Edvard Kožušník

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

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

k) „díjak”: a fogyasztó által a pénzforgalmi 
szolgáltatónak pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtásáért vagy a fizetési számlán 
lebonyolított műveletekért adott esetben 
fizetendő díjak; a szerződéses 
kötelezettségek megszegéséért kirótt 
büntetések és bírságok nem tekinthetők 
díjaknak;

Or. cs

Módosítás 88
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Nem lenne indokolt, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók fedezzék a fogyasztók tartozásait vagy 
vállalják hizelkockázatukat
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Módosítás 89
Preslav Borissov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ra) „munkanap”: az a nap, amelyen az 
érintett fizetési szolgáltatók nyitva 
tartanak az ezen irányelvben foglalt 
megfelelő feladatok végrehajtása céljából; 

Or. en

Módosítás 90
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsák a fizetési számlához kapcsolt 
azon szolgáltatások átmeneti jegyzékét, 
amely a fizetési számlához kapcsolt, 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles
szolgáltatások 80%-át tartalmazza. A 
jegyzék minden azonosított szolgáltatás 
esetében tartalmazza a vonatkozó 
terminológiát és fogalommeghatározást. 
Minden egyes szolgáltatásra egyetlen 
nevet kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 91
Olle Schmidt

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

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

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

Or. en

Módosítás 92
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
amely legalább 10 olyan pénzforgalmi 
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a 
60%-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

Or. cs

Módosítás 93
Preslav Borissov

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

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

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

Or. en

Módosítás 94
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt megfelelő időben díjszabási 
dokumentumot bocsássanak a fogyasztó 
rendelkezésére és tájékoztassák őket – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 
fizetési számlához kapcsolt összes 
szolgáltatás jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat. Változás esetén a fogyasztó számára 
átfogó tájékoztatást biztosítanak.

Or. en
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Módosítás 95
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 96
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 97
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Amennyiben egy vagy több, az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatást pénzforgalmi 
szolgáltatáscsomag részeként kínálnak, 
amelynek csomagdíja van, a díjszabási 
dokumentumnak részletesen be kell 
mutatnia a teljes csomag díját, a 
csomagban szereplő szolgáltatásokat és 
minden olyan szolgáltatás díját, amelyet a 
csomagdíj nem tartalmaz.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja annak pontosítása, hogy a díjszabási tájékoztatónak mit kell tartalmaznia.

Módosítás 98
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
kidolgozzanak egy glosszáriumot, amely 
legalább az (1) bekezdésben említett 
pénzforgalmi szolgáltatások jegyzékét és 
és a kapcsolódó definíciókat magában 
foglalja, és amelyet az illetékes hatóságok 
a pénzforgalmi szolgáltatók 
rendelkezésére bocsátanak, amelyek pedig 
a fogyasztók számára hozzáférhetővé 
teszik e glosszáriumot.
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Or. en

Módosítás 99
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 100
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók kérésre legalább 
évente a fogyasztók rendelkezésére 
bocsássák a fizetési számlájukhoz 
kapcsolódóan felmerült valamennyi díjról 
szóló kimutatást. E kimutatást a felek 
közötti megállapodásnak megfelelően 
elektronikusan vagy papíron lehet 
eljuttatni a fogyasztókhoz.

Or. en

Módosítás 101
António Fernando Correia de Campos

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

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók lehetőség szerint 
havonta, de legalább negyedévente
díjmentesen a fogyasztók rendelkezésére 
bocsássák a fizetési számlájukhoz 
kapcsolódóan felmerült valamennyi díjról 
szóló kimutatást postai vagy – amennyiben 
a számlatulajdonos számlája kapcsolódik 
az online bankolási rendszerhez –
elektronikus levélben.

Or. en

Módosítás 102
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. cs

Módosítás 103
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztókat átfogóan és jóval előre 
írásban tájékoztassák, ha egy 
pénzforgalmi szolgáltató az éves 
kimutatás közzététele előtt emelni kívánja 
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a díjakat.

