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Módosítás 1
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy bár az elektronikus 
fizetések egyre fontosabb szerepet 
játszanak Európában és a világban, e 
fizetési formák tekintetében a teljes 
mértékben és hatékony módon integrált, 
versenyképes, átlátható és fogyasztóbarát 
egységes európai piac létrejöttének 
továbbra is komoly akadályai vannak;

1. rámutat arra, hogy bár az elektronikus 
fizetések egyre fontosabb szerepet 
játszanak Európában és a világban, e 
fizetési formák tekintetében a teljes 
mértékben és hatékony módon integrált, 
versenyképes, innovatív, biztonságos,
átlátható és fogyasztóbarát egységes 
európai piac létrejöttének továbbra is 
komoly akadályai vannak;

Or. en

Módosítás 2
Olle Schmidt

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat arra, hogy bár az elektronikus 
fizetések egyre fontosabb szerepet 
játszanak Európában és a világban, e 
fizetési formák tekintetében a teljes 
mértékben és hatékony módon integrált, 
versenyképes, átlátható és fogyasztóbarát 
egységes európai piac létrejöttének 
továbbra is komoly akadályai vannak;

1. rámutat arra, hogy bár az elektronikus 
fizetések egyre fontosabb szerepet 
játszanak Európában és a világban, e 
fizetési formák tekintetében a teljes 
mértékben és hatékony módon integrált, 
versenyképes, biztonságos, átlátható és 
fogyasztóbarát egységes európai digitális
piac létrejöttének továbbra is komoly 
akadályai vannak;

Or. en
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Módosítás 3
Pablo Arias Echeverría

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. a jelenlegi válság idején alapvető 
fontosságú a gazdasági növekedést, a 
munkahelyteremtést és a fogyasztás 
serkentését ösztönző kezdeményezések 
kidolgozása; a digitális piac nagyszerű 
lehetőséget kínál e célkitűzések elérésére, 
ehhez azonban az Európai Uniónak 
képesnek kell lennie a digitális belső piac 
teljes körű megvalósítására; egyrészt fel 
kell számolnia a jelenlegi korlátokat, 
másrészt növelnie kell a fogyasztói
bizalmat, e szempontból pedig a kártyás, 
internetes és mobiltelefonos fizetések 
terén a szabad versenyt és az innovációt 
biztosító, semleges és biztonságos egységes 
európai piac létrejötte elengedhetetlen a 
valódi egységes digitális piac 
kialakításához, továbbá nagyban 
hozzájárulhat az uniós fogyasztók 
bizalmának növeléséhez;

Or. es

Módosítás 4
Pablo Arias Echeverría

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy az átlátható, 
biztonságos és hatékony fizetési 
rendszerek megteremtése az európai 
digitális piacon alapvető feltétel ahhoz, 
hogy létrejöjjön a valódi digitális 
kereskedelem, és lehetővé váljon a 
határokon átnyúló e-kereskedelem;
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Or. es

Módosítás 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az elektronikus 
fizetések jelentős szerepet játszanak a 
szürkegazdaság és különösen az adócsalás 
elleni küzdelemben;

2. hangsúlyozza, hogy az e-fizetések és az 
m-fizetések jelentős szerepet játszanak a 
szürkegazdaság és különösen az adócsalás 
elleni küzdelemben; felhívja az európai 
szabványügyi testületeket, mint például az 
Európai Szabványügyi Bizottságot 
(Comité européen de normalisation, CEN) 
és az Európai Távközlési Szabványügyi 
Intézetet (ETSI), hogy a Bizottsággal 
együttműködésben töltsenek be aktívabb 
szerepet a kártyás fizetések 
szabványosításában;

Or. en

Módosítás 6
Pablo Arias Echeverría

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. ezzel kapcsolatban elismeri, hogy az 
egységes eurófizetési térség (SEPA) a 
fizetések integrált európai piaca 
megteremtésének egyik sarokköve, és erre
alapozva kell azt továbbfejleszteni, 
innovatívabbá és versenyképesebbé tenni;

Or. es
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Módosítás 7
Olle Schmidt

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint határozott 
fellépéseket kell indítani uniós szinten, 
amelyek útján – a fogyasztók
tudatosságának növelése és az ilyen 
fizetési formákkal kapcsolatos 
megalapozatlan aggodalmak leküzdése 
érdekében – tájékoztatják a fogyasztókat a 
biztonságos elektronikus fizetés
feltételeiről és követelményeiről;

