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Roberto Gualtieri
a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

Jelentés A8-0360/2018
Eva Maydell
Az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak
(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
–

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

(EU) 2019/... RENDELETE

(...)

a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a 

pénznemek közötti átváltási díjak tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel 
mutatja.
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tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére1,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére2,

rendes jogalkotási eljárás keretében3,

mivel:

(1) Az euroövezeti tagállamok közötti határokon átnyúló, euróban történő fizetések díjai 

jelentős mértékben – az esetek túlnyomó többségében jelentéktelen szintre – 

csökkentek azóta, hogy ▌elfogadták a 2560/2001/EK4 és a 924/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletet5.

(2) Az euroövezeten kívüli tagállamokból induló euróban történő határokon átnyúló 

fizetések azonban mintegy 80 %-át teszik ki az euroövezeten kívüli tagállamokból 

induló összes határokon átnyúló fizetésnek. Az ilyen határokon átnyúló fizetések 

díjai a legtöbb euroövezeten kívüli tagállamban továbbra is túlzottan magasak, 

jóllehet az euroövezeten kívüli tagállamokban működő pénzforgalmi szolgáltatók 

ugyanazt a hatékony infrastruktúrát vehetik igénybe e műveletek rendkívül alacsony 

költséggel történő feldolgozásához, mint az euroövezeten belül működő 

pénzforgalmi szolgáltatók.

1 HL C 382., 2018.10.23., 7. o.
2 HL C 367., 2018.10.10., 28. o.
3 Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 
…-i határozata.
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2560/2001/EK rendelete (2001. december 19.) a 
határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről (HL L 344., 2001.12.28., 13. o.).
5 Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a 
Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11. o.).
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(3) A határokon átnyúló fizetések magas díjai továbbra is akadályt jelentenek az 

euroövezeten kívüli tagállamok vállalkozásainak és polgárainak a belső piacba 

történő maradéktalan integrációja előtt, és befolyásolják versenyképességüket. Ezek 

a magas díjak fenntartják az Unióban pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők két 

kategóriáját: ▌ azokét a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőkét, akik ▌ 

részesülnek az egységes eurofizetési térség (a továbbiakban: a SEPA) előnyeiből, ▌ 

és azokét a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőkét, akik magas költségeket 

fizetnek euróban történő határokon átnyúló fizetéseikért.

(4) A belső piac működésének megkönnyítése érdekében, valamint az euroövezeti és 

euroövezeten kívüli tagállamok pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevői közötti, az 

euróban történő határokon átnyúló fizetések tekintetében fennálló egyenlőtlenségek 

megszüntetése céljából biztosítani kell, hogy az Unión belül euróban történő 

határokon átnyúló fizetések díjait összehangolják azon tagállam nemzeti 

pénznemében végzett megfelelő belföldi fizetések díjaival, amely tagállamban a 

pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő pénzforgalmi szolgáltatója működik. A 

pénzforgalmi szolgáltatót úgy kell tekinteni, hogy abban a tagállamban működik, 

amelyben szolgáltatásait a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőnek nyújtja. 
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(5) A pénznemek közötti átváltási díjak jelentős költséget jelentenek azoknál a 

határokon átnyúló fizetéseknél, ahol a fizető fél tagállama és a kedvezményezett 

tagállama eltérő pénznemet használ. Az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv6 45. cikke előírja, hogy az alkalmazott díjak és átváltási árfolyamok 

átláthatóak legyenek, az említett irányelv 52. cikkének (3) bekezdése tájékoztatási 

követelményeket határoz meg a keretszerződés hatálya alá tartozó fizetési 

műveletek tekintetében, és az említett irányelv 59. cikkének (2) bekezdése pedig a 

bankjegykiadó automatán (a továbbiakban: az ATM) vagy az értékesítés helyén 

pénznemek közötti átváltási szolgáltatást nyújtó felekkel szembeni tájékoztatási 

követelményekre vonatkozik. Ezek a tájékoztatási követelmények nem értek el 

megfelelő átláthatóságot és összehasonlíthatóságot a pénznemek közötti átváltási 

díjak tekintetében azokban a helyzetekben, amelyekben a pénznemek közötti 

átváltáshoz az ATM-en vagy az értékesítés helyén különböző, választható 

lehetőségeket kínálnak. Az ▌átláthatóság és az összehasonlíthatóság említett hiánya 