Or. en

Módosítás 104
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) minden egyes szolgáltatás 
vonatkozásában a felszámított egységnyi 
díjat vagy csomag esetén az egyetlen 
szolgáltatásnak tekintett egész csomag 
díját, azt, hogy az érintett időszakban 
hányszor vették igénybe az adott 
szolgáltatást, és a szolgáltatás 
igénybevételének dátumát;

Or. en

Módosítás 105
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 106
Preslav Borissov
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 107
Preslav Borissov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 108
Preslav Borissov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztókat előre figyelmeztessék, ha egy 
pénzforgalmi szolgáltató az éves 
kimutatás közzététele előtt emelni kívánja 
a díjakat.

Or. en
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Módosítás 109
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 110
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 111
Cornelis de Jong

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

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

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az általuk 
nyújtott szolgáltatások meghatározásához 
használhatnak márkaneveket a 
szerződésekkel kapcsolatos és 
kereskedelmi tájékoztatókban, amennyiben 
szükség esetén a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett, a fizetési számlához kapcsolt 
összes szolgáltatást tartalmazó jegyzékben 
szereplő megfelelő kifejezést is feltüntetik. 
A díjszabási dokumentumban és a 
díjkimutatásban a pénzforgalmi 
szolgáltatók nem használhatnak 
márkaneveket.

Or. en

Módosítás 112
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) működési szempontból minden 
pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenek;

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

Or. en

Módosítás 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

aa) pártatlanok, és egyértelműen 
megjelölik a pénzforgalmi szolgáltatás 
valamely felhasználója számára egy 
ajánlott fizetési számla meghatározására 
alkalmazott szempontokat;

Or. en

Módosítás 114
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a honlapon és az összehasonlító 
oldalakon nem tesznek közzé a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól, 
ügynökeiktől, leányvállalataiktól 
származó hirdetéseket, illetve nem 
helyeznek el márkaneveket;

Or. en

Módosítás 115
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) naprakész tájékoztatást nyújtanak; c) naprakész, pontos és felhasználóbarát
tájékoztatást nyújtanak;

Or. en
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Módosítás 116
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) elegendően széleskörű áttekintést adnak 
a fizetési számlák piacáról;

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

Or. en

Módosítás 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az összeférhetetlenség elkerülésére 
alkalmas rendszerekkel rendelkeznek 
annak biztosítása érdekében, hogy 
semmiféle közvetlen vagy közvetett 
tulajdoni viszony vagy üzleti kapcsolat ne 
akadályozza az e bekezdésben felsorolt 
feltételek tiszteletben tartását;

Or. en

Módosítás 118
Edvard Kožušník

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 

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

Or. cs

Módosítás 119
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben a fizetési számlát más 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomag részeként kínálja, a pénzforgalmi 
szolgáltató tájékoztassa a fogyasztót a 
csomag részét képező minden termékről és 
szolgáltatásról.

Or. en

Indokolás

Hollandiában és néhány más országban, például Belgiumban bevett gyakorlat, hogy a 
fogyasztó egy mindent magában foglaló árat fizet egy szabvány fizetési számláért. A költségek 
szolgáltatásonkénti felosztása fokozza a bonyolultságot, és valószínűleg drágítja a fogyasztók 
számára a szolgáltatást, mivel a szolgáltatások nagy része tranzakciós szolgáltatás, ami 
annyit jelent, hogy tranzakciónként kell díjat fizetni. Az összes szabvány szolgáltatást 
magában foglaló csomagdíj Hollandiában a legolcsóbb a többi tagálammal összevetve.
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Módosítás 120
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a csomagban kínált fizetési számla, amely fizetési szolgáltatások 
összekapcsolása, és az egyéb fizetési szolgáltatásokkal, pl. biztosítással együtt kínált fizetési 
számla között. A fogyasztókat tájékoztatni kell az általuk megvett csomag komponenseiről, a 
csomag költségeiről, valamint azon pénzügyi szolgáltatások költségeiről, amelyek külön is 
megvehetők.