3. rámutat arra, hogy az elektronikus
fizetések biztonságos, megbízható és 
átlátható európai kerete elengedhetetlen 
az egységes digitális piac elindításához; 
hangsúlyozza a tájékoztató kampányok 
fontosságát, hogy a fogyasztók
megismerjék a piacon rendelkezésre álló 
lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 8
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint határozott 
fellépéseket kell indítani uniós szinten, 
amelyek útján – a fogyasztók 
tudatosságának növelése és az ilyen 
fizetési formákkal kapcsolatos 
megalapozatlan aggodalmak leküzdése 
érdekében – tájékoztatják a fogyasztókat a 
biztonságos elektronikus fizetés
feltételeiről és követelményeiről;

3. véleménye szerint határozott 
fellépéseket kell indítani uniós szinten, 
amelyek útján – a fogyasztók 
tájékoztatásának javítása és az ilyen 
fizetési formákkal kapcsolatos sokszor
megalapozatlan aggodalmak leküzdése 
érdekében – tájékoztatják a fogyasztókat a 
biztonságos elektronikus fizetés 
feltételeiről és követelményeiről;

Or. el

Módosítás 9
Sergio Gaetano Cofferati
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megerősíti, hogy az elektronikus 
fizetések jól működő európai piacának 
előfeltétele az elektronikus fizetési 
rendszerek átláthatósága, a fogyasztók 
megfelelő tájékoztatása minden fizetési 
tranzakció során, valamint az 
információkhoz való közvetlen és egyszerű 
hozzáférés;

Or. en

Módosítás 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a fogyasztók jogairól szóló új 
irányelv további fizetésekre és a fizetési 
eszköz használatának tényleges költségét 
meghaladó díjak tilalmára vonatkozó 
rendelkezéseit, amelyek hozzá fognak 
járulni az online vásárlás során a 
fogyasztói bizalomhoz; felhívja 
mindazonáltal a Bizottságot, hogy 
folytassa az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtésére irányuló erőfeszítéseit a 
kártyás, internetes és mobiltelefonos 
fizetések területén, egyformán szolgálva 
ezzel a fogyasztók és a vállalkozások javát 
az egységes digitális piacon;

Or. en

Módosítás 11
Pablo Arias Echeverría
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy ezzel 
összefüggésben lépéseket kell tenni az 
európai fogyasztókat számos esetben sújtó 
hátrányos megkülönböztetés ellen, az 
olyan esetekben, amikor határokon 
átnyúló internetes ügyletek alkalmával 
származási helyük miatt elutasítják 
fizetésüket;

Or. es

Módosítás 12
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy meg kell erősíteni a 
fogyasztók visszatérítéshez való jogait, 
mind a jogosulatlan fizetések esetében, 
mind pedig a le nem szállított (vagy nem 
az ígéretnek megfelelően szállított) áruk 
és szolgáltatások esetében, és hogy a 
hatékony közös jogorvoslati és alternatív
vitarendezési rendszerek a fogyasztók 
védelmének nélkülözhetetlen eszközei, az 
elektronikus fizetések területén is;

Or. en

Módosítás 13
Olle Schmidt

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az elektronikus 
fizetésben rejlő lehetőségek teljes mértékű 
kiaknázása érdekében – a csalás kockázata 
elleni védintézkedésként és a fogyasztók 
különleges adatainak védelme érdekében 
– a legmagasabb szintű biztonságot kell 
garantálni;

4. megállapítja, hogy a chipkártyák 
bevezetése kedvezően hatott a kártyás 
fizetések biztonságára; hangsúlyozza, 
hogy az elektronikus fizetésben rejlő 
lehetőségek teljes mértékű kiaknázása 
érdekében elengedhetetlen a fogyasztói 
bizalom, és hogy a személyes adatokat 
magas szintű biztonság mellett kell 
kezelni;

Or. en

Módosítás 14
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. véleménye szerint gondoskodni kell az 
uniós szintű szabványosításról, amely egy 
szabályozási keret formáját öltené, és 
biztonsági előírásokat állapítana meg az 
egyes elektronikus fizetési formákra nézve, 
továbbá szabályozná a fizetési 
szolgáltatások nyújtásában érintett 
valamennyi szereplő és közvetítő 
tevékenységét;

