
PA\1003933HU.doc PE519.594v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2013/0139(COD)

24.9.2013

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

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

A vélemény előadója (*): Evelyne Gebhardt

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikke



PE519.594v01-00 2/36 PA\1003933HU.doc

HU

PA_Legam



PA\1003933HU.doc 3/36 PE519.594v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Napjainkban a bankszámla nélkül élet nehezen elképzelhető az emberek többsége számára. A 
társadalmi és gazdasági életben való részvétel ténylegesen megköveteli a bankszámla 
meglétét. Az alapvető banki szolgáltatások elérése nélkül a mindennapi élet bonyolult és 
drága. A készpénz nélküli tranzakciók előnye egyre kézzelfoghatóbbá válik, és mind a 
polgárok, mind a közigazgatás számára konkrét előnyökkel jár. A bérek banki átutalása, 
valamint a villamosenergia-, a gáz- és a vízszámla befizetése igazi kihívást jelent bankszámla 
nélkül. 

A Világbank becslései szerint az Unióban mintegy 58 millió polgár nem rendelkezik fizetési 
számlával. Sokan nehézségbe ütköznek, amikor fizetési számlát akarnak nyitni. A bankszámla 
elutasításának számos oka lehet. Nem minden tagállamban biztosított az ország egész 
területén a bankfiókokhoz és a bankautomatákhoz (ATM) való hozzáférés, ami megfosztja az 
európai polgárokat attól a lehetőségtől, hogy élvezzék a pénzügyi szolgáltatások előnyeit. 
Ráadásul a bank fizetésképtelenség esetén is megtagadhatja a fogyasztóktól az alapvető 
fizetési számlához való hozzáférést. Emellett a munkájuk és tanulmányaik miatt rendkívül 
sokat utazó uniós lakosok, az idénymunkások vagy a kiküldött munkavállalók, valamint a kis-
és középvállalkozások munkavállalói akadályokba ütközhetnek a bankszámla nyitása során 
amiatt, hogy nem rendelkeznek állandó lakcímmel a pénzforgalmi szolgáltató tagállamában. 
Az Európai Unión belüli mobilitás biztosításának továbbra is a tagállamok közös célkitűzését 
kell jelentenie. A bankszámlához való hozzáférés, amely az Európai Unióban minden polgár –
köztük a kiszolgáltatott csoportok – egyetemes joga, alapvetően hozzájárul e célkitűzés 
eléréséhez. 

A bankszámlával nem rendelkező fogyasztók egész egyszerűen nem részesülhetnek a belső 
piac előnyeiből. A fizetési számlához való hozzáférés hiánya meggátolja a fogyasztókat a 
határokon átnyúló, illetve az internetes áruvásárlásban. Elengedhetetlen megfelelő 
megoldásokat találni annak érdekében, hogy a fogyasztókat ne rekesszék ki a mindennapi 
életből és az új technológiai vívmányokból. Mario Monti 2010-es jelentésében és a Bizottság 
által 2011-ben elfogadott első egységes piaci intézkedéscsomagban már megfogalmazódott az 
a gondolat, hogy bankszámlához való hozzáférés fontos követelmény az európai belső piac 
zavartalan működése szempontjából. A fogyasztóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
élvezhessék az online piacok, az új technológiai találmányok, az olcsóbb szolgáltatások és 
alacsonyabb árak kínálta előnyöket. Az Európai Parlament beavatkozását, azaz a 2012-ben 
benyújtott saját kezdeményezésű jelentését (2012/2055(INI)) követően az Európai Bizottság 
végre előterjesztett egy jogalkotási javaslatot.