Módosítás 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Részesedés megszerzése valamely 
szövetkezetben nem tekinthető a (2) 
bekezdés értelmében vett terméknek vagy 
szolgáltatásnak.
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Or. de

Indokolás

Számos fogyasztó szövetkezeti bankokba tömörülve közösen szervezi pénzügyeit. Mivel a 
szövetkezet lényege az, hogy a felhasználók a tagok, néhány bankszövetkezet a tagság 
feltételének szabja a folyószámla nyitását. Mivel az EU többek között az európai szövetkezet 
statútuma révén támogatja a szövetkezeti formát mint jogi személyt, senmmiképpen nem 
tekinthető elfogadhatatlannak az, ha a tagságot a számalnyitáshoz kötik.

Módosítás 122
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók minden olyan 
fogyasztónak nyújtsák a 10. cikkben leírt 
számlaváltási szolgáltatást, aki valamely, 
az Unióban található pénzforgalmi 
szolgáltatónál rendelkezik fizetési 
számlával.

A váltással kacsolatos, a III. fejezetben 
foglalt rendelkezések csak az egy 
tagállamon belüli fizetésiszámla-váltásra 
alkalmazandók.  Minden egyes tagállam 
biztosítja, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók minden olyan fogyasztónak 
nyújtsák a 10. cikkben leírt számlaváltási 
szolgáltatást, aki valamely, a 
felségterületükön található pénzforgalmi 
szolgáltatónál rendelkezik fizetési 
számlával.

Or. en

Módosítás 123
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók minden olyan 
fogyasztónak nyújtsák a 10. cikkben leírt 
számlaváltási szolgáltatást, aki valamely, 
az Unióban található pénzforgalmi 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók minden olyan 
fogyasztónak nyújtsák a 10. cikkben leírt 
számlaváltási szolgáltatást, aki ugyanazon 
tagállamon belül található pénzforgalmi 
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szolgáltatónál rendelkezik fizetési 
számlával.

szolgáltatónál rendelkezik fizetési 
számlával.

Or. en

Módosítás 124
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belföldi pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti váltást illetően a tagállamok 
fenntarthatnak vagy megállapíthatnak a 
10. cikkben körvonalazottaktól eltérő 
rendelkezéseket, amennyiben ez 
egyértelműen a fogyasztó érdekében álló 
hatékonyságnövekedéssel jár. Mindez 
különösen a létező számlaváltási 
rendszerekre vonatkozik.

Or. en

Módosítás 125
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az átvevő pénzforgalmi szolgáltató a 
(2) bekezdésben említett meghatalmazás 
kézhezvételétől számított egy munkanapon 
belül felkéri az átadó pénzforgalmi 
szolgáltatót az alábbi műveletek 
elvégzésére:

(3) Az átvevő pénzforgalmi szolgáltató a 
(2) bekezdésben említett meghatalmazás 
kézhezvételétől számított három
munkanapon belül felkéri az átadó 
pénzforgalmi szolgáltatót az alábbi 
műveletek elvégzésére:

Or. en
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Módosítás 126
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) legalább egy éven át biztosítja a 
rendszeres fizetési megbízásoknak és 
beszedéseknek a fogyasztó átvevő 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
számlájára történő automatikus 
átirányítását szolgáló mechanizmust;
(Ez a -a) pont.  Ezt a pontot az a) pont elé 
kell beilleszteni.)

Or. en

Módosítás 127
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lezárja a fizetési számlát; d) díjmentesen lezárja a fizetési számlát;

Or. en

Módosítás 128
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok biztosítják, hogy az (1)–
(7) bekezdésben foglalt rendelkezések 
akkor is alkalmazásra kerüljenek, ha a 
számlaváltási szolgáltatást más 
tagállamban található pénzforgalmi 

törölve
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szolgáltató kezdeményezte.

Or. en

Módosítás 129
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok biztosítják, hogy az (1)–
(7) bekezdésben foglalt rendelkezések 
akkor is alkalmazásra kerüljenek, ha a 
számlaváltási szolgáltatást más 
tagállamban található pénzforgalmi 
szolgáltató kezdeményezte.

törölve

Or. en

Indokolás

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.