akadályozza a versenyt, amely csökkentené a pénznemek közötti átváltási díjakat, és 

növeli annak kockázatát, hogy a fizető felek a pénznemek közötti átváltás drága 

lehetőségeit választják. Ezért ▌ további intézkedéseket kell bevezetni a 

fogyasztóknak a pénznemek közötti átváltási szolgáltatások túlzottan magas díjaival 

szembeni védelme érdekében, és annak biztosítására, hogy ▌ a fogyasztók 

megkapják a pénznemek közötti átváltás legjobb lehetőségének kiválasztásához 

szükséges tájékoztatást. 

6 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a 
belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 
2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).
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(6) Annak biztosítására, hogy a piaci szereplők ne kényszerüljenek fizetési 

infrastruktúrájuknak, eszközeiknek és folyamataiknak a megnövelt átláthatóság 

biztosítása érdekében teendő kiigazításakor aránytalan mértékű beruházásra, a 

végrehajtandó intézkedéseknek megfelelőeknek és költséghatékonyaknak kell 

lenniük. Ugyanakkor azokban a helyzetekben, amelyekben a fizető fél az ATM-en 

vagy az értékesítés helyén a pénznemek közötti átváltás különböző lehetőségei 

közül választhat, a tájékoztatásnak lehetővé kell tennie az összehasonlítást, hogy a 

fizető fél megalapozott döntést hozhasson. 

(7) Az összehasonlíthatóság teljesítése érdekében valamennyi kártyaalapú fizetés 

esetében a pénznemek közötti átváltási díjakat azonos módon, nevezetesen az 

Európai Központi Bank (EKB) által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro 

devizaárfolyamokhoz képest számított százalékos árrések formájában kell közölni. 

Az eurótól eltérő két pénznem közötti átváltás esetén az árrés alapulhat egy, az 

EKB két árfolyamából származó árfolyamon is.
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(8) A pénznemek közötti átváltási díjakra vonatkozóan az (EU) 2015/2366 irányelvben 

megállapított általános tájékoztatási követelményekkel összhangban a pénznemek 

közötti átváltási szolgáltatást nyújtók a fizetési művelet kezdeményezését 

megelőzően kötelesek tájékoztatást adni a pénznemek közötti átváltási díjaikról. Az 

ATM-en vagy az értékesítés helyén pénznemek közötti átváltási szolgáltatást nyújtó 

feleknek egyértelmű és hozzáférhető tájékoztatást kell adniuk e szolgáltatások 

általuk alkalmazott díjairól, például úgy, hogy a kasszánál vagy digitális formában 

a terminálon, illetve online vásárlás esetén a képernyőn megjelenítik a díjaikat. Az 

(EU) 2015/2366 irányelv 59. cikkének (2) bekezdésében említett tájékoztatáson 

felül a fizetés kezdeményezése előtt az említett feleknek konkrét tájékoztatást kell 

adniuk a kedvezményezett által használt pénznemben a kedvezményezettnek 

fizetendő összegről, valamint a fizető fél számlájának pénznemében a fizető fél 

által fizetendő teljes összegről. A kedvezményezett által használt pénznemben 

fizetendő összegnek ki kell fejeznie a megvásárlandó áruk és szolgáltatások árát, és 

a megjelenítése a fizetési terminál helyett lehetséges a pénztárnál is. A 

kedvezményezett által használt pénznem általában a helyi pénznem, de a szerződési 

szabadság elvének megfelelően egyes esetekben más uniós pénznem is lehet. A 

fizető fél által számlájának pénznemében fizetendő teljes összegnek tartalmaznia 

kell az áruk vagy szolgáltatások árát és a pénznemek közötti átváltási díjakat. 

Ezenfelül a nyugtán vagy más tartós adathordozón mindkét összeget dokumentálni 

kell.
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(9) Az (EU) 2015/2366 irányelv 59. cikkének (2) bekezdésére tekintettel, ha a 

pénznemek közötti átváltási szolgáltatást ATM-en vagy az értékesítés helyén 

kínálják, a fizető fél számára lehetővé kell tenni, hogy ezt a szolgáltatást elutasítsa, 

és helyette a kedvezményezett által használt pénznemben fizessen. 