Nem csak az alapvető azonban, hogy megnyissák a számlák használatának lehetőségét. 
További kiemelt prioritást képez, hogy a banki díjak átláthatóak és érthetőek legyenek, hogy a 
fogyasztók össze tudják hasonlítani a banki szolgáltatókat és tájékozottan választhassanak 
közülük. Ugyanakkor a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme, valamint a valódi belső 
piacon belül a banki szolgáltatók közötti megfelelő verseny előmozdítása szempontjából 
rendkívül fontos, hogy a fogyasztóknak lehetőségük legyen a bankszámlaváltásra. A korábbi 
európai szintű kezdeményezések – például a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 
(2007/64/EK) irányelv vagy az egységes eurófizetési térségről (SEPA) szóló, nemrég 
elfogadott (260/2012/EU) rendelet – keretében már javították a pénzforgalmi szolgáltatók 
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határokon átnyúló műveletekkel kapcsolatos lehetőségeit. Számos európai fogyasztó húz 
hasznot a gyorsabb fizetésekből és az olcsóbb tranzakciókból. A következő lépést a pénzügyi 
szolgáltatások összehasonlíthatósága jelenti, amely megkönnyíti a fogyasztók számára, hogy 
tájékozott és megalapozott döntéseket hozzanak. A gyors váltási folyamatnak elő kell 
mozdítani az alacsonyabb árakat és növelnie kell a fogyasztók számára kínált pénzügyi 
termékek minőségét. A belső piac működéséhez és kiteljesítéséhez elengedhetetlen a 
fogyasztók szabad és tájékozott döntésének támogatása és a fogyasztói mobilitás 
megkönnyítése. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Miután az illetékes hatóságok 
összeállították azt az átmeneti jegyzéket, 
amely a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles pénzforgalmi szolgáltatásokat, 
valamint a kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat tartalmazza, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia azokat, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján meghatározza, melyek azok a 
szolgáltatások, amelyek a tagállamok 
többségében azonosak, és azok 
vonatkozásában egységesített uniós szintű 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
javasoljon.

(14) Miután az illetékes hatóságok 
összeállították azt az átmeneti jegyzéket, 
amely a legjellemzőbb, nemzeti szinten 
díjköteles vagy díjmentes pénzforgalmi 
szolgáltatásokat, valamint a kifejezéseket 
és fogalommeghatározásokat tartalmazza, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia azokat, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján meghatározza, melyek azok a 
szolgáltatások, amelyek a tagállamok 
többségében azonosak, és azok 
vonatkozásában egységesített uniós szintű 
kifejezéseket és fogalommeghatározásokat 
javasoljon.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ahhoz, hogy tárgyilagos információt 
kaphassanak a banki díjakról, a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól függetlenül 
működő összehasonlító weboldalakhoz kell 
hozzáférést biztosítani a fogyasztók 
számára. A tagállamoknak ezért 
gondoskodniuk kell arról, hogy területükön 
legalább egy ilyen weboldal a fogyasztók 
rendelkezésére álljon. Az említett 
összehasonlító weboldalakat 
üzemeltethetik illetékes hatóságok, egyéb 
állami hatóságok és/vagy akkreditált 
magánüzemeltetők. A tagállamoknak 
önkéntes akkreditációs rendszert kell 
létrehozniuk, lehetővé téve az 

(19) Ahhoz, hogy tárgyilagos információt 
kaphassanak a banki díjakról, a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól függetlenül 
működő összehasonlító weboldalakhoz kell 
hozzáférést biztosítani a fogyasztók 
számára. A tagállamoknak ezért 
gondoskodniuk kell arról, hogy területükön 
legalább egy ilyen weboldal a fogyasztók 
rendelkezésére álljon. Az említett 
összehasonlító weboldalakat 
üzemeltethetik illetékes hatóságok, egyéb 
állami hatóságok és/vagy akkreditált 
magánüzemeltetők. A tagállamoknak 
önkéntes akkreditációs rendszert kell 
létrehozniuk, lehetővé téve az 
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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.

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. 
A pénzforgalmi szolgáltatók által az 
Európai Unióban felszámított díjak 
áttekintésének megkönnyítése érdekében a 
Bizottságnak létre kell hoznia egy 
naprakész, független, pontos, megbízható 
és fogyasztóbarát portált, amely megadja 
az akkreditált összehasonlító 
weboldalakra mutató összes linket az adott 
tagállamokban.

Or. en

Módosítás 4

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 
által nem igényelt és a fizetési számlák 

(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 
által nem igényelt és a fizetési számlák 
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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 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.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(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 
foglalkoztatási helyzet, jövedelmi szint, 
hiteltörténet vagy fizetésképtelenség – és 
lakóhelyüktől függetlenül 
hozzáférhessenek azokhoz. Emellett az 
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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 irányelvben 
meghatározott követelményekkel 
összhangban kell megadni, különös 
tekintettel az ügyfél-átvilágítási 
eljárásokra.