Módosítás 130
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 131
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az átadó pénzforgalmi 
szolgáltató a nála vezetett fizetési számla 
megszüntetéséért díjat számít fel a 
fogyasztónak, annak megállapítása a 
2007/64/EK irányelv 45. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban történjen.

törölve

Or. en

Módosítás 132
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az átadó pénzforgalmi 
szolgáltató a nála vezetett fizetési számla 
megszüntetéséért díjat számít fel a 
fogyasztónak, annak megállapítása a 
2007/64/EK irányelv 45. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban történjen.

törölve

Or. en
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Módosítás 133
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az átadó pénzforgalmi 
szolgáltató a nála vezetett fizetési számla 
megszüntetéséért díjat számít fel a 
fogyasztónak, annak megállapítása a 
2007/64/EK irányelv 45. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban történjen.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az átadó 
pénzforgalmi szolgáltató a nála vezetett 
fizetési számla megszüntetéséért ne 
számítson fel díjat a fogyasztónak.

Or. en

Módosítás 134
Preslav Borissov

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 
mértéke megfelelő legyen és összhangban 
legyen a pénzforgalmi szolgáltató 
tényleges költségeivel.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az átadó 
vagy az átvevő pénzforgalmi szolgáltató a 
10. cikk szerint nyújtott bármely 
szolgáltatás után ne számítson fel díjat a 
fogyasztónak.

Or. en

Módosítás 135
Preslav Borissov

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett pénzforgalmi szolgáltató megtéríti 
a fogyasztó azon pénzügyi veszteségét, 
amely amiatt merült fel, mert a 
számlaváltás folyamatában részt vevő 
valamely pénzforgalmi szolgáltató nem 
teljesítette a 10. cikk szerinti 
kötelezettségeit.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett pénzforgalmi szolgáltató minél 
előbb megtérítse a fogyasztó azon 
pénzügyi veszteségét, amely amiatt merült 
fel, mert a számlaváltás folyamatában részt 
vevő valamely pénzforgalmi szolgáltató 
nem teljesítette a 10. cikk szerinti 
kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 136
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett pénzforgalmi szolgáltató megtéríti 
a fogyasztó azon pénzügyi veszteségét, 
amely amiatt merült fel, mert a 
számlaváltás folyamatában részt vevő 
valamely pénzforgalmi szolgáltató nem 
teljesítette a 10. cikk szerinti 
kötelezettségeit.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett pénzforgalmi szolgáltató azonnal 
megtérítse a fogyasztó azon pénzügyi 
veszteségét, amely amiatt merült fel, mert a 
számlaváltás folyamatában részt vevő 
valamely pénzforgalmi szolgáltató nem 
teljesítette a 10. cikk szerinti 
kötelezettségeit. A bizonyítás terhe a 
pénzforgalmi szolgáltatóra hárul, 
amelynek igazolnia kell, hogy a 10. 
cikkben megállapított feltételeket 
betartotta.

Or. en

Módosítás 137
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a számlaváltási folyamatért felszámított 
díjak, ha vannak ilyenek;

törölve

Or. en

Módosítás 138
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az Unióban 
jogszerűen lakóhellyel rendelkező
fogyasztókat ne érje nemzetiségük vagy 
lakóhelyük alapján hátrányos 
megkülönböztetés, amikor az Unión belül 
kívánnak fizetési számlát nyitni vagy 
fizetési számlájukhoz hozzáférni.

A tagállamok biztosítják, hogy az Unióban 
jogszerűen tartózkodó fogyasztókat ne érje 
nemzetiségük vagy lakóhelyük alapján 
hátrányos megkülönböztetés, amikor az 
Unión belül kívánnak fizetési számlát 
nyitni vagy fizetési számlájukhoz 
hozzáférni. Továbbá alapszintű fizetési 
számla vezetése miatt senkit nem érhet 
megkülönböztetés. Tilos bármilyen látható 
megülönböztetés például a kártya eltérő 
külseje, eltérő számla- vagy kártyaszám 
révén.

Or. en

Módosítás 139
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 15. cikk törölve
Az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés
(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
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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.
(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.
(3) A pénzforgalmi szolgáltató kizárólag 
az alábbi esetekben utasíthatja el az 
alapszintű fizetési számla nyitása iránti 
kérelmet:
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;
b) amennyiben nem teljesülnek a 
2005/60/EK irányelv II. fejezetében 
rögzített feltételek.
(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 
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nemzetbiztonság és a közrend céljaival.
(5) A tagállamok biztosítják, hogy a (3) 
bekezdés b) pontjában jelzett esetekben a 
pénzforgalmi szolgáltató a 2005/60/EK 
irányelv III. fejezete szerint megfelelő 
intézkedéseket fogadjon el.
(6) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapszintű fizetési számlával való 
rendelkezésnek ne lehessen feltétele 
további szolgáltatások megvásárlása.

