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Módosítás 1
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a fogyasztóknak az egész Európai 
Unióban biztosítani kell a fizetési 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát, és 
minden tekintetben élvezniük kellene a 
belső piac előnyeit, 

A. mivel a fogyasztóknak az egész Európai 
Unióban biztosítani kell az alapszintű
fizetési szolgáltatásokhoz való díjmentes 
hozzáférés jogát, és minden tekintetben 
élvezniük kellene a belső piac előnyeit,

Or. en

Módosítás 2
Olle Schmidt

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel ennek a jognak minden olyan 
személyt meg kellene illetnie, aki 
jogszerűen tartózkodik az Unióban, és a 
személyek szabad mozgása a legfontosabb 
javak közé tartozik, különösen a 
hallgatók, a munkavállalók, a kiküldött 
munkavállalók, az idényjellegű 
munkavállalók, illetve minden olyan 
személy számára, akik tevékenységük 
folytán bizonyos fokig határokon átnyúló 
mobilitással rendelkeznek, de az olyan 
személyek számára is, akik csekély 
jövedelemmel rendelkeznek vagy 
fizetésképtelenségben érintettek,

B. mivel ennek a jognak minden olyan 
személyt meg kellene illetnie, aki 
jogszerűen tartózkodik az Unióban, és a 
személyek szabad mozgása a legfontosabb 
javak közé tartozik,

Or. en

Módosítás 3
Hans-Peter Mayer
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Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel ennek a jognak ki kellene 
terjednie azokra a személyekre, akik 
bankszámlát szeretnének nyitni egy 
tagállamban, anélkül, hogy arra 
kényszerülnének, hogy az egy másik 
tagállamban már meglévő bankszámlát 
megszüntessék,

C. mivel ennek a jognak ki kellene 
terjednie azokra a személyekre, akik 
bankszámlát szeretnének nyitni egy 
tagállamban az ahhoz kapcsolódó 
kötődéseik miatt, anélkül, hogy arra 
kényszerülnének, hogy az egy másik 
tagállamban már meglévő bankszámlát 
megszüntessék,

Or. de

Módosítás 4
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(Ca) mivel az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférési 
jogosultságnak nem lehet feltétele 
kiegészítő banki szolgáltatások és 
termékek megvásárlása,

Or. el

Módosítás 5
Olle Schmidt

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a fizetési számlák megnyitásához 
a pénzforgalmi szolgáltatók által 

D. mivel a fizetési számlák megnyitásához 
a pénzforgalmi szolgáltatók által 
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megkövetelt, a törvényben előírtakon 
túlmenő meglévő korlátozó jogosultsági 
kritériumok korlátozzák a személyek
Unión belüli szabad mozgását biztosító 
jogot;

megkövetelt, a törvényben előírtakon 
túlmenő meglévő korlátozó jogosultsági 
kritériumok korlátozzák az Unión belüli 
szabad mozgást biztosító jogot;

Or. en

Módosítás 6
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
F preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

F. mivel a Bizottság 2011. évi 
munkaprogramjában bejelentette, hogy 
jogalkotási eszközt tesz közzé a 
bankszámlához való hozzáférésről, 
azonban ehelyett 2011. július 18-án csupán 
ajánlást terjesztett elő az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférésről; mivel csak 
jogalkotási eszköz képes gondoskodni a 
polgárok számára szükséges 
jogbiztonságról,

F. mivel a Bizottság 2011. évi 
munkaprogramjában bejelentette, hogy 
jogalkotási eszközt tesz közzé a 
bankszámlához való hozzáférésről, 
azonban ehelyett 2011. július 18-án csupán 
ajánlást terjesztett elő az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférésről; mivel a 
bankok önkéntes kötelezettségvállalása 
egyelőre nem járt sikerrel az alapszintű 
fizetési számlákhoz való egyetemes 
hozzáférés biztosítása terén; mivel csak 
jogalkotási eszköz képes gondoskodni a 
polgárok számára szükséges 
jogbiztonságról,

Or. de

Módosítás 7
Emilie Turunen

Véleménytervezet
F preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

F. mivel a Bizottság 2011. évi 
munkaprogramjában bejelentette, hogy 
jogalkotási eszközt tesz közzé a 

F. mivel a Bizottság 2011. évi 
munkaprogramjában bejelentette, hogy 
jogalkotási eszközt tesz közzé a 
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bankszámlához való hozzáférésről, 
azonban ehelyett 2011. július 18-án csupán 
ajánlást terjesztett elő az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférésről; mivel csak 
jogalkotási eszköz képes gondoskodni a 
polgárok számára szükséges 
jogbiztonságról,

bankszámlához való hozzáférésről, 
azonban ehelyett 2011. július 18-án csupán 
ajánlást terjesztett elő az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférésről; mivel az 
ajánlás ellenére 15 tagállam továbbra sem 
rendelkezik olyan jogi vagy önkéntes 
rendelkezésekkel, amelyek előírják a 
bankok számára, hogy alapszintű banki 
szolgáltatásokat nyújtsanak; mivel csak 
jogalkotási eszköz képes gondoskodni a 
polgárok számára szükséges 
jogbiztonságról;

Or. en

Módosítás 8
Olle Schmidt

Véleménytervezet
F preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

F. mivel a Bizottság 2011. évi 
munkaprogramjában bejelentette, hogy 
jogalkotási eszközt tesz közzé a 
bankszámlához való hozzáférésről, 
azonban ehelyett 2011. július 18-án csupán 
ajánlást terjesztett elő az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférésről; mivel csak 
jogalkotási eszköz képes gondoskodni a 
polgárok számára szükséges 
jogbiztonságról,

F. mivel a Bizottság 2011. évi 
munkaprogramjában bejelentette, hogy 
jogalkotási eszközt tesz közzé a 
bankszámlához való hozzáférésről, 
azonban ehelyett 2011. július 18-án csupán 
ajánlást terjesztett elő az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférésről; mivel egy
jogalkotási eszköz jobban képes 
gondoskodni a polgárok számára szükséges 
jogbiztonságról;

Or. en

Módosítás 9
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
F a preambulumbekezdés (új)



AM\898470HU.doc 7/44 PE487.690v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

Fa. mivel – ha az alapszintű fizetési 
számlák elterjedtebbé válnak – a piacnak 
is alkalmazkodnia kell az alapszintű 
bankkártyák hitelkártyákkal párhuzamos 
széleskörű elfogadása révén;

Or. de

Módosítás 10
Olle Schmidt

Véleménytervezet
G preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

G. mivel a fizetési számlákhoz való 
hozzáférés hiánya megakadályozza a 
fogyasztókat abban, hogy hozzáférjenek a 
szokásos pénzügyi szolgáltatások piacához, 
valamint lényeges javakhoz és 
szolgáltatásokhoz, és ezáltal gyengíti, 
illetve megnehezíti a társadalmi és 
pénzügyi beilleszkedést, gyakran éppen a 
lakosság legkiszolgáltatottabb részét hozva 
hátrányos helyzetbe,

G. mivel a fizetési számlákhoz való 
hozzáférés hiánya megakadályozza a 
fogyasztókat abban, hogy hozzáférjenek a 
szokásos pénzügyi szolgáltatások piacához, 
valamint lényeges javakhoz és 
szolgáltatásokhoz, és ezáltal gyengíti, 
illetve megnehezíti a társadalmi és 
pénzügyi beilleszkedést;

Or. en

Módosítás 11
Olle Schmidt

Véleménytervezet
H preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

H. mivel az alapszintű fizetési számlához 
való hozzáférésre vonatkozó elveket az 
egész Unióban rögzíteni kell és 
következesen kell alkalmazni, tekintettel a 