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

Or. en

Módosítás 6

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. A hozzáférés 
nem lehet túlzottan nehéz és csak egy 
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 
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összekapcsolását.

Or. en

Indokolás

Mivel az alapszintű fizetési számlákat többnyire díjmentesen vagy alacsony díjak mellett 
kínálják, az előadó a „névleges díj” megfogalmazást választotta a jelképes, nagyon alacsony 
díj meghatározására. A „méltányos díj” kifejezés nem kellően meghatározott, és a kívántnál 
magasabb díj előírását is lehetővé tenné.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A fogyasztók számára garantálni kell 
az alapvető pénzforgalmi szolgáltatások 
egy bizonyos köréhez való hozzáférést,
ehhez a tagállamoknak – a fogyasztók 
igényeinek és az érintett tagállam 
kereskedelmi gyakorlatának 
figyelembevételével – meg kell 
határozniuk a műveletek minimális 
számát. A minimumszolgáltatások e 
listáján kívüli szolgáltatásokra a bankok 
alkalmazhatják szokásos díjaikat. Az 
alapszintű fizetési számlákhoz kapcsolódó 
szolgáltatásoknak magukban kell 
foglalniuk a készpénzbetét és a 
készpénzfelvétel lehetőségét. A fogyasztó 
számára lehetővé kell tenni olyan alapvető 
fizetési műveletek végrehajtását, mint a 
jövedelem vagy a juttatások fogadása, 
számlák vagy adók kifizetése, valamint 
áruk és szolgáltatások vásárlása, többek 
között beszedés, átutalás és fizetési kártya 
használata révén. Ezeknek a 
szolgáltatásoknak biztosítaniuk kell 
termékek és szolgáltatások online 
megvásárlását és lehetőséget kell adniuk a 
fogyasztóknak arra, hogy adott esetben a 
pénzforgalmi szolgáltató online banki 
eszközein keresztül fizetési megbízásokat 
kezdeményezzenek. Az alapszintű fizetési 

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

folyószámlahitelhez. A tagállamok 
azonban lehetővé tehetik, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók az alapszintű 
fizetési számlához kis összegre szóló 
tartalékkeretet kínáljanak. Amíg a 
fogyasztó személyes használatra 
üzemelteti az alapszintű fizetési számlát, 
addig nem korlátozható azon műveletek 
száma, amelyeket e számla speciális 
díjszabási szabályai szerint biztosítanak a 
fogyasztó számára.

Or. en

Módosítás 8

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 
a pénzforgalmi szolgáltatásokat is;

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

k) „díjak”: a fogyasztó által a pénzforgalmi 
szolgáltatónak pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtásáért vagy a fizetési számlán 
lebonyolított műveletekért adott esetben 
fizetendő összes költség, amely a fizetési 
számlához kapcsolódik, beleértve a 
folyószámlahiteleket, a büntetéseket, 
valamint a hitelkártyák kamatait is;
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Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „átutalás”: a kedvezményezett fizetési 
számlájának egy fizetési művelet vagy 
sorozatos fizetési művelet útján történő 
jóváírására irányuló belföldi vagy határon 
átnyúló pénzforgalmi szolgáltatás, amelyet 
a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatónál 
vezetett fizetési számlájáról indítanak, a 
fizető fél által adott megbízás alapján;

o) „átutalás”: a kedvezményezett fizetési 
számlájának egy fizetési művelet vagy 
sorozatos fizetési művelet útján történő 
jóváírására irányuló pénzforgalmi 
szolgáltatás, amelyet a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
fizetési számlájáról indítanak, a fizető fél 
által adott megbízás alapján;

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A nemzeti szinten díjköteles fizetési 
számlákhoz kapcsolódó szolgáltatások
jegyzéke és egységesített terminológia

Or. en

Módosítás 12

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, 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket a 
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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.