(10) Annak érdekében, hogy a fizető fél ATM-en vagy az értékesítés helyén 

összehasonlíthassa a pénznemek közötti átváltási lehetőségek díjait, a fizető fél 

pénzforgalmi szolgáltatójának nem csupán a keretszerződésük szerződési feltételei 

között kell feltüntetnie a pénznemek közötti átváltás alkalmazandó díjaira 

vonatkozó, teljes mértékben összehasonlítható tájékoztatást, hanem ezt a 

tájékoztatást nyilvánossá kell tennie valamilyen széles körben elérhető és könnyen 

hozzáférhető elektronikus platformon, különösen ügyfeleknek szóló weboldalain, 

online banki szolgáltatásainak weboldalain és mobiltelefonos banki 

szolgáltatásainak alkalmazásaiban, könnyen érthető és hozzáférhető módon. Ez 

elősegítené az összehasonlítható weboldalak fejlesztését, hogy a fogyasztók külföldi 

utazás vagy vásárlás alkalmával könnyebben összehasonlíthassák az árakat. Ezen 

túlmenően más pénznemben teljesítendő kártyaalapú fizetés alkalmával a fizető fél 

pénzforgalmi szolgáltatójának emlékeztetnie kell a fizető feleket az alkalmazandó 

pénznemek közötti átváltási díjakra valamely széles körben elérhető és könnyen 

hozzáférhető elektronikus kommunikációs csatornán keresztül, például SMS-

üzenetek, e-mailek vagy a mobiltelefonos banki szolgáltatások alkalmazásán belüli 

értesítések formájában. A pénzforgalmi szolgáltatóknak és a pénzforgalmi 

szolgáltatást igénybe vevőknek meg kell állapodniuk, hogy melyik elektronikus 

kommunikációs csatornát használják a pénznemek közötti átváltási díjakról szóló 

tájékoztatás céljára, figyelembe véve a fizető fél elérésének leghatékonyabb módját. 

A pénzforgalmi szolgáltatóknak azt is el kell fogadniuk, ha a pénzforgalmi 

szolgáltatást igénybe vevő nem kíván a pénznemek közötti átváltási díjakra 

vonatkozó tájékoztatást tartalmazó elektronikus üzeneteket kapni.
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(11) Időszakos emlékeztetők küldése helyénvaló abban az esetben, ha a fizető fél 

hosszabb ideig külföldön tartózkodik, például kiküldetésben van vagy külföldön 

tanul, vagy ha a fizető fél rendszeresen használ kártyát helyi pénznemben teljesített 

online vásárlásra. Az ilyen emlékeztetők küldésére vonatkozó kötelezettség a 

pénzforgalmi szolgáltatók számára nem tenne szükségessé aránytalan 

beruházásokat meglévő üzleti folyamataiknak és a fizetéseket feldolgozó 

infrastruktúra kiigazítása érdekében, és biztosítaná, hogy a fizető fél jobb 

tájékoztatást kapjon a pénznemek közötti átváltás különböző lehetőségeinek 

mérlegelése során. 

▌

(12) A Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 

az EKB-nak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a határokon 

átnyúló, euróban történő fizetések és a nemzeti pénznemben teljesített belföldi 

műveletek költségének kiegyenlítésére vonatkozó szabály alkalmazásáról, és a 

pénznemek közötti átváltásról szóló, e rendeletben meghatározott tájékoztatási 

követelmények hatékonyságáról. A Bizottságnak további lehetőségeket– és e 

lehetőségek műszaki megvalósíthatóságát – is elemeznie kell arra vonatkozóan, 

hogy az egyenlő díjakra vonatkozó szabályt kiterjesszék az összes uniós pénznemre, 

és hogy tovább javítsák a pénznemek közötti átváltási díjak átláthatóságát és 

összehasonlíthatóságát, valamint a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójától eltérő fél 

által kínált, pénznemek közötti átváltási lehetőség elfogadásának vagy 

elutasításának lehetőségét.
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▌

(13) Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió 

szintjén azonban a fizetések határokon átnyúló jellege miatt e célok jobban 

megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt 

arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett célok 

eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 924/2009/EK rendelet módosításai

A 924/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Ez a rendelet az Unión belüli, határokon átnyúló fizetésekre és a 

pénznemek közötti átváltási díjak átláthatóságára vonatkozó 

szabályokat állapít meg.”;



AM\1176667HU.docx 10/21 PE631.698v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

b) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki: 

„▌ Az e bekezdés első bekezdése ellenére a 3a. és 3b. cikket azokra a belföldi 

és határokon átnyúló fizetésekre kell alkalmazni, amelyeket vagy euróban vagy 

egy tagállam eurótól eltérő nemzeti pénznemében denomináltak, és 

amelyekhez pénznemek közötti átváltási szolgáltatás is kapcsolódik.”