Or. cs

Módosítás 140
Preslav Borissov

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 
területükön valamennyi 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.

Or. en

Módosítás 141
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
területükön legalább egy pénzforgalmi 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
területükön legalább egy pénzforgalmi 
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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.

szolgáltató kínálatában szerepeljen az
alapszintű fizetési számla.

Or. cs

Módosítás 142
Catherine Stihler

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 
területükön valamennyi 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.

Or. en

Módosítás 143
Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy ha egy 
fogyasztótól a szabad piacon megtagadják 
a fizetési számla nyitását, a pénzforgalmi 
szolgáltató elutasító levele tartalmazza az 
alapszintű fizetési számlához való jogra 
vonatkozó kötelező tájékoztatást, valamint 
az alternatív vitarendező szerv nevét és 
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elérhetőségét.

Or. en

Módosítás 144
Preslav Borissov

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) A tagállamok biztosítják, hogy az 
Unióban jogszerűen lakóhellyel rendelkező 
fogyasztók azon jogát, hogy 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 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.

Or. en

Módosítás 145
Evelyne Gebhardt

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 

(2) A tagállamok biztosítják az Unióban 
jogszerűen tartózkodó fogyasztók azon 
jogát, hogy az (1) bekezdésben azonosított 
pénzforgalmi szolgáltatónál vagy 
szolgáltatóknál alapszintű fizetési számlát 
nyissanak és azt használják. Ez a jog a 
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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.

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 úgy ellenőrzi, hogy a fogyasztó 
rendelkezik-e ugyanazon a területen 
fizetési számlával, hogy aláírat a 
fogyasztóval egy becsületbeli 
nyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 146
Othmar Karas

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) 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 nem rendelkezik-e már
ugyanazon a területen fizetési számlával. E 
célból a fogyasztó becsületbeli 
nyilatkozatot nyújthat át a pénzforgalmi 
szolgáltató számára, illetve valamely 
pénzintézet azt igazoló nyilatkozatát 
nyújthatja be, hogy a fogyasztótól 
megtagadták, hogy szokásos fizetési 
számlát nyisson.

Or. en
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Indokolás

Kérdéses, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknak adatvédelmi indokokra való tekintettel 
ellenőrizniük kell-e, illetve ellenőrizhetik-e, hogy a fogyasztó vezet-e számlát a területükön. 
Ezért a fogyasztó becsületbeli nyilatkozatát kell elfogadniuk arról, hogy a fogyasztó még nem 
rendelkezik fizetési számlával, illetve legalább egy pénzintézet arra vonatkozó nyilatkozatát, 
hogy a fogysztótól megtagadták ilyen számla nyitását.

Módosítás 147
Cornelis de Jong

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokat 
(például a hajléktalanokat, az 
írástudatlanokat, az alacsony 
iskolázottságúakat és az időseket) 
tevékenyen támogassák alapszintű fizetési 
számla megnyitásakor, többek között a 
bankszektor és a szóban forgó 
kiszolgáltatott csoportok támogatása 
mellett elkötelezett nem kormányzati 
szervezetek közötti egyetértési 
nyilatkozatok révén.

Or. en

Módosítás 148
Preslav Borissov

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben bűncselekményt, például 
csalást állapítottak meg.

Or. en
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Módosítás 149
Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amennyiben a fogyasztónak egy másik 
tagállamban már van alapszintű fizetési 
számlája.

Or. de

Módosítás 150
Othmar Karas

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a fogyasztó hamis 
adatokat közöl annak érdekében, hogy 
alapszintű fizetési számlát nyithasson, és 
máskülönben, azaz a valóságnak 
megfelelő adatok miatt megtagadnák tőle 
az ilyen számla nyitásának jogát;

Or. en

Módosítás 151
Preslav Borissov

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, 

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

elutasítás okáról, kivéve, ha a tájékoztatás 
ellentétes lenne a nemzetbiztonság és a 
közrend céljaival.