H. mivel az alapszintű fizetési számlához 
való hozzáférésre vonatkozó elveket az 
egész Unióban rögzíteni kell és 
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társadalmi integráció és társadalmi 
kohézió előmozdítására,

következesen kell alkalmazni,

Or. en

Módosítás 12
Olle Schmidt

Véleménytervezet
J preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

J. mivel azok a hallgatók, munkavállalók 
és szolgáltatók, akik élni kívánnak az 
európai mobilitás lehetőségével, sokszor 
nagy akadályokkal szembesülnek,

J. mivel azok, akik élni kívánnak az 
európai mobilitás lehetőségével, sokszor 
nagy akadályokkal szembesülnek,

Or. en

Módosítás 13
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
J a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ja. mivel – a banki gyakorlatok jellegéből 
fakadó nehézségek miatt – különös 
figyelmet kell fordítani bizonyos 
fokozottan védtelen társadalmi 
csoportokra, mint például a 
hajléktalanokra, valamint az írástudatlan, 
az alacsony iskolázottságú és az idős 
ügyfelekre,

Or. en

Módosítás 14
Hans-Peter Mayer



AM\898470HU.doc 9/44 PE487.690v01-00

HU

Véleménytervezet
K preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

K. mivel jelenleg az egységes eurófizetési 
térség (SEPA) azt kívánja biztosítani, hogy 
egy bankszámla elégséges legyen az összes 
belföldi és nemzetközi tranzakció 
lebonyolítására, ez a folyamat azonban 
még nem zárult le; mivel ez a helyzet 
elengedhetetlenné teszi a kiegészítő 
intézkedések megtételét, annak érdekében, 
hogy a SEPA hatását valamennyi 
tagállamban erősítsék,

K. mivel jelenleg az egységes eurófizetési 
térség (SEPA) azt kívánja biztosítani, hogy 
egy bankszámla elégséges legyen az összes 
belföldi és nemzetközi tranzakció 
lebonyolítására, ez a folyamat azonban 
még nem zárult le; mivel ez a helyzet 
elengedhetetlenné teszi az átláthatóság 
szolgáltatások és kapcsolódó költségek 
tekintetében történő biztosítását, valamint
kiegészítő intézkedések megtételét, annak 
érdekében, hogy a SEPA hatását 
valamennyi tagállamban erősítsék,

Or. de

Módosítás 15
Olle Schmidt

Véleménytervezet
L preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

L. mivel a bankszámlával nem rendelkező 
fogyasztók kénytelenek készpénzt 
használni, ami nemcsak a fizetési 
lehetőségek választékának csökkenését és 
az elektronikus üzleti forgalomból való 
kirekesztést jelenti, hanem drágább is, és 
egy „szegénységi pótdíj” kivetésével 
egyenlő; mivel ez elsősorban bizonyos 
védtelen társadalmi csoportokat, mint 
például a hajléktalanokat, az időseket és a 
bevándorlókat érinti,

L. mivel a bankszámlával nem rendelkező 
fogyasztók kénytelenek készpénzt 
használni, ami nemcsak a fizetési 
lehetőségek választékának csökkenését és 
az elektronikus üzleti forgalomból való 
kirekesztést jelenti, hanem drágább is;

Or. en

Módosítás 16
Olle Schmidt
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Véleménytervezet
M preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

M. mivel a bankszámla nélküli életvitel 
jelentősen akadályozza a lakóhely szerinti 
országban a munkahelyszerzés, a 
lakásbérlés, az adófizetés és a 
munkabérszerzés lehetőségét; mivel a 
bankszámlanyitás elutasítása, illetve a 
lakóhely alapján kevésbé kedvező 
feltételek felajánlása gyakran szükségtelen 
megkülönböztetést jelent, továbbá 
ellentétes a polgárok és munkavállalók 
szabad mozgásával,

M. mivel a bankszámla nélküli életvitel 
jelentősen akadályozza a lakóhely szerinti 
országban a munkahelyszerzés, a 
lakásbérlés, az adófizetés és a 
munkabérszerzés lehetőségét; mivel a 
bankszámlanyitás elutasítása, illetve a 
személy szociális és gazdasági helyzete 
alapján kevésbé kedvező feltételek 
felajánlása hátrányos 
megkülönböztetésnek minősül;

Or. en

Módosítás 17
Emilie Turunen

Véleménytervezet
N preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

N. mivel mind a fogyasztók, mind pedig a 
vállalkozások számára hasznos lenne, ha –
az Európai Parlament megbízásából 
készített tanulmányban foglaltak szerint –
30 millió, bankszámlával nem rendelkező 
ember hozzáférést kapna alapszintű fizetési 
számlához, és ezzel erősítenék a belső 
piacot és a fogyasztói jogokat,

N. mivel mind a fogyasztók, mind pedig a 
vállalkozások számára hasznos lenne, ha –
az Európai Parlament megbízásából 
készített tanulmányban foglaltak szerint –
30 millió, bankszámlával nem rendelkező 
18 éven felüli ember hozzáférést kapna 
alapszintű fizetési számlához, és ezzel 
erősítenék a belső piacot és a fogyasztói 
jogokat, mivel ez erősítené a belső piacot 
és a fogyasztói jogokat is;

Or. en

Módosítás 18
Olle Schmidt
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Véleménytervezet
1 ajánlás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU 
irányelvvel összhangban a fogyasztó egy 
olyan természetes személy, aki olyan 
célból jár el, amely kívül esik 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenysége körén. A definíció 
megfogalmazásakor a Bizottságnak 
tisztáznia kell, hogy a mobil 
munkavállalók és a hallgatók is 
fogyasztóknak számítanak, és így jogukban 
áll, hogy hozzáféréssel rendelkezzenek egy 
alapszintű fizetési számlához.

A fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU 
irányelvvel összhangban a fogyasztó egy 
olyan természetes személy, aki olyan 
célból jár el, amely kívül esik 
kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy 
szakmai tevékenysége körén. A definíció 
megfogalmazásakor a Bizottságnak 
tisztáznia kell, hogy az Unió összes mobil 
polgára is fogyasztónak számít, és így 
jogában áll, hogy hozzáféréssel 
rendelkezzen egy alapszintű fizetési 
számlához.

Or. en

Módosítás 19
Emilie Turunen

Véleménytervezet
1 ajánlás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű fizetési számla egy olyan 
bankszámla, amely a fogyasztó számára 
lehetővé teszi, hogy a számla fedezetének 
mértékéig minden szokásos fizetési 
műveletet elvégezhessen.

Az alapszintű fizetési számla egy olyan 
bankszámla, amely a fogyasztó számára 
lehetővé teszi, hogy a számla fedezetének 
mértékéig minden szokásos fizetési 
számlaműveletet elvégezhessen, beleértve 
a számlára történő pénzbefizetést, 
műveletek fogadását, valamint csoportos 
beszedések, átutalások, készpénzfelvétel 
végrehajtását és fizetési műveletek 
teljesítését mindennapi használatra 
alkalmas fizetési kártya segítségével, 
illetve számlakivonat biztosítását.

Or. en
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Módosítás 20
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 ajánlás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű fizetési számla egy olyan 
bankszámla, amely a fogyasztó számára 
lehetővé teszi, hogy a számla fedezetének 
mértékéig minden szokásos fizetési 
műveletet elvégezhessen.

Az alapszintű fizetési számla egy olyan 
bankszámla, amely a fogyasztó számára 
lehetővé teszi, hogy a számla fedezetének 
mértékéig minden hagyományos fizetési 
műveletet elvégezhessen.