nemzeti szinten díjköteles fizetési 
számlákhoz kapcsolódó összes 
szolgáltatásról. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó egységesített
terminológiát és fogalommeghatározást. 
Minden egyes szolgáltatásra csak egy 
nevet szabad alkalmazni.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 
illetékes hatóságok a következő 
szolgáltatásokat veszik figyelembe:

törölve

1) a fogyasztók által fizetési számlájukkal 
kapcsolatban a leggyakrabban igénybe 
vett szolgáltatások;
2) a fogyasztók számára a legnagyobb 
szolgáltatásonkénti költséget generáló 
szolgáltatások;
3) a fogyasztók számára legnagyobb teljes 
költséget generáló szolgáltatások;
4) a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb szolgáltatásonkénti nyereséget 
generáló szolgáltatások;
5) a pénzforgalmi szolgáltatók számára a 
legnagyobb teljes nyereséget generáló 
szolgáltatások.
Az EBH az 1093/2010/EU rendelet 16. 
cikke alapján iránymutatást dolgoz ki, 
hogy azzal segítse az illetékes 
hatóságokat.

Or. en
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 15

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 a 
fogyasztót – e dokumentumnak 
tartalmaznia kell a 3. cikk (5) 
bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő 
díjat. Változás esetén a fogyasztó számára 
átfogó tájékoztatást biztosítanak.
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Or. en

Módosítás 16

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 
kapcsolódó 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 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A pénzforgalmi szolgáltatók nem 
számíthatnak fel olyan díjat, amely nem 
szerepel az adott díjszabási 
dokumentumban.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
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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 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássanak egy 
glosszáriumot, amely legalább az (1) 
bekezdésben említett szolgáltatások 
jegyzékét és a kapcsolódó definíciókat 
magában foglalja.

Or. en

Módosítás 19

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 lehetőség szerint 
havonta, de legalább negyedévente
díjmentesen a fogyasztók rendelkezésére 
bocsássák a fizetési számlájukhoz 
kapcsolódóan felmerült valamennyi díjról 
szóló kimutatást.

Or. en

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) előzetes értesítést a következő 
időszakban felszámítandó díjak lehetséges 
változásairól vagy növekedéséről.

Or. en
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Módosítás 21

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 szolgáltatások 3. cikk (5) 
bekezdésében említett jegyzékében 
szereplő kifejezéseket és 
fogalommeghatározásokat használják.

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók díjmentesen hozzáférjenek 
legalább egy olyan weboldalhoz, amely a 
(2) és (3) bekezdéssel összhangban 
összehasonlítja a pénzforgalmi szolgáltatók 
által a fizetési számlák után nemzeti 
szinten felszámított díjakat és az 
alkalmazott kamatlábakat.

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) működési szempontból minden a) minden pénzforgalmi szolgáltatótól 
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pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenek; függetlenek;

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) egyértelműen megjelölik 
tulajdonosukat és finanszírozásukat;

Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) naprakész tájékoztatást nyújtanak; c) naprakész, pontos, megbízható és 
fogyasztóbarát tájékoztatást nyújtanak;

Or. en

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A pénzforgalmi szolgáltatók által az 
Európai Unióban felszámított díjak 
áttekintésének megkönnyítése érdekében a 
Bizottság létrehoz egy naprakész, 
független, pontos, megbízható és 
fogyasztóbarát portált, amely megadja az 
akkreditált összehasonlító weboldalakra 



PE519.594v01-00 18/36 PA\1003933HU.doc

HU

mutató összes linket az adott 
tagállamokban.

Or. en

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) 2018 végéig ki kell fejleszteni azokat 
az európai weboldalakat is, amelyek 
összehasonlítják a pénzforgalmi 
szolgáltatók által a fizetési számlákhoz 
nyújtott szolgáltatásokért felszámított 
díjakat a különböző tagállamokban.
A Bizottság eddig az időpontig létrehozza 
az EBH-val közösen működtetett 
nyilvános európai összehasonlító 
weboldalt is.
A Bizottság a 24. cikkel összhangban 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus révén erre az időpontra létrehozza 
továbbá a magáncélú európai szintű 
összehasonlító weboldalak önkéntes 
akkreditációs rendszerét. Az akkreditáció 
elnyeréséhez a magánüzemeltetők által 
üzemeltetett összehasonlító 
weboldalaknak a (2) bekezdésben felsorolt 
valamennyi feltételt be kell tartaniuk. A 
Bizottság fenntartja a jogot, hogy 
valamely magánüzemeltető akkreditációs 
kérelmét elutasítsa vagy akkreditációját 
visszavonja, amennyiben a 
magánüzemeltető nem teljesíti a (2) 
bekezdésben felsorolt kötelezettségeket.