Or. en

Módosítás 152
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 16. cikk törölve
Az alapszintű fizetési számla jellemzői
(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapszintű fizetési számla magában 
foglalja a következő pénzforgalmi 
szolgáltatásokat:
a) a fizetési számla megnyitásához, 
vezetéséhez és lezárásához szükséges 
összes műveletet lehetővé tevő 
szolgáltatások;
b) a fizetési számlára történő 
pénzbefizetést lehetővé tevő 
szolgáltatások;
c) a fizetési számláról történő, Unión 
belüli készpénzfelvételt lehetővé tevő 
szolgáltatások;
d) a következő fizetési műveletek 
végrehajtása az Unión belül:
1) beszedés;
2) fizetési kártyával végrehajtott fizetési 
műveletek, ideértve az online fizetéseket 
is;
3) átutalások.
(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett valamennyi szolgáltatás 
tekintetében meghatározzák a műveletek 
azon minimális számát, amelyet a 
fogyasztónak díjmentesen vagy a 17. 
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cikkben említett díj fejében nyújtanak. A 
műveletek minimális számának 
ésszerűnek kell lennie és összhangban kell 
lennie az érintett tagállam bevett 
kereskedelmi gyakorlatával.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztó alapszintű fizetési számlájáról a 
pénzforgalmi szolgáltató online banki 
eszközei révén (amennyiben ilyenek 
rendelkezésre állnak) fizetési műveleteket 
tudjon kezdeményezni és kezelni.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak az alapszintű fizetési 
számlához kapcsolódóan ne kínáljanak 
folyószámlahitelt.

Or. cs

Módosítás 153
Jean-Pierre Audy

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 a fizetési számla részét 
képező alapszintű jellemzők részeként ne 
kínáljanak folyószámlahitelt.

Or. fr

Módosítás 154
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 17. cikk törölve
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Kapcsolódó díjak
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 16. 
cikkben jelzett szolgáltatásokat a 
pénzforgalmi szolgáltatók díjmentesen 
vagy méltányos díj fejében kínálják.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztóra a keretszerződésben rögzített 
fogyasztói kötelezettségvállalások 
nemteljesítése miatt kirótt díjak 
méltányosak legyenek.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok a következő 
kritériumok közül egy vagy több alapján 
határozzák meg, mi minősül méltányos 
díjnak:
a) jövedelmi szintek a tagállamban;
b) az adott tagállamban a fizetési 
számlákhoz kapcsolódó átlagos díjak;
c) az alapszintű fizetési számla 
nyújtásához kapcsolódó teljes költség;
d) fogyasztói árak a tagállamban.
(4) Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, 
hogy azzal segítse az illetékes 
hatóságokat.

Or. cs

Módosítás 155
Preslav Borissov

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 névleges díj fejében kínálják.

Or. en
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Módosítás 156
Jean-Pierre Audy

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 
kínálják.

Or. fr

Módosítás 157
Edvard Kožušník

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 méltányos díj 
fejében kínálják.

Or. cs

Módosítás 158
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

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 

törölve



PE521.598v01-00 52/56 AM\1006208HU.doc

HU

díjnak:
a) jövedelmi szintek a tagállamban;
b) az adott tagállamban a fizetési 
számlákhoz kapcsolódó átlagos díjak;
c) az alapszintű fizetési számla 
nyújtásához kapcsolódó teljes költség;
d) fogyasztói árak a tagállamban.