Or. en

Módosítás 21
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
1 ajánlás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogának minden fogyasztóra 
nézve érvényesnek kell lennie, amíg nem 
állnak fenn ennek ellentmondó nyomós 
okok. Az alapszintű fizetési számlához 
való hozzáférés jogáról van szó, és nem az 
arra vonatkozó kötelezettségről, hogy 
bankszámlával kell rendelkeznünk. 

törölve

Or. en

Módosítás 22
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 ajánlás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű fizetési számlához való Az alapszintű fizetési számlához való 
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hozzáférés jogának minden fogyasztóra 
nézve érvényesnek kell lennie, amíg nem 
állnak fenn ennek ellentmondó nyomós
okok. Az alapszintű fizetési számlához 
való hozzáférés jogáról van szó, és nem az 
arra vonatkozó kötelezettségről, hogy 
bankszámlával kell rendelkeznünk.

hozzáférés jogának minden fogyasztóra 
nézve érvényesnek kell lennie, amíg nem 
állnak fenn ennek ellentmondó 
megalapozott okok. Az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáférés jogáról van szó, 
és nem az arra vonatkozó kötelezettségről, 
hogy bankszámlával kell rendelkeznünk.

Or. en

Módosítás 23
Emilie Turunen

Véleménytervezet
1 ajánlás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogának minden fogyasztóra 
nézve érvényesnek kell lennie, amíg nem 
állnak fenn ennek ellentmondó nyomós 
okok. Az alapszintű fizetési számlához 
való hozzáférés jogáról van szó, és nem az 
arra vonatkozó kötelezettségről, hogy 
bankszámlával kell rendelkeznünk.

Az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférés jogának minden fogyasztóra 
nézve érvényesnek kell lennie. Az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférést semmilyen körülmények 
között nem lehet más termékek vagy 
szolgáltatások, például biztosítás 
megvásárlásától vagy további bankszámla 
megnyitásától függővé tenni.

Or. en

Módosítás 24
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Véleménytervezet
2 ajánlás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy bármely, az 
Európai Unióban jogszerűen tartózkodó 
fogyasztónak joga legyen a területükön 
működő pénzforgalmi szolgáltatónál 
alapszintű fizetési számlát nyitni és 
használni. Ezzel kapcsolatban nincs 

A tagállamok biztosítják, hogy bármely, az 
Európai Unióban jogszerűen tartózkodó 
fogyasztónak joga legyen a területükön 
működő pénzforgalmi szolgáltatónál 
alapszintű fizetési számlát nyitni és 
használni. Ezzel kapcsolatban nincs 
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jelentősége annak, hogy a fogyasztó egy 
másik tagállamban rendelkezik-e már 
olyan számlával, amelynek révén annak 
területén igénybe tudja venni a 3. 
ajánlásban említett szolgáltatásokat. Ez a 
jog a fogyasztó pénzügyi körülményeitől 
függetlenül alkalmazandó.

jelentősége annak, hogy a fogyasztó egy 
másik tagállamban rendelkezik-e már 
olyan számlával, amelynek révén annak 
területén igénybe tudja venni a 3. 
ajánlásban említett szolgáltatásokat. Ez a 
jog a fogyasztó pénzügyi körülményeitől –
például a jövedelem szintje vagy 
rendszeressége, foglalkoztatottság, 
hiteltörténet, eladósodottság mértéke, 
egyéni fizetésképtelenség vagy a 
későbbiekben a számlán folytatandó 
tevékenység – függetlenül alkalmazandó

Or. en

Módosítás 25
Olle Schmidt

Véleménytervezet
2 ajánlás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy bármely, az 
Európai Unióban jogszerűen tartózkodó
fogyasztónak joga legyen a területükön 
működő pénzforgalmi szolgáltatónál 
alapszintű fizetési számlát nyitni és 
használni. Ezzel kapcsolatban nincs 
jelentősége annak, hogy a fogyasztó egy 
másik tagállamban rendelkezik-e már 
olyan számlával, amelynek révén annak 
területén igénybe tudja venni a 3. 
ajánlásban említett szolgáltatásokat. Ez a 
jog a fogyasztó pénzügyi körülményeitől 
függetlenül alkalmazandó.

A tagállamok biztosítják, hogy bármely, az 
Európai Unióban jogszerűen tartózkodó 
fogyasztónak joga legyen a területükön 
működő kereskedelmi pénzforgalmi 
szolgáltatónál alapszintű fizetési számlát 
nyitni és használni. Ezzel kapcsolatban 
nincs jelentősége annak, hogy a fogyasztó 
egy másik tagállamban rendelkezik-e már 
olyan számlával, amelynek révén annak 
területén igénybe tudja venni a 3. 
ajánlásban említett szolgáltatásokat. Ez a 
jog a fogyasztó pénzügyi körülményeitől 
függetlenül alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 26
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
2 ajánlás – 1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy bármely, az 
Európai Unióban jogszerűen tartózkodó 
fogyasztónak joga legyen a területükön 
működő pénzforgalmi szolgáltatónál 
alapszintű fizetési számlát nyitni és 
használni. Ezzel kapcsolatban nincs 
jelentősége annak, hogy a fogyasztó egy 
másik tagállamban rendelkezik-e már 
olyan számlával, amelynek révén annak 
területén igénybe tudja venni a 3. 
ajánlásban említett szolgáltatásokat. Ez a 
jog a fogyasztó pénzügyi körülményeitől 
függetlenül alkalmazandó.

A tagállamok biztosítják, hogy bármely, az 
Európai Unióban jogszerűen tartózkodó 
fogyasztónak joga legyen a területükön 
működő pénzforgalmi szolgáltatónál 
alapszintű fizetési számlát nyitni és 
használni. A fogyasztóknak azonban 
bizonyítható kapcsolattal – (leendő) 
otthon, (jövőbeli) munkahely, 
tanulmányok (jövőbeli) helye – kell 
rendelkezniük azon tagállam 
vonatkozásában, amelyben alapszintű 
fizetési számlát kívánnak nyitni. Ezzel 
kapcsolatban, számlanyitás esetén, nincs 
jelentősége annak, hogy a fogyasztó egy 
másik tagállamban rendelkezik-e már 
olyan számlával, amelynek révén annak 
területén igénybe tudja venni a 3. 
ajánlásban említett szolgáltatásokat. Ez a 
jog a fogyasztó pénzügyi körülményeitől 
függetlenül alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 27
Olle Schmidt

Véleménytervezet
2 ajánlás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy a 
lakossági üzletággal rendelkező
valamennyi bank köteles legyen alapszintű 
fizetési számlát felkínálni, hogy 
megakadályozzák a bankok közötti 
megkülönböztetést és tisztességtelen 
versenyt, hacsak a tagállam nem tett már 
különleges intézkedéseket.

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy a 
lakossági banki szolgáltatást nyújtó
valamennyi bank köteles legyen alapszintű 
fizetési számlát felkínálni, hogy 
megakadályozzák a bankok közötti 
megkülönböztetést és tisztességtelen 
versenyt, hacsak a tagállam nem tett már 
különleges intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 28
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
2 ajánlás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy a 
lakossági üzletággal rendelkező 
valamennyi bank köteles legyen alapszintű 
fizetési számlát felkínálni, hogy 
megakadályozzák a bankok közötti 
megkülönböztetést és tisztességtelen 
versenyt, hacsak a tagállam nem tett már 
különleges intézkedéseket.

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy a 
lakossági üzletággal rendelkező 
valamennyi bank – kiegészítő banki 
szolgáltatások és termékek 
megvásárlásának kötelezővé tétele nélkül 
– köteles legyen alapszintű fizetési számlát 
felkínálni, hogy megakadályozzák a 
bankok közötti megkülönböztetést és 
tisztességtelen versenyt, hacsak a tagállam 
nem tett már különleges intézkedéseket.