Or. en
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Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A Bizottság létrehoz és folyamatosan 
frissít egy egységes portált, hogy minden 
egyes tagállam tekintetében és európai 
szinten is biztosítsa az akkreditált 
összehasonlító weboldalakra mutató 
linkeket.
Ezen a portálon a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a 3. cikkel 
összhangban elfogadott, uniós 
egységesített terminológiát tartalmazó 
glosszáriumot, valamint a határokon 
átnyúló, fizetésiszámla-váltásra vonatkozó 
iránymutatásokat.
A portál nyilvánossá és könnyen 
elérhetővé teszi a 20. cikkben említett 
különböző nemzeti illetékes hatóságok 
listáját és kapcsolattartási adatait is.

Or. en

Módosítás 29

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 a fizetési számlára vonatkozó 
szerződés megkötése előtt megfelelő 
időben tájékoztassa a fogyasztót, hogy a 
fizetési számla külön is megvásárolható, 
valamint hogy a csomagban kínált minden 
egyes termékhez és szolgáltatáshoz 
kapcsolódó költségekről és díjakról 
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különálló tájékoztatást nyújtson.

Or. en

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fogyasztók számára lehetővé kell 
tenni, hogy külön megvásárolják a 16. 
cikkben meghatározott alapszintű fizetési 
számla részét nem képező 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A szolgáltatók számára ezenkívül 
lehetővé kell tenni, hogy adott esetben 
külön szolgáltatásként hiteltermékeket 
kínáljanak az alapszintű fizetési számlával 
rendelkező fogyasztóknak. Az alapszintű 
fizetési számlához való hozzáférést, illetve 
annak használatát semmi esetre sem lehet 
e szolgáltatásokkal összefüggésben 
korlátozni, vagy azok megvásárlásától 
függővé tenni.

Or. en
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 33

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 némileg 
eltérő rendelkezéseket, amennyiben ez 
egyértelműen a fogyasztó érdekében álló 
hatékonyságnövekedéssel jár.

Or. en

Indokolás

Az egyébként hatékonyabb számlaváltási szolgáltatási rendszerrel rendelkező tagállamok 
számára lehetővé kell tenni, hogy megtartsák rendszereiket.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a valamennyi fennálló, átutalásra és az a) a fogyasztó számára a valamennyi 
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adós által jóváhagyott beszedésre 
vonatkozó rendszeres fizetési megbízást 
tartalmazó lista átadása az átvevő
pénzforgalmi szolgáltatónak és –
amennyiben azt a fogyasztó a (2) 
bekezdésben foglaltak szerint külön kéri –
a fogyasztónak;

fennálló, átutalásra és az adós által 
jóváhagyott beszedésre vonatkozó 
rendszeres fizetési megbízást tartalmazó 
átfogó lista átadása és visszaigazolás 
kérése annak az átvevő pénzforgalmi 
szolgáltatónak való átadásához;

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 37

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. A 
2007/64/EK irányelv 45. cikkének (2) 
bekezdését ennek megfelelően módosítani 
kell.

Or. en

Módosítás 38

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 39

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett pénzforgalmi szolgáltató megtérítse 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett pénzforgalmi szolgáltató kellő 
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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.

időben 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 a 
pénzforgalmi szolgáltatót terheli, 
amelynek igazolnia kell, hogy a 10. 
cikkben megállapított feltételeket 
betartotta.

Or. en

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 41

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 lakóhellyel rendelkező 
fogyasztókat ne érje nemzetiségük,
lakóhelyük alapján vagy bármilyen más 
okból hátrányos megkülönböztetés, amikor 
az Unión belül kívánnak fizetési számlát 
nyitni vagy fizetési számlájukhoz 
hozzáférni.

Or. en
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Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A fizetési számlához való hozzájutásra 

vonatkozó jog
Az Európai Unióban jogszerűen 
lakóhellyel rendelkező valamennyi 
személynek joga van hozzáférni ingyenes 
vagy legfeljebb névleges díjú alapszintű 
fizetési számlához.