5. véleménye szerint gondoskodni kell az 
uniós szintű szabványosításról, amely egy 
szabályozási keret formáját öltené, és 
biztonsági előírásokat állapítana meg az 
egyes elektronikus fizetési formákra nézve, 
továbbá szabályozná a fizetési 
szolgáltatások nyújtásában érintett 
valamennyi szereplő és közvetítő, köztük a 
kereskedők tevékenységét (pl. a hitelesítő 
adatok tárolása); a szabványok 
meghatározása során figyelembe kell 
venni azokat a rendszereket, amelyek 
jelentős elmozdulást hoztak a 
biztonságosabb fizetések felé (pl. chippel 
és PIN-kóddal rendelkező kártyák, a 
kéttényezős hitelesítési rendszer, e-aláírás 
és online fizetések az e-fizetésekkel 
foglalkozó közvetítési szolgáltatások 
révén), a csalásnak jobban kitett 
rendszereket (például amelyek esetében a 
fogyasztók szenzitív személyes adatait 
harmadik feleknek továbbítják, mint az 
átfedési szolgáltatásokon keresztüli online 
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fizetéseknél, illetve a kártyák esetében a 
mágnescsíkos rendszereknél), valamint 
azokat az innovációkat, amelyek 
biztonságosabbá tehetik a folyamatokat;

Or. en

Módosítás 15
Olle Schmidt

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. véleménye szerint gondoskodni kell az 
uniós szintű szabványosításról, amely egy
szabályozási keret formáját öltené, és 
biztonsági előírásokat állapítana meg az 
egyes elektronikus fizetési formákra 
nézve, továbbá szabályozná a fizetési 
szolgáltatások nyújtásában érintett 
valamennyi szereplő és közvetítő 
tevékenységét;

5. megállapítja, hogy a kártyás, internetes 
és mobiltelefonos fizetések európai piaca 
mind a nemzeti határok között, mind 
azokon belül szétaprózódott; véleménye 
szerint az uniós elektronikus fizetési piac 
versenyképességének növelése érdekében 
gondoskodni kell az uniós szintű 
szabványosításról; üdvözli az átfogó piaci 
megoldással biztonsági előírásokat és a 
költségek átláthatóságát létrehozó 
szabályozási keretet, amely a részleges 
tartalékkal működő banki 
szolgáltatásokkal nem foglalkozó 
szolgáltatókat, így a pénzátutaló irodákat 
is magában foglalja; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza a biztonságra és a 
fogyasztóvédelmi politikákra vonatkozó 
világos szabályok fontosságát európai 
szinten; úgy véli, hogy e tekintetben a 
fogyasztóbarát ügyintézőhelyek növelnék 
a távoli fizetések iránti bizalmat;

Or. en

Módosítás 16
Matteo Salvini

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. véleménye szerint gondoskodni kell az
uniós szintű szabványosításról, amely egy 
szabályozási keret formáját öltené, és 
biztonsági előírásokat állapítana meg az 
egyes elektronikus fizetési formákra nézve, 
továbbá szabályozná a fizetési 
szolgáltatások nyújtásában érintett 
valamennyi szereplő és közvetítő 
tevékenységét;

5. véleménye szerint gondoskodni kell a 
további uniós szintű szabványosításról, 
hogy biztonsági előírásokat állapítsanak
meg az elektronikus fizetések tekintetében, 
amelyek a fizetési szolgáltatások 
nyújtásában érintett valamennyi szereplő és 
közvetítő tevékenységére alkalmazandók;

Or. en

Módosítás 17
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. az a véleménye, hogy a szabványosítás 
nem korlátozódhat a biztonsági 
szabványok meghatározására, hanem 
magában kell foglalnia a valamennyi 
fogyasztó számára (például az 
átjárhatóság vagy az m-fizetések esetében 
a hordozhatóság tekintetében) előnyökkel 
járó nyitottabb, átlátható, innovatív, 
versenyképes és nem szétaprózódott 
elektronikus fizetési piac biztosításához 
szükséges intézkedéseket; megítélése 
szerint e cél eléréséhez a fizetési kártyák 
esetében a közös jelzésű fizetési eszköz 
kötelező kibocsátásának eszközét kell 
mérlegelni, ha a kártyatulajdonos igényli 
(ebben az esetben a kártyán rendelkezésre 
álló pénzforgalmi szolgáltatók közötti 
prioritási sorrend megválasztását a 
fogyasztóra kell bízni), és a határokon 
átnyúló vásárlás fennmaradó akadályait 
meg kell szüntetni;