Or. el

Módosítás 29
Emilie Turunen

Véleménytervezet
2 ajánlás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy a 
lakossági üzletággal rendelkező 
valamennyi bank köteles legyen alapszintű 
fizetési számlát felkínálni, hogy 
megakadályozzák a bankok közötti 
megkülönböztetést és tisztességtelen 
versenyt, hacsak a tagállam nem tett már 
különleges intézkedéseket.

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy 
valamennyi, a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról szóló, 2007. november 
13-i 2007/64/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 4. cikkének (9) 
bekezdésében meghatározott pénzforgalmi 
szolgáltató köteles legyen alapszintű 
fizetési számlát felkínálni, hogy 
megakadályozzák a bankok közötti 
megkülönböztetést és tisztességtelen 
versenyt, hacsak a tagállam nem tett már 
különleges intézkedéseket.
____________________

1 HL L 319., 2007.12.5., 1. o.

Or. en
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Módosítás 30
Anna Hedh

Véleménytervezet
2 ajánlás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy a 
lakossági üzletággal rendelkező 
valamennyi bank köteles legyen alapszintű 
fizetési számlát felkínálni, hogy 
megakadályozzák a bankok közötti 
megkülönböztetést és tisztességtelen 
versenyt, hacsak a tagállam nem tett már 
különleges intézkedéseket.

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy a 
lakossági üzletággal rendelkező 
valamennyi pénzforgalmi szolgáltató
köteles legyen alapszintű fizetési számlát 
felkínálni, hogy megakadályozzák a 
bankok közötti megkülönböztetést és 
tisztességtelen versenyt, hacsak a tagállam 
nem tett már különleges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 31
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
2 ajánlás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy a 
lakossági üzletággal rendelkező 
valamennyi bank köteles legyen alapszintű 
fizetési számlát felkínálni, hogy 
megakadályozzák a bankok közötti 
megkülönböztetést és tisztességtelen 
versenyt, hacsak a tagállam nem tett már 
különleges intézkedéseket.

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy a 
lakossági üzletággal rendelkező 
valamennyi bank köteles legyen alapszintű 
fizetési számlát felkínálni, hogy 
megakadályozzák a bankok közötti 
megkülönböztetést és tisztességtelen 
versenyt, hacsak a tagállam nem tett már 
különleges intézkedéseket. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kellene, hogy 
a védtelen társadalmi csoportokat (például 
a hajléktalanokat, az írástudatlanokat, az 
alacsony iskolázottságúakat és az 
időseket) tevékenyen támogassák 
alapszintű fizetési számla megnyitásakor, 
többek között a banki ágazat és a szóban 
forgó védtelen csoportok támogatása 
mellett elkötelezett nem kormányzati 
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szervezetek közötti egyetértési 
nyilatkozatok révén.

Or. en

Módosítás 32
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
2 ajánlás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy a
lakossági üzletággal rendelkező 
valamennyi bank köteles legyen alapszintű 
fizetési számlát felkínálni, hogy 
megakadályozzák a bankok közötti 
megkülönböztetést és tisztességtelen 
versenyt, hacsak a tagállam nem tett már 
különleges intézkedéseket.

A tagállamoknak elő kellene írniuk, hogy 
az általános lakossági banki szolgáltatást 
nyújtó valamennyi bank köteles legyen 
alapszintű fizetési számlát felkínálni, hogy 
megakadályozzák a bankok közötti 
megkülönböztetést és tisztességtelen 
versenyt, hacsak a tagállam nem tett már 
különleges intézkedéseket.

Or. de

Módosítás 33
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
2 ajánlás – 2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A következő pénzforgalmi intézetek 
mentesülnek a kötelezettség alól:
a. a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról szóló, 2007. 
november 13-i 2007/64/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikke 
(1) bekezdésének e) és f) pontjában 
meghatározott pénzforgalmi intézetek
b. azon pénzforgalmi intézetek, amelyek 
számára kizárólag a 2007/64/EK irányelv 
mellékletének 4–7. pontjában felsorolt egy 
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vagy több pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtását engedélyezték;
c. az általános lakossági banki 
szolgáltatást nem nyújtó pénzforgalmi 
intézetek.
____________________

HL L 319., 2007.12.5., 1. o.

Or. de

Módosítás 34
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
2 ajánlás – 2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférésre vonatkozó elveket az egész 
Unióban rögzíteni kell és következesen 
kell alkalmazni, tekintettel a társadalmi 
befogadás és társadalmi kohézió 
előmozdítására. A fogyasztókkal szembeni 
méltányos és tisztességes bánásmód, a 
védtelen csoportok szükségleteire való 
külön odafigyelés, a termék hasznaira, 
kockázataira és feltételeire vonatkozó 
információk közlése és átláthatósága, 
valamint a fogyasztók körében a pénzügyi 
oktatásra és figyelemfelkeltésre fordított 
nagyobb erőfeszítések szükségessége csak 
néhány ezek közül az elvek közül. Ennek 
gyakorlati megvalósítása során figyelembe 
kell venni az Európai Unión belüli 
különböző banki gyakorlatokat.

Or. de

Módosítás 35
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
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2 ajánlás – 2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A bankszámlához való hozzáférés 
korlátozására és megtagadására 
vonatkozó indokok sokrétűsége kiemelten 
fontossá teszi, hogy erre valamennyi 
tagállamban minél hamarabb megoldást 
találjanak a fogyasztók bankszámlához 
fűződő egyetemes joga gyakorlásának 
lehetővé tétele érdekében. A Bizottságnak 
tehát haladéktalanul jogszabályjavaslatot 
kellene benyújtani ebben a témában 
annak érdekében, hogy az alapszintű 
fizetési számlákhoz való hozzáférés jogát 
az uniós jogban lefektessék.

Or. de

Módosítás 36
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
2 ajánlás – 2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférési jog megvalósításának 
módjáról a pénzügyi szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó rendelkezések 
sokrétűsége miatt az érintett tagállamok 
döntenek.

Or. de

Módosítás 37
Emilie Turunen

Véleménytervezet
2 ajánlás – 2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű bankszámla 
szolgáltatásaihoz nem kapcsolódó 
szolgáltatásokat nyújtó fizetési 
szolgáltatóra háruló indokolatlan terhek 
elkerülése érdekében az ilyen számlák 
biztosítására vonatkozó kötelezettség alól 
az alábbiakat fel kellene menteni:
a. a belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról szóló, 2007. 
november 13-i 2007/64/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 1. cikke 
(1) bekezdésének e) és f) pontjában 
meghatározott pénzforgalmi szolgáltatók
b. azon pénzforgalmi intézetek, amelyek 
számára kizárólag a 2007/64/EK irányelv 
mellékletének 4–7. pontjában felsorolt egy 
vagy több pénzforgalmi szolgáltatás 
nyújtását engedélyezték
____________________

1 HL L 319., 2007.12.5., 1. o.

Or. en

Módosítás 38
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
2 ajánlás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférésre irányuló kérelem elutasítása 
esetén a pénzforgalmi szolgáltató azonnal, 
félreérthetetlen és világos 
megfogalmazásban, írásban és díjmentesen 
tájékoztassa a fogyasztót az elutasítás 
okairól és indokolja azt, továbbá felhívja a 
fogyasztó figyelmét a jogorvoslati 
lehetőségekre. Ezt a tájékoztatási jogot 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók általi elutasítás 
indokai alapvetően a korábban elkövetett 
pénzügyi és gazdasági bűncselekményekre 
korlátozódjanak, valamint az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférésre 
irányuló kérelem elutasítása esetén a 
pénzforgalmi szolgáltató azonnal, 
félreérthetetlen és világos 
megfogalmazásban, írásban és díjmentesen 
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korlátozni lehet jogalkotási 
intézkedésekkel, ha a korlátozás a 
közbiztonság és a közrend céljainak 
megóvása érdekében hozott szükséges és 
arányos intézkedést testesít meg.

tájékoztassa a fogyasztót az elutasítás 
okairól és indokolja azt, továbbá felhívja a 
fogyasztó figyelmét a jogorvoslati 
lehetőségekre. Ezt a tájékoztatási jogot 
korlátozni lehet jogalkotási 
intézkedésekkel, ha a korlátozás a 
közbiztonság és a közrend céljainak 
megóvása érdekében hozott szükséges és 
arányos intézkedést testesít meg.