Or. fr

Módosítás 159
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 18. cikk törölve
Keretszerződések és felmondás
(1) Ha a (2) és (3) bekezdés másként nem 
rendelkezik, az alapszintű fizetési 
számlához hozzáférést biztosító 
keretszerződésekre a 2007/64/EK irányelv 
rendelkezései alkalmazandók.
(2) A pénzforgalmi szolgáltató 
egyoldalúan felmondhatja a 
keretszerződést, amennyiben a következő 
feltételek legalább egyike teljesül:
a) a fogyasztó szándékosan 
bűncselekmény elkövetésére használta fel 
a számlát;
b) a számlán tizenkét egymást követő 
hónapnál hosszabb időszakon keresztül 
nem történt művelet;
c) a fogyasztó tudatosan helytelen 
információt adott meg annak érdekében, 
hogy alapszintű fizetési számlához jusson 
– a helyes adatok közlése esetén nem állt 
volna fenn az alapszintű fizetési 
számlához való jog;
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d) a fogyasztó már nem rendelkezik 
jogszerűen lakóhellyel az Unióban vagy 
időközben második fizetési számlát nyitott 
abban a tagállamban, ahol már 
rendelkezik egy alapszintű fizetési 
számlával.
(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.

Or. cs

Módosítás 160
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a fogyasztó szándékosan bűncselekmény 
elkövetésére használta fel a számlát;

a) a fogyasztó szándékosan bűncselekmény 
elkövetésére, pénzmosásra vagy a 
terrorizmus finanszírozására használta fel 
a számlát;

Or. fr

Módosítás 161
Preslav Borissov

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 24 egymást követő hónapnál 
hosszabb időszakon keresztül nem történt 
művelet;
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Or. en

Módosítás 162
Jean-Pierre Audy

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 tizenkét egymást követő 
hónapnál hosszabb időszakon keresztül 
nem történt művelet annak ellenére, hogy 
előzőleg két alkalommal, egymást követő 
10, illetve 11 hónap után értesítést 
küldtek;

Or. fr

Módosítás 163
Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 19. cikk törölve
Általános információk az alapszintű 
fizetési számláról
(1) A tagállamok biztosítják, hogy olyan 
intézkedések legyenek életben, amelyek 
felhívják a lakosság figyelmét az 
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.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a kínált 
alapszintű fizetési számlák sajátos 
jellemzőire, a kapcsolódó díjakra és a 
használat feltételeire vonatkozó 
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információkat a fogyasztó rendelkezésére 
bocsássák. A tagállamok emellett 
biztosítják a fogyasztó arról való 
tájékoztatását is, hogy az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférés nem jár 
együtt további szolgáltatások 
megvásárlásának kötelezettségével.

Or. cs

Módosítás 164
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a kínált 
alapszintű fizetési számlák sajátos 
jellemzőire, a kapcsolódó díjakra és a 
használat feltételeire vonatkozó 
információkat a fogyasztó rendelkezésére 
bocsássák. A tagállamok emellett 
biztosítják a fogyasztó arról való 
tájékoztatását is, hogy az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférés nem jár együtt 
további szolgáltatások megvásárlásának 
kötelezettségével.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a kínált 
alapszintű fizetési számlák sajátos 
jellemzőire, a kapcsolódó díjakra és a 
használat feltételeire vonatkozó, 
hozzáférhető információkat a fogyasztó 
rendelkezésére bocsássák és megfelelő 
segítséget nyújtsanak. A tagállamok 
emellett biztosítják a fogyasztó arról való 
tájékoztatását is, hogy az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférés nem jár együtt 
további szolgáltatások megvásárlásának 
kötelezettségével.

Or. en

Módosítás 165
Preslav Borissov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok támogatják az oktatási 
intézmények és a tanácsadó szolgáltatások 
arra irányuló kezdeményezéseit, hogy 
javítsák a pénzügyi ismeretek oktatását az 
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eladósodás elleni küzdelem és a pénzügyi 
kirekesztődés kockázatának valamennyi 
fogyasztó esetében történő minimalizálása 
érdekében. Támogatni kell azokat a 
pénzforgalmi szolgáltatókat, amelyek 
iránymutatást és segítséget nyújtanak a 
fogyasztók számára pénzügyeik 
felelősségteljes intézésében. 

Or. en

Módosítás 166
Catherine Stihler

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 
rendelkezik mindazon hatáskörökkel, 
amelyek feladatai ellátásához szükségesek. 
E hatóság rendszeresen konzultál az 
érintett érdekeltekkel, beleértve a 
fogyasztói érdekképviseleteket, az ezen 
irányelv tényleges tiszteletben tartásának 
biztosítása és figyelemmel kísérése 
céljából. 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