Or. en



PE492.607v01-00 12/22 AM\906313HU.doc

HU

Módosítás 18
Pablo Arias Echeverría

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy ezzel 
összefüggésben valamennyi intézkedésnek 
kivétel nélkül a tisztességes verseny 
biztosítására és a piacokra való szabad 
belépés és hozzáférés tiszteletben tartására 
kell irányulnia, továbbá tekintettel kell 
lennie az ágazatban a jövőben 
bekövetkező technológiai innovációkra, 
annak érdekében, hogy képes legyen 
alkalmazkodni a jövőben bekövetkező 
változásokhoz, minden esetben ösztönözve 
és biztosítva az innovációt és a 
versenyképességet;

Or. es

Módosítás 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy minden határokon 
átnyúló és belföldi multilaterális bankközi 
díjat (MIF) nyilvánosságra kell hozni, és 
kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsák ezek közzétételét;

Or. en

Módosítás 20
Sergio Gaetano Cofferati
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy ítéli meg, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók számára (akkor is, ha nem 
banki szervezetek) lehetővé kell tenni, 
hogy információt szerezzenek a fizetést 
lebonyolító ügyfél forrásainak 
rendelkezésre állásáról, hogy 
meggyőződhessenek arról, hogy az ügyfél 
nem lépi túl keretét, de ennek az 
információnak annak egyszerű jelzésére 
kell korlátozódnia, hogy ezek a források 
rendelkezésre állnak-e vagy sem; úgy véli, 
hogy e művelet díjait harmonizálni kell;

Or. en

Módosítás 21
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjakat meghatározott határidőig 
harmonizálni kell, majd fokozatosan ki kell 
iktatni, valamint ezzel párhuzamosan 
fokozatosan ki kell mondani a felárak, az 
árengedmények és egyéb 
döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, 
továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt;

6. véleménye szerint az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjakat meghatározott határidőig 
harmonizálni kell, majd fokozatosan ki kell 
iktatni, valamint ezzel párhuzamosan 
fokozatosan ki kell mondani a felárak, az 
árengedmények és egyéb 
döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, 
továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt; a harmadik felek rendszereiben 
felszámított „implicit bankközi díjak”
kérdésével is szembe kell nézni, és ezeket a 
díjakat fokozatosan meg kell tiltani; ezzel 
összefüggésben nem tartja célravezetőnek 
a megkülönböztetésmentességi és a 
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minden kártya elfogadását előíró szabály 
megváltoztatását, és azt megítélése szerint 
el kell kerülni;

Or. en

Módosítás 22
Olle Schmidt

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjakat meghatározott határidőig 
harmonizálni kell, majd fokozatosan ki 
kell iktatni, valamint ezzel párhuzamosan 
fokozatosan ki kell mondani a felárak, az 
árengedmények és egyéb 
döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, 
továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt;

6. megállapítja, hogy az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a 
multilaterális bankközi díjak nagyon 
különbözőek, és időnként a szükségesnél 
magasabbak; úgy véli, hogy ezeket a 
díjakat, valamint ezzel párhuzamosan a 
felárakat, az árengedmények és egyéb 
döntésbefolyásoló gyakorlatokat 
fokozatosan harmonizálni lehetne a 
pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 
irányelv végrehajtása során, kikövezve az 
utat az átláthatóbb egységes európai 
fizetési piac előtt;

Or. en

Módosítás 23
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjakat meghatározott határidőig 
harmonizálni kell, majd fokozatosan ki 
kell iktatni, valamint ezzel párhuzamosan 

6. véleménye szerint az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjakat meghatározott határidőig 
fokozatosan ki kell iktatni, valamint ezzel 
párhuzamosan fokozatosan ki kell mondani 
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fokozatosan ki kell mondani a felárak, az 
árengedmények és egyéb 
döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, 
továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt;

a felárak, az árengedmények és egyéb 
döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, 
továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt; ezzel párhuzamosan ki kell alakítani 
azokat a mechanizmusokat és 
biztosítékokat, amelyek biztosítják, hogy a 
költségeket más módokon ne terheljék át 
ismét csak a fogyasztókra;

Or. el

Módosítás 24
Christian Engström

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjakat meghatározott határidőig 
harmonizálni kell, majd fokozatosan ki 
kell iktatni, valamint ezzel párhuzamosan 
fokozatosan ki kell mondani a felárak, az 
árengedmények és egyéb 
döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, 
továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt;

6. megállapítja, hogy jelenleg gyors 
ütemben fejlődnek az elektronikus fizetési 
technológiák, és úgy véli, hogy az 
egységes eurófizetési térségben (SEPA) a 
hazai és a határokon átnyúló multilaterális 
bankközi díjakat e pillanatban nem 
célszerű részletesen szabályozni;