Or. en

Módosítás 39
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Véleménytervezet
2 ajánlás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférésre irányuló kérelem elutasítása 
esetén a pénzforgalmi szolgáltató azonnal, 
félreérthetetlen és világos 
megfogalmazásban, írásban és díjmentesen 
tájékoztassa a fogyasztót az elutasítás 
okairól és indokolja azt, továbbá felhívja a 
fogyasztó figyelmét a jogorvoslati 
lehetőségekre. Ezt a tájékoztatási jogot 
korlátozni lehet jogalkotási 
intézkedésekkel, ha a korlátozás a 
közbiztonság és a közrend céljainak 
megóvása érdekében hozott szükséges és 
arányos intézkedést testesít meg.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférésre irányuló kérelem elutasítása 
esetén a pénzforgalmi szolgáltató azonnal, 
félreérthetetlen és világos 
megfogalmazásban, írásban és díjmentesen 
tájékoztassa a fogyasztót az elutasítás 
okairól és indokolja azt, továbbá felhívja a 
fogyasztó figyelmét a jogorvoslati 
lehetőségekre. Ezt a tájékoztatási jogot 
korlátozni lehet jogalkotási 
intézkedésekkel, ha a korlátozás a 
közbiztonság és a közrend céljainak 
megóvása érdekében hozott szükséges és 
arányos intézkedést testesít meg. A 
tagállamoknak biztosítani kell, hogy a 
fogyasztóknak lehetőségük legyen panaszt 
tenni az elutasító határozat kapcsán.

Or. en

Módosítás 40
Anna Hedh
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Véleménytervezet
2 ajánlás – 3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A Bizottság és a tagállamok tegyenek 
lépéseket a pénzmosás elleni és a 
terrorizmus finanszírozása elleni 
jogszabályok értelmezésének 
pontosítására, annak érdekében, hogy 
azokat az alapszintű banki szolgáltatások 
összefüggésében kiegyensúlyozottan és 
arányosan alkalmazzák. Ilyen indokkal 
senkitől sem tagadható meg az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférés, illetve 
senkitől sem vonható meg a már meglévő 
hozzáférés, kivéve, ha erre jól 
megalapozott és objektív indokok vannak.
Az ilyen irányú jogszabályokat nem lehet 
felhasználni alaptalan ürügynek a 
kereskedelmi szempontból kevésbé vonzó 
ügyfelek elutasítához.

Or. en

Módosítás 41
Anna Hedh

Véleménytervezet
2 ajánlás – 3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az ügyfél-átvilágítási eljárások ne
eredményezzenek megkülönböztető 
gyakorlatokat vagy az állandó lakhellyel, 
illetve szokványos személyazonossági 
igazolással nem rendelkező ügyfelekkel 
való indokolatlanul rugalmatlan 
bánásmódot. Különös figyelmet kell 
fordítani olyan célzott intézkedések és 
eljárások alkalmazására, amlyek révén az 
állandó lakhellyel, illetve szokványos 
személyazonossági igazolással nem 
rendelkező ügyfelek is megfelelhetnek az 
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ügyfél-átvilágítási követelményeknek. A 
tagállamoknak – szükség esetén – az ilyen 
ügyfeleket támogató egyedi rendszereket 
kell létrehozniuk, amelyek keretében a 
hatóságok és a szociális szolgálatok – a 
pénzforgalmi szolgáltatókkal 
együttműködve – megbízható és 
biztonságos alternatív eszközöket 
dolgoznak ki a lakcímmel és a 
személyazonosság igazolásával 
kapcsolatos problémák pragmatikus 
megoldására.

Or. en

Módosítás 42
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
2 a ajánlás (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. ajánlás (jogszabályok a pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása terén)

Egy adott tagállamban az alapszintű 
fizetési számlához való 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 
irányelvvel összhangban kell biztosítani, 
különös tekintettel az ügyfél-átvilágításra 
vonatkozó rendelkezésekre. A pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása terén 
alkotott vonatkozó uniós vagy tagállami 
jogszabályokból a pénzforgalmi 
szolgáltató számára fakadó 
kötelezettségeket a létrejövő jogszabályok 
nem érinthetik.

Or. de
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Módosítás 43
Olle Schmidt

Véleménytervezet
3 ajánlás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A mindennapi használatra alkalmas
fizetési kártya segítésével kell biztosítani a 
fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez 
és megszüntetéséhez szükséges összes 
tevékenységet, a fizetési számlára történő 
pénzbefizetést, illetve onnan történő 
készpénzfelvételt lehetővé tevő 
szolgáltatásokat, valamint csoportos
beszedés, átutalások és fizetési műveletek 
teljesítését.

Alapszintű fizetési számla segítségével kell 
biztosítani a fizetési számla 
megnyitásához, vezetéséhez és 
megszüntetéséhez szükséges összes 
tevékenységet, a fizetési számlára történő 
pénzbefizetést lehetővé tevő 
szolgáltatásokat, valamint mindennapi 
használatra alkalmas fizetési kártya révén 
a csoportos beszedési, átutalási továbbá 
személyesen végrehajtott és távoli fizetési 
műveletek teljesítését.

Or. en

Módosítás 44
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
3 ajánlás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A mindennapi használatra alkalmas
fizetési kártya segítésével kell biztosítani a 
fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez 
és megszüntetéséhez szükséges összes 
tevékenységet, a fizetési számlára történő 
pénzbefizetést, illetve onnan történő 
készpénzfelvételt lehetővé tevő 
szolgáltatásokat, valamint csoportos
beszedés, átutalások és fizetési műveletek 
teljesítését.

Alapszintű fizetési számla segítségével kell 
biztosítani a fizetési számla 
megnyitásához, vezetéséhez és 
megszüntetéséhez szükséges összes 
tevékenységet, a fizetési számlára történő 
pénzbefizetést lehetővé tevő 
szolgáltatásokat, valamint mindennapi 
használatra alkalmas fizetési kártya révén 
a csoportos beszedési, átutalási és fizetési 
műveletek teljesítését. Az érintett 
műveletek száma nem korlátozható.

Or. en



PE487.690v01-00 26/44 AM\898470HU.doc

HU

Módosítás 45
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
3 ajánlás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A mindennapi használatra alkalmas
fizetési kártya segítésével kell biztosítani a 
fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez 
és megszüntetéséhez szükséges összes 
tevékenységet, a fizetési számlára történő 
pénzbefizetést, illetve onnan történő 
készpénzfelvételt lehetővé tevő 
szolgáltatásokat, valamint csoportos
beszedés, átutalások és fizetési műveletek 
teljesítését.

Alapszintű fizetési számla segítségével kell
megkülönböztetés nélkül biztosítani a 
fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez 
és megszüntetéséhez, számlakivonatok 
készítéséhez szükséges összes 
tevékenységet, a fizetési számlára történő 
pénzbefizetést és az onnan történő 
készpénzfelvételt lehetővé tevő 
szolgáltatásokat, valamint mindennapi 
használatra alkalmas fizetési kártya révén 
a csoportos beszedési, átutalási és fizetési 
műveletek teljesítését.