Or. en

Indokolás

Mivel az alapszintű fizetési számlákat többnyire díjmentesen vagy alacsony díjak mellett 
kínálják, az előadó a „névleges díj” megfogalmazást választotta a jelképes, nagyon alacsony 
díj meghatározására. A „méltányos díj” kifejezés nem kellően meghatározott, és a kívántnál 
magasabb díj előírását is lehetővé tenné.

Módosítás 43

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 területükön biztosítják, 
hogy a fizetési számlát kínáló minden
pénzforgalmi szolgáltató kínálatában 
szerepeljen az alapszintű fizetési számla, 
amely rendes üzletvitelük szerves 
részeként legalább a 16. cikk (1) 
bekezdésében felsorolt szolgáltatásokat 
nyújtja.

Or. en
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Módosítás 44

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 
tartózkodási helyétől 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 
tartózkodási helyétől 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 felelős nyilatkozatot.

Or. en

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) amennyiben a fogyasztó már rendelkezik 
egy fizetési számlával valamely, 
ugyanazon a területen található 
pénzforgalmi szolgáltatónál, ami lehetővé 
teszi számára a 16. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt pénzforgalmi szolgáltatások 
igénybevételét. A fogyasztó nem minősül 
számlatulajdonosnak, ha bizonyítani 
tudja, hogy a 9. cikk szerint másik fizetési 
számlára váltott vagy felmondta az eddigi 
szerződést;
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Or. en

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az adott tagállamban már fizetési 
számlával rendelkező fogyasztók is 
átválthatnak alapszintű fizetési számlára a 
10. cikkben előírt számlaváltási 
szolgáltatás igénybevételével.

Or. en

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

alapszintű fizetési számla magában foglalja 
a következő szolgáltatásokat:

Or. en

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) beszedés; 1) az euróban és nem euróban történő
beszedés;

Or. en

Indokolás

Az euróban (SEPA-tranzakciók) és más tagállamok pénznemében történő tranzakcióknak 
lehetségesnek kell lenniük az alapszintű fizetési számlával.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – d pont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) fizetési kártyával végrehajtott fizetési 
műveletek, ideértve az online fizetéseket 
is;

2) fizetési kártyával végrehajtott fizetési 
műveletek euróban és nem euróban, 
ideértve az online fizetéseket is;

Or. en

Indokolás

Az euróban (SEPA-tranzakciók) és más tagállamok pénznemében történő tranzakcióknak 
lehetségesnek kell lenniük az alapszintű fizetési számlával.

Módosítás 51

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

3) átutalások. 3) euróban és nem euróban történő
átutalások.

Or. en

Indokolás

Az euróban (SEPA-tranzakciók) és más tagállamok pénznemében történő tranzakcióknak 
lehetségesnek kell lenniük az alapszintű fizetési számlával.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – d pont – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) euróban és nem euróban történő 
állandó átutalások és beszedési 
megbízások;

Or. en

Indokolás

Az euróban (SEPA-tranzakciók) és más tagállamok pénznemében történő tranzakcióknak 
lehetségesnek kell lenniük az alapszintű fizetési számlával.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett valamennyi szolgáltatás 
tekintetében meghatározzák a műveletek
azon minimális számát, amelyet a 
fogyasztónak díjmentesen vagy a 17. 
cikkben említett díj fejében nyújtanak. A
műveletek minimális számának

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
mindaddig, amíg a fogyasztó az alapszintű 
fizetési számlát személyes céljaira 
használja, nincs korlát azon műveletek 
számát illetően, amelyeket a 17. cikkben
meghatározott árképzési szabályok szerint 
nyújtanak.
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ésszerűnek kell lennie és összhangban kell 
lennie az érintett tagállam bevett 
kereskedelmi gyakorlatával.

Or. en

Módosítás 54

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a
számlatulajdonosokat olyan fizetési 
kártyával lássák el, amelyet Unió-szerte 
minden bankautomata képes elfogadni.