Or. en

Módosítás 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az egységes 6. rámutat arra, hogy az egységes 
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eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjakat meghatározott határidőig 
harmonizálni kell, majd fokozatosan ki 
kell iktatni, valamint ezzel párhuzamosan 
fokozatosan ki kell mondani a felárak, az 
árengedmények és egyéb 
döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, 
továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt;

eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjak (MIF-ek) tagállamonként jelentősen 
különböznek; úgy véli, hogy annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy a 
fogyasztók ki tudják használni az egységes 
piacot, az egységes eurófizetési térségben 
(SEPA) mind a hazai, mind a határokon 
átnyúló multilaterális bankközi díjakat 
harmonizálni kell; felhívja a Bizottságot, 
hogy 2012 végéig végezzen 
hatásvizsgálatot a multilaterális bankközi 
díjak felső határának megszabása és azok 
fokozatos csökkentése tekintetében; 
felhívja a Bizottságot, hogy amennyiben a 
hatásvizsgálat eredményei indokolják, 
tegyen javaslatot egy rendeletre, amely 
harmonizálja és fokozatosan csökkenti a 
multilaterális bankközi díjakat, hogy 2015 
végéig összhangba kerüljenek a tényleges 
költségekkel; úgy véli, hogy fokozatosan ki 
kell mondani a felárak, az árengedmények 
és egyéb döntésbefolyásoló gyakorlatok 
tilalmát, továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt;

Or. en

Módosítás 26
Matteo Salvini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjakat meghatározott határidőig 
harmonizálni kell, majd fokozatosan ki 
kell iktatni, valamint ezzel párhuzamosan 
fokozatosan ki kell mondani a felárak, az 
árengedmények és egyéb 
döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, 

6. véleménye szerint az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjaknak meghatározott határidőig a 
fogyasztók és a kereskedők érdekeit 
figyelembe vevő, megállapodás szerinti 
módszertannal összhangban közeledniük
kell egymáshoz; ezzel párhuzamosan 
fokozatosan ki kell mondani a felárak, az 
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továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt;

árengedmények és egyéb 
döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, 
továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt;

Or. en

Módosítás 27
Pablo Arias Echeverría

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. véleménye szerint az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjakat meghatározott határidőig
harmonizálni kell, majd fokozatosan ki 
kell iktatni, valamint ezzel párhuzamosan 
fokozatosan ki kell mondani a felárak, az 
árengedmények és egyéb
döntésbefolyásoló gyakorlatok tilalmát, 
továbbá ki kell kövezni az utat az 
átláthatóbb egységes európai fizetési piac 
előtt;

6. véleménye szerint az egységes 
eurófizetési térségben (SEPA) a hazai és a 
határokon átnyúló multilaterális bankközi 
díjakat harmonizálni kell, tiszteletben 
tartva minden esetben a szabad 
kereskedelmet és az európai 
versenyszabályokat, ösztönözve a piacok 
átláthatóságát, a fogyasztókra terhelt 
jogellenes költségek megakadályozása 
érdekében; ezzel párhuzamosan a
fogyasztókkal szembeni visszaélések – így 
például a felárak, rejtett költségek, a 
fogyasztók választási képességét 
behatároló vagy korlátozó 
döntésbefolyásoló gyakorlatok – fokozatos 
kiiktatása mellett száll síkra, továbbá ki 
kell kövezni az utat a fogyasztók számára 
az átláthatóbb, hozzáférhetőbb és 
megbízhatóbb egységes európai fizetési 
piac előtt;

Or. es

Módosítás 28
Sergio Gaetano Cofferati

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy ítéli meg, hogy a szabályok 
végrehajtása az elektronikus fizetések 
területén gyakran nehéz, nem megfelelő 
és eltérő Európán belül, és hogy 
határozottabb erőfeszítéseket kell tenni a 
szabályok megfelelő és egységes 
végrehajtása érdekében;

Or. en

Módosítás 29
Matteo Salvini

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elismeri, hogy a multilaterális 
bankközi díjaknak az a szerepe, hogy 
kritikus eszközként egyensúlyba hozzák az 
elektronikus fizetések költségeit és 
hasznait, és biztosítsák, hogy az egyes 
résztvevők tisztességesen kivegyék 
részüket a kártyás fizetési 
szolgáltatásokkal járó költségekből; a 
bankközi díjakkal kapcsolatos túlzott 
szabályozási beavatkozás következtében 
csökkenhet a fizetési lehetőségek 
választéka, növekedhetnek a fogyasztók 
költségei, csorbulhat az innováció, és az 
kedvezőtlen hatást gyakorolhat a 
biztonságba történő befektetésre;