Or. de

Módosítás 46
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 ajánlás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A mindennapi használatra alkalmas
fizetési kártya segítésével kell biztosítani a 
fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez 
és megszüntetéséhez szükséges összes 
tevékenységet, a fizetési számlára történő 
pénzbefizetést, illetve onnan történő 
készpénzfelvételt lehetővé tevő 
szolgáltatásokat, valamint csoportos
beszedés, átutalások és fizetési műveletek 
teljesítését.

Alapszintű fizetési számla segítségével kell 
biztosítani a fizetési számla 
megnyitásához, vezetéséhez és 
megszüntetéséhez szükséges összes 
tevékenységet, a fizetési számlára történő 
pénzbefizetést és műveletek fogadását
lehetővé tevő szolgáltatásokat, valamint
mindennapi használatra alkalmas fizetési 
kártya révén a csoportos beszedési,
átutalási és fizetési műveletek teljesítését.

Or. en



AM\898470HU.doc 27/44 PE487.690v01-00

HU

Módosítás 47
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
3 ajánlás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférésnek nem lehet feltétele 
kiegészítő szolgáltatások megvásárlása.

Az alapszintű fizetési számlához való 
hozzáférésnek nem lehet feltétele 
kiegészítő szolgáltatások – többek között 
biztosítás – megvásárlása, vagy nem 
pénzügyi megfontolások – például bérleti 
szerződés előzetes aláírása –
figyelembevétele.

Or. de

Módosítás 48
Anna Hedh

Véleménytervezet
3 ajánlás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az alapszintű fizetési számlát 
ingyenesen vagy ésszerű díj ellenében 
biztosítsák.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az alapszintű fizetési számlát 
ingyenesen vagy ésszerű díj ellenében
biztosítsák. Amennyiben díjat szabnak 
meg, annak olyannak kell lennie, hogy a 
költségek egyetlen ügyfelet se 
akadályozzanak meg az alapszintű fizetési 
számla megnyitásában és használatában.

Or. en

Módosítás 49
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 ajánlás – 3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az alapszintű fizetési számlát 
ingyenesen vagy ésszerű díj ellenében 
biztosítsák. 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az alapszintű fizetési számlát 
ingyenesen vagy ésszerű díj ellenében 
biztosítsák. A tagállamoknak különös 
figyelmet kell fordítaniuk annak 
biztosítására, hogy az alapszintű fizetési 
számlához való hozzáféréshez kapcsolódó 
szolgáltatásokat díjmentesen nyújtsák az 
alacsony keresetű vagy 
fizetésképtelenséggel küzdő ügyfelek 
részére.

Or. el

Módosítás 50
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 ajánlás – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az alapszintű fizetési számlát 
ingyenesen vagy ésszerű díj ellenében 
biztosítsák.

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az alapszintű fizetési számlát 
lehetőleg ingyenesen biztosítsák. A díjak 
nem haladhatják meg azokat a 
költségeket, amelyek a pénzforgalmi 
szolgáltató számára a szolgáltatás 
biztosítása során felmerülnek, de 
semmiképp sem haladhatják meg az évi 10 
eurót.

Or. en

Módosítás 51
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
3 ajánlás – 3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az alapszintű fizetési számlát 
ingyenesen vagy ésszerű díj ellenében
biztosítsák. 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az alapszintű fizetési számlát 
ingyenesen biztosítsák.

Or. en

Módosítás 52
Anna Hedh

Véleménytervezet
3 ajánlás – 3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A pénzforgalmi szolgáltatókat kötelezni 
kell annak biztosítására, hogy az általuk 
kínált termékek között – az 
összehasonlítás módjától függetlenül – az 
alapszintű fizetési számla díjai az 
alapszintű fizetési műveletek tekintetében 
mindig a legkedvezőbbek.

Or. en

Módosítás 53
Anna Hedh

Véleménytervezet
3 ajánlás – 3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Annak biztosítása érdekében, hogy az 
alapszintű fizetési szolgáltatások költségei 
ténylegesen nem lesznek indokolatlatnul 
magasak, valamennyi tagállam számára 
lehetővé kell tenni, hogy meghatározzák 
az alapszintű fizetési számla nyitásához és 
használatához kapcsolódó teljes éves díj 
megengedett felső határát.
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Or. en

Módosítás 54
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 ajánlás – 3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak azt is meg kell 
határozniuk, hogy mi tekinthető indokolt 
díjnak olyan kritériumok fényében, mint a 
nemzeti jövedelmi szintek, a fizetési 
számla átlagos díja, vagy az alapszintű 
fizetési számlák vezetésének összköltsége.

Or. el

Módosítás 55
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 ajánlás – 3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Amennyiben egy pénzforgalmi intézet 
díjat kér az ügyféltől az alapszintű fizetési 
számla nyitásáért, vezetéséért, 
megszüntetéséért vagy használatáért, a 3. 
ajánlásban felsorolt több vagy összes 
szolgáltatásért, akkor a kiszabott díjnak az 
ügyfél számára pénzügyileg elviselhetőnek 
és ésszerűnek kell lennie.

Or. de

Módosítás 56
Olle Schmidt
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Véleménytervezet
3 ajánlás – 5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Napjainkban az alapszintű fizetési számlák 
közül sok kizárólag interneten keresztül 
használható, ami ideálissá teszi ezeket az 
elektronikus kereskedelemhez, de egyben 
elérhetetlenné is a lakosság egy része –
nevezetesen az internet-hozzáféréssel nem 
rendelkezők vagy például az idősebbek –
számára. Ez hátrányos helyzetbe hozhatja 
ezeket a fogyasztókat, ezért gondoskodni
kell arról, hogy a tervbe vett alapszintű 
fizetési számla felhasználóbarát, egyszerű 
és biztonságos legyen.

Napjainkban az alapszintű fizetési számlák 
közül sok kizárólag interneten keresztül 
használható, ami ideálissá teszi ezeket az 
elektronikus kereskedelemhez, de egyben 
elérhetetlenné is az internet-hozzáféréssel 
nem rendelkezők számára. Gondoskodni
kell arról, hogy a tervbe vett alapszintű 
fizetési számla felhasználóbarát, egyszerű 
és biztonságos legyen.

Or. en

Módosítás 57
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 ajánlás – 5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Napjainkban az alapszintű fizetési számlák 
közül sok kizárólag interneten keresztül 
használható, ami ideálissá teszi ezeket az 
elektronikus kereskedelemhez, de egyben 
elérhetetlenné is a lakosság egy része –
nevezetesen az internet-hozzáféréssel nem 
rendelkezők vagy például az idősebbek –
számára. Ez hátrányos helyzetbe hozhatja 
ezeket a fogyasztókat, ezért gondoskodni 
kell arról, hogy a tervbe vett alapszintű 
fizetési számla felhasználóbarát, egyszerű 
és biztonságos legyen. 

Napjainkban az alapszintű fizetési számlák 
közül sok kizárólag interneten keresztül 
használható, ami ideálissá teszi ezeket az 
elektronikus kereskedelemhez, de egyben 
elérhetetlenné is a lakosság egy része –
nevezetesen az internet-hozzáféréssel nem 
rendelkezők vagy például az idősebbek –
számára. Ez hátrányos helyzetbe hozhatja 
ezeket a fogyasztókat, ezért gondoskodni 
kell arról, hogy a tervbe vett alapszintű 
fizetési számla felhasználóbarát, egyszerű 
és biztonságos legyen. Ezen túlmenően az 
ilyen számlák kezelését nem csak online, 
SMS-ben vagy egyéb telebank eljárás 
révén kell lehetővé tenni, hanem a helyi 
bankfiókokban is.
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Or. el

Módosítás 58
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 ajánlás – 5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Napjainkban az alapszintű fizetési számlák 
közül sok kizárólag interneten keresztül 
használható, ami ideálissá teszi ezeket az 
elektronikus kereskedelemhez, de egyben 
elérhetetlenné is a lakosság egy része –
nevezetesen az internet-hozzáféréssel nem 
rendelkezők vagy például az idősebbek –
számára. Ez hátrányos helyzetbe hozhatja 
ezeket a fogyasztókat, ezért gondoskodni 
kell arról, hogy a tervbe vett alapszintű 
fizetési számla felhasználóbarát, egyszerű 
és biztonságos legyen.