Or. en

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztónak az alapszintű fizetési 
számlához kapcsolódóan ne kínáljanak 
folyószámlahitelt. A tagállamoknak 
azonban adott esetben lehetővé kell 
tudniuk tenni a pénzforgalmi szolgáltatók 
számára, hogy kisösszegű 
folyószámlahiteleket biztosítsanak az 
ideiglenes negatív egyenlegek fedezésére. 
Az ilyen folyószámlahitelekért és külön 
hiteltermékekért felszámított díjaknak 
átláthatónak kell lenniük, és legalább 
olyan kedvezőnek kell lenniük, mint a 
szolgáltató szokásos árazási politikája.

Or. en
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Módosítás 56

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

Indokolás

Mivel az alapszintű fizetési számlákat többnyire díjmentesen vagy alacsony díjak mellett 
kínálják, az előadó a „névleges díj” megfogalmazást választotta a jelképes, nagyon alacsony 
díj meghatározására. A „méltányos díj” kifejezés nem kellően meghatározott, és a kívántnál 
magasabb díj előírását is lehetővé tenné.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztóra a keretszerződésben rögzített 
fogyasztói kötelezettségvállalások 
nemteljesítése miatt kirótt díjak 
méltányosak legyenek, és soha ne 
legyenek magasabbak a szolgáltató 
szokásos árképzési politikája szerinti 
díjaknál. A fogyasztónak nem szabad díjat 
felszámítani az akaratától független 
helyzetekben, így a késedelmesen beérkező 
fizetések miatt visszautasított rendszeres 
fizetési megbízások miatt.

Or. en
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Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azokban az esetekben, ha a 16. 
cikkben jelzett szolgáltatásokat nem 
díjmentesen kínálják, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy az illetékes 
hatóságok felső határt szabhassanak az 
évente a pénzforgalmi szolgáltató által a 
fogyasztónak felszámítható névleges díjak 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 59

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 
díjnak:

törölve

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. en

Módosítás 60

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a számlán 12 egymást követő hónapnál 
hosszabb időszakon keresztül nem történt 
művelet;

törölve

Or. en

Módosítás 62

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 e 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. 
Amennyiben valamely tagállam több 
illetékes hatóságot hatalmaz fel az ezen 
irányelvnek való tényleges megfelelés 
biztosítására és nyomon követésére, úgy a 
tagállamok biztosítják e hatóságok szoros 
együttműködését annak érdekében, hogy 
azok mindegyike hatékonyan tudja 
végrehajtani saját feladatait. Ezek a 
hatóságok szorosan együttműködnek a 
tagállami illetékes hatóságokkal az ezen 
irányelvben megállapított intézkedések 
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helyes és teljes körű alkalmazásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
fizetési számlák szolgáltatói legalább egy 
alternatív vitarendezési szervezetet 
elfogadjanak.

Or. en

Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók tájékoztassák a 
fogyasztót azokról az alternatív 
vitarendezési szervezetekről, amelyekhez 
tartoznak, és amelyek illetékesek a köztük 
és a fogyasztók között esetlegesen 
felmerülő jogviták rendezésében. Azt is 
meg kell adniuk, hogy kötelesek-e vagy 
kötelezik-e magukat arra, hogy ezeket a 
szervezeteket igénybe vegyék a fogyasztói 
jogviták rendezésére.

Or. en
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Módosítás 65

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az (1b) bekezdésben említett 
információkat világos, érthető és könnyen 
elérhető módon kell közzétenni a 
szolgáltatók honlapján, amennyiben van 
ilyen, valamint fel kell tüntetni a 
szolgáltató és a fogyasztó között létrejött 
adásvételi vagy szolgáltatási szerződések 
általános feltételeiben.

Or. en

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A tagállamok fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek olyan alternatív 
vitarendezési eljárásokat, amelyek 
keretében közösen bírálják el a 
pénzforgalmi szolgáltató és több fogyasztó 
azonos vagy hasonló jogvitáit. Az egyéni 
és a kollektív panaszok és jogorvoslatok 
kezelésére szolgáló alternatív 
vitarendezési rendszerek egymást 
kiegészítő, nem pedig egymást 
kölcsönösen kizáró eljárások.

Or. en

Módosítás 67

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

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

A tagállamok először az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 2 éven belül, majd 
azt követően kétévente tájékoztatják a 
Bizottságot a következőkről:

Or. en