Or. en

Módosítás 30
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy jobb 
átláthatóságra és a fogyasztók 
megfelelőbb tájékoztatására van szükség a 
különböző fizetési módok feláraival és 
járulékos díjaival kapcsolatban, mivel a 
kereskedők a tranzakciós költségeket 
általában beépítik a termékeik és 
szolgáltatásaik árába, aminek 
eredményeként a fogyasztók nem kapnak 
megfelelő előzetes tájékoztatást a teljes 
költségről, és többet fizetnek a 
vásárlásukért, ami aláássa a fogyasztói 
bizalmat;

Or. el

Módosítás 31
Christian Engström

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megerősíti, hogy az önszabályozó 
megközelítés nem elégséges; véleménye 
szerint a Bizottságnak és az EKB-nak 
aktívabb, vezető szerepet kell vállalnia a 
SEPA irányításában, és valamennyi 
érintett szereplőt – különösen a fogyasztói 
szervezeteket – megfelelően be kell vonni 
a döntéshozatali eljárásba, és annak 
során konzultálni kell velük.

törölve

Or. en

Módosítás 32
Olle Schmidt

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. megerősíti, hogy az önszabályozó 
megközelítés nem elégséges; véleménye 
szerint a Bizottságnak és az EKB-nak 
aktívabb, vezető szerepet kell vállalnia a 
SEPA irányításában, és valamennyi érintett 
szereplőt – különösen a fogyasztói 
szervezeteket – megfelelően be kell vonni 
a döntéshozatali eljárásba, és annak során 
konzultálni kell velük.

7. megerősíti, hogy az önszabályozó 
megközelítés nem elégséges; véleménye 
szerint a Bizottságnak és az EKB-nak 
aktívabb, vezető szerepet kell vállalnia a 
SEPA irányításában, és valamennyi érintett 
szereplőt – köztük a fogyasztói 
szervezeteket – megfelelően be kell vonni 
a döntéshozatali eljárásba, és annak során 
konzultálni kell velük.

Or. en

Módosítás 33
Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megerősíti, hogy az önszabályozó 
megközelítés nem elégséges; véleménye 
szerint a Bizottságnak és az EKB-nak
aktívabb, vezető szerepet kell vállalnia a 
SEPA irányításában, és valamennyi 
érintett szereplőt – különösen a fogyasztói 
szervezeteket – megfelelően be kell vonni 
a döntéshozatali eljárásba, és annak során 
konzultálni kell velük.

7. megerősíti, hogy az önszabályozó 
megközelítés nem elégséges; véleménye 
szerint a tagállamoknak a Bizottsággal és 
az EKB-val együttműködve aktívabb, 
vezető szerepet kell vállalnia, és 
valamennyi érintett szereplőt – különösen a 
fogyasztói szervezeteket – megfelelően be 
kell vonni a döntéshozatali eljárásba, és 
annak során konzultálni kell velük.

Or. el

Módosítás 34
Christian Engström

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. valószínűnek tartja, hogy növekedni 
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fog az olyan európai vállalkozásoknak a 
száma, amelyek tevékenységei ténylegesen
arra fognak támaszkodni, hogy képesek 
kártyás fizetéseket elfogadni; 
közérdekűnek tartja olyan objektív 
szabályok meghatározását, amelyek 
leírják azokat a körülményeket és 
eljárásokat, amelyek mellett a kártyás 
fizetési rendszerek egyoldalúan 
megtagadhatják az elfogadást;

Or. en

Módosítás 35
Christian Engström

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. kiemeli, hogy a nem banki 
szervezeteknek nem szabad hozzáférniük 
a fogyasztók bankszámláján lévő 
egyenlegre vonatkozó információkhoz, 
eltekintve a tranzakció létrejöttének 
időpontjában annak egyszerű 
megerősítésétől, hogy elegendő forrás áll 
rendelkezésre a tranzakció 
lebonyolításához;

Or. en

Módosítás 36
Christian Engström

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. kéri a Bizottságot, hogy értékelje a 
fizetésikártya-piac liberalizálásának és az 
e piacra történő új belépések 
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előmozdításának lehetőségét, például egy 
kártyaszolgáltatóra tekintet nélkül 
valamennyi tranzakció számára közös 
fizetési infrastruktúra révén;

Or. en