Napjainkban az alapszintű fizetési számlák 
közül sok kizárólag interneten keresztül 
használható, ami ideálissá teszi ezeket az 
elektronikus kereskedelemhez, de egyben 
elérhetetlenné is a lakosság egy része –
nevezetesen az internet-hozzáféréssel nem 
rendelkezők vagy például az idősebbek –
számára. Ez hátrányos helyzetbe hozhatja 
ezeket a fogyasztókat, ezért gondoskodni 
kell arról, hogy a tervbe vett alapszintű 
fizetési számla felhasználóbarát, egyszerű 
és biztonságos legyen, illetve annak 
biztosításáról, hogy a számlát az 
interneten keresztül, mobiltelefon 
használatával vagy bármely más 
rendelkezésre álló kommunikációs eszköz 
révén és a rendes bankfiókokban is 
kezelni lehessen.

Or. de

Módosítás 59
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 ajánlás – 5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű fizetési számlából fakadó 
mindenféle hátrányos megkülönböztetést 
el kell kerülni.
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Or. de

Módosítás 60
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
3 ajánlás – 6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A fogyasztóra nézve nem merülhetnek fel 
túlzottan magas adminisztratív költségek 
vagy akadályok az egyik banktól a 
másikba való átlépés, illetve a bankszámla 
megszüntetése esetén. 

A fogyasztóra nézve nem merülhetnek fel 
adminisztratív költségek vagy akadályok a 
bankszámla megszüntetése esetén.

Or. en

Módosítás 61
Olle Schmidt

Véleménytervezet
3 ajánlás – 7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Nem szabad, hogy a fogyasztónak díjakat 
vagy büntetéseket kelljen fizetnie azért, 
hogy túllépi a számláján lévő keretet a 
szándékán kívüli körülmények miatt, 
úgymint elégtelen számlafedezet 
késedelmes befizetések vagy túl korán 
teljesített kifizetések eredményeként 
(például olyan csoportos beszedések 
esetén, amelyeket a számláról mindig 
ugyanazon a napon emelnek le). A 
tagállamok adott esetben speciálisan 
ezekre az esetekre kialakított kismértékű 
folyószámlahiteleket engedélyezhetnek.

A fogyasztót egyértelműen tájékoztatni 
kell azokról a díjakról és büntetésekről, 
amelyeket a számláján lévő keret 
túllépéséért kell fizetnie.

Or. en
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Módosítás 62
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
3 ajánlás – 7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

Nem szabad, hogy a fogyasztónak díjakat 
vagy büntetéseket kelljen fizetnie azért, 
hogy túllépi a számláján lévő keretet a 
szándékán kívüli körülmények miatt, 
úgymint elégtelen számlafedezet 
késedelmes befizetések vagy túl korán 
teljesített kifizetések eredményeként
(például olyan csoportos beszedések 
esetén, amelyeket a számláról mindig 
ugyanazon a napon emelnek le). A 
tagállamok adott esetben speciálisan 
ezekre az esetekre kialakított kismértékű 
folyószámlahiteleket engedélyezhetnek.

A tagállamok adott esetben kismértékű 
folyószámlahiteleket engedélyezhetnek.
Bármely késedelmi díjnak 
megfizethetőnek és legalább a szolgáltató 
szokásos árazási politikája szerintinek kell 
lennie.

Or. de

Módosítás 63
Olle Schmidt

Véleménytervezet
3 ajánlás – 8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamoknak egyébként jogában áll, 
hogy megfelelő keretek között 
előirányozzák a folyószámlahitelek 
lehetőségét.

törölve

Or. en

Módosítás 64
Anna Hedh

Véleménytervezet
3 ajánlás – 9 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Az alapszintű fizetési számlák 
bevezetésével megcélzott fogyasztók 
speciális érdekekkel és igényekkel 
rendelkező ügyfélcsoportot alkotnak. E 
csoport figyelmes és előzékeny 
kiszolgálása érdekében a számlákat 
biztosító pénzforgalmi szolgáltatók 
alkalmazottai számára ezzel 
összefüggésben megfelelő szakképzést és 
elegendő időkeretet kell biztosítani, 
valamint ésszerűen kiigazított értékesítési 
célkitűzéseket kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 65
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
3 ajánlás – 10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamok tájékoztató kampányokat 
indítanak az alapszintű fizetési számlák 
hozzáférhetőségére vonatkozóan, amelyek 
célja a figyelem felhívása az alapszintű 
fizetési számlákhoz való hozzáférés 
jogának gyakorlása érdekében követendő 
eljárásokra és a peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmus 
igénybevételének módjára. A fogyasztók 
számára a pénzügyi ismeretek 
közvetítésének van a legnagyobb 
jelentősége; ez megerősíti őket és biztosítja 
a belső piaci integrációjukat. 

A tagállamok – közintézmények révén, 
illetve fogyasztóvédelmi szervezetekkel 
vagy jelentősebb szociális intézményekkel 
együttműködve – tájékoztató kampányokat 
indítanak az alapszintű fizetési számlák 
hozzáférhetőségére vonatkozóan, amelyek 
célja a figyelem felhívása az alapszintű 
fizetési számlákhoz való hozzáférés 
jogának gyakorlása érdekében követendő 
eljárásokra és a peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmus 
igénybevételének módjára. A fogyasztók 
számára a pénzügyi ismeretek 
közvetítésének van a legnagyobb 
jelentősége; ez megerősíti őket és biztosítja 
a belső piaci integrációjukat.

Or. de
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Módosítás 66
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 ajánlás – 10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamok tájékoztató kampányokat 
indítanak az alapszintű fizetési számlák 
hozzáférhetőségére vonatkozóan, amelyek 
célja a figyelem felhívása az alapszintű 
fizetési számlákhoz való hozzáférés 
jogának gyakorlása érdekében követendő 
eljárásokra és a peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmus 
igénybevételének módjára. A fogyasztók 
számára a pénzügyi ismeretek 
közvetítésének van a legnagyobb 
jelentősége; ez megerősíti őket és biztosítja 
a belső piaci integrációjukat.

A tagállamok és a Bizottság tájékoztató 
kampányokat indítanak az alapszintű 
fizetési számlák hozzáférhetőségére 
vonatkozóan, amelyek célja a figyelem 
felhívása az alapszintű fizetési számlákhoz 
való hozzáférés jogának gyakorlása 
érdekében követendő eljárásokra és a peren 
kívüli panasztételi és jogorvoslati 
mechanizmus igénybevételének módjára.
A fogyasztók számára a pénzügyi 
ismeretek közvetítésének van a legnagyobb 
jelentősége; ez megerősíti őket és biztosítja 
a belső piaci integrációjukat.

Or. en

Módosítás 67
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 ajánlás – 10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamok tájékoztató kampányokat 
indítanak az alapszintű fizetési számlák 
hozzáférhetőségére vonatkozóan, amelyek 
célja a figyelem felhívása az alapszintű 
fizetési számlákhoz való hozzáférés 
jogának gyakorlása érdekében követendő 
eljárásokra és a peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmus 
igénybevételének módjára. A fogyasztók 
számára a pénzügyi ismeretek 
közvetítésének van a legnagyobb 
jelentősége; ez megerősíti őket és biztosítja 
a belső piaci integrációjukat.  

A tagállamok tájékoztató kampányokat 
indítanak az alapszintű fizetési számlák 
hozzáférhetőségére vonatkozóan, amelyek 
célja a figyelem felhívása az alapszintű 
fizetési számlákhoz való hozzáférés 
jogának gyakorlása érdekében követendő 
eljárásokra és a peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmus 
igénybevételének módjára. A fogyasztók 
számára az alapszintű fizetési számla 
használatának előnyeire való 
figyelemfelhívásnak és a pénzügyi 
ismeretek közvetítésének van a legnagyobb 
jelentősége; ez megerősíti őket és biztosítja 
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a belső piaci integrációjukat.  

Or. el

Módosítás 68
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 ajánlás – 10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 69
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 ajánlás – 11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A pénzforgalmi szolgáltatókat kötelezni 
kell arra, hogy a felkínált alapszintű 
fizetési számlával kapcsolatos szükséges 
információkat írásban adják át a 
fogyasztóknak.

A pénzforgalmi szolgáltatókat kötelezni 
kell arra, hogy a felkínált alapszintű 
fizetési számlával kapcsolatos szükséges 
információkat írásban adják át a 
fogyasztóknak. Elő kell írni számukra, 
hogy hirdessék az alapszintű 
bankszámlákat, és a rendelkezésre álló 
különböző csatornákon keresztül 
egyértelmű és átfogó tájékoztatást 
nyújtsanak a szolgáltató honlapján és 
fiókjaiban, ahol egységesített, tartós 
hordozófelületnek kell megjelennie a 
fogyasztók számára.

Or. en

Módosítás 70
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 ajánlás – 11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A pénzforgalmi szolgáltatókat kötelezni 
kell arra, hogy a felkínált alapszintű 
fizetési számlával kapcsolatos szükséges 
információkat írásban adják át a 
fogyasztóknak. 

A pénzforgalmi szolgáltatókat kötelezni 
kell arra, hogy a felkínált alapszintű 
fizetési számlával és a használatukra 
vonatkozó bármiféle költséggel és 
feltétellel kapcsolatos szükséges 
információkat írásban adják át a 
fogyasztóknak. A fogyasztókkal közölni 
kell, hogy az alapszintű fizetési számlához 
való hozzáférés érdekében nem kötelező 
igénybe venni kiegészítő szolgáltatásokat.
A szolgáltatások költségeit érthető, 
összehasonlítható módon, kisbetűs részek 
vagy rejtett költségek nélkül kell megadni.
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Or. de

Módosítás 71
Olle Schmidt

Véleménytervezet
3 ajánlás – 11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A pénzforgalmi szolgáltatókat kötelezni 
kell arra, hogy a felkínált alapszintű 
fizetési számlával kapcsolatos szükséges
információkat írásban adják át a 
fogyasztóknak.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak a felkínált 
alapszintű fizetési számlával kapcsolatban 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a 
fogyasztók számára.

Or. en

Módosítás 72
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
3 ajánlás – 12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Az ATM-ekből történő 
készpénzfelvételnek díjmentesnek kellene 
lennie függetlenül attól, hogy az automata 
melyik bank tulajdonában van.

Or. de

Módosítás 73
Emilie Turunen

Véleménytervezet
4 ajánlás – 1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 74
Emilie Turunen

Véleménytervezet
4 ajánlás – 1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 75
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
4 ajánlás – 1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Hozzáférhető, megfizethető, független, 
tisztességes, elszámoltatható, gyors és 
eredményes alternatív vitarendezési és 
jogorvoslati rendszereket is a fogyasztók 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. de

Módosítás 76
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
4 ajánlás – 1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Az átláthatóságnak, a tájékoztatási 
követelményeknek és a 
figyelemfelkeltésnek messzebb kell 
mennie a termékfeltételeknél, valamint az 
alternatív vitarendezési és jogorvoslati 
lehetőségeknél. A lakossági pénzügyi és 
banki szolgáltatások területén 
megvalósítandó átfogó fogyasztóvédelmi 
információs rendszernek magában kell 
foglalnia a termékellenőrzést és a káros 
termékekre figyelmeztető rendszert. A 
felügyeleti hatóságoknak aktív szerepet 
kell játszaniuk annak biztosításában, hogy 
a fogyasztók folyamatosan hozzáférjenek 
az általuk létesített vagy létesíthető 
számlákra vonatkozó teljes körű 
információkhoz.

Or. de
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Módosítás 77
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
4 ajánlás – 1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ezen a területen tagállami szinten 
érvényben lévő jogszabályoknak való 
megfelelést felügyelő testületeknek a 
bankintézetek számára bevált 
gyakorlatokon alapuló eljárásokat kell 
kidolgozniuk és ezeket egész területükön 
népszerűsíteniük kell. Az e területen elért 
eredményekről a Bizottságot is 
tájékoztatni kell. Az olyan bizottsági 
kezdeményezéseknek, mint az Europe 
Direct információs központok vagy a 
SOLVIT-hálózat, továbbá az olyan 
nemzeti intézményeknek, mint a pénzügyi 
ombudsmanok és a fogyasztóvédelmi 
szervezetek – amelyekhez a banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos lakossági panaszok jutnak el 
–, ugyancsak tájékoztatni kellene a 
Bizottságot megállapításaikról és 
következtetéseikről, mivel ezek az 
átlagpolgárok és ügyfelek által tapasztalt 
problémákat tükrözik.

Or. de

Módosítás 78
Evelyne Gebhardt

Véleménytervezet
4 ajánlás – 1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Az érintett nemzeti hatóságoknak fel kell 
tárniuk a bevált gyakorlati megoldásokat 
és lépéseket kell tenniük a bankintézetek 
minden olyan intézkedése ellen, amely 
sérti a fogyasztók alapszintű fizetési 
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számlákhoz fűződő jogát.

Or. de

Módosítás 79
Hans-Peter Mayer

Véleménytervezet
5 ajánlás – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A Bizottság a jogszabály hatálybalépését 
követően legkésőbb két éven belül jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jogszabály alkalmazásáról és 
végrehajtásáról. A jelentés ezenkívül 
vizsgálnia kell azt a kérdést, hogy 
szükségesek-e további intézkedések, adott 
esetben pedig tartalmaznia kell a 
jogszabály módosítására vagy 
kiegészítésére vonatkozó javaslatokat.

A Bizottság a jogszabály hatálybalépését 
követően legkésőbb három éven belül 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a jogszabály 
alkalmazásáról és végrehajtásáról. A 
jelentés ezenkívül vizsgálnia kell azt a 
kérdést, hogy szükségesek-e további 
intézkedések, adott esetben pedig 
tartalmaznia kell a jogszabály módosítására 
vagy kiegészítésére vonatkozó 
javaslatokat.

Or. de

Módosítás 80
Liem Hoang Ngoc

Véleménytervezet
5 ajánlás – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók rendszeres 
időközönként megbízható tájékoztatást 
nyújtsanak a nemzeti hatóságok számára a 
megnyitott alapszintű fizetési számlák 
számáról, az alapszintű fizetési számlák 
nyitása iránti elutasított kérelmek számáról 
és az elutasítások okairól, az ilyen számlák 
megszüntetésének számáról, valamint az 
alapszintű fizetési számlákhoz kapcsolódó 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók rendszeres 
időközönként megbízható tájékoztatást 
nyújtsanak a nemzeti hatóságok számára a 
megnyitott alapszintű fizetési számlák 
számáról, az alapszintű fizetési számlák 
nyitása iránti elutasított kérelmek számáról 
és az elutasítások okairól és az ilyen 
számlák megszüntetésének számáról.
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díjakról.

Or. en