2. A 2. cikk 9. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„9. «díj»: bármely olyan összeg, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a 

pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének felszámol, amely 

közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik a fizetési művelethez, bármely 

olyan összeg, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató vagy a pénznemek 

közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó fél az (EU) 2015/2366 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv* 59. cikkének (2) bekezdésével 

összhangban a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének a 

pénznemek közötti átváltási szolgáltatásért felszámol, vagy ezek 

kombinációja;

______________
* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve 

(2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 

2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 

1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).”

3. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Egy pénzforgalmi szolgáltató által az euróban történő, határokon átnyúló 

fizetésekért a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőnek felszámolt 

díjaknak meg kell egyezniük a szóban forgó pénzforgalmi szolgáltató 

által lebonyolított azonos értékű és annak a tagállamnak a nemzeti 
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pénznemében történő megfelelő belföldi fizetésekért▌ felszámolt 

díjakkal, amely tagállamban a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő 

pénzforgalmi szolgáltatója működik.”;
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b) a cikk a következő ▌ bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A pénzforgalmi szolgáltató által egy olyan tagállam nemzeti 

pénznemében történő, határokon átnyúló fizetésekért, amely a 14. 

cikknek megfelelően bejelentette azon döntését, hogy e rendelet 

alkalmazását kiterjeszti saját nemzeti pénznemére, a pénzforgalmi 

szolgáltatást igénybe vevőnek felszámolt díjaknak meg kell egyezniük a 

szóban forgó pénzforgalmi szolgáltató által lebonyolított azonos értékű 

és azonos pénznemben történő megfelelő belföldi fizetésekért a pénzügyi 

szolgáltatást igénybe vevőnek felszámolt díjakkal.”;

c) a (3) bekezdést el kell hagyni;

d) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Az (1) és az (1a) bekezdés ▌ nem alkalmazandó a pénznemek közötti 

átváltási díjakra.”
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4. A szöveg a következő ▌cikkel egészül ki:

„3a. cikk

A kártyaalapú műveletekhez kapcsolódó, pénznemek közötti átváltási díjak

(1) Tekintettel az (EU) 2015/2366 irányelv 45. cikkének (1) bekezdésében, 52. 

cikkének (3) bekezdésében és 59. cikkének (2) bekezdésében a pénznemek 

közötti átváltási díjak és az alkalmazandó átváltási átváltási árfolyam 

tekintetében foglalt tájékoztatási követelményekre, a pénzforgalmi 

szolgáltatók és az említett irányelv 59. cikkének (2) bekezdésében említett, 

bankjegykiadó automatáknál (a továbbiakban: az ATM) vagy az értékesítés 

helyén pénznemek közötti átváltási szolgáltatásokat nyújtó felek kötelesek a 

pénznemek közötti átváltás teljes díját az Európai Központi Bank (EKB) által 

kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro devizaárfolyamhoz képest 

számított százalékos árrés formájában közölni. Erről az árrésről a fizetési 

művelet kezdeményezése előtt a fizető félnek  tájékoztatást adnak. 

(2) A pénzforgalmi szolgáltatók az (1) bekezdésben említett árréseket érthető és 

könnyen hozzáférhető módon nyilvánossá teszik valamilyen széles körben 

elérhető és könnyen hozzáférhető elektronikus platformon.
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(3) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatáson felül az ATM-en vagy az 

értékesítés helyén pénznemek közötti átváltási szolgáltatást nyújtó fél a 

fizetési művelet kezdeményezése előtt a fizető félnek a következő tájékoztatást 

is adja:

a) a kedvezményezettnek az általa használt pénznemben fizetendő összeg;

b) a fizető fizető fél által saját számlájának pénznemében fizetendő összeg.

(4) Az ATM-en vagy az értékesítés helyén pénznemek közötti átváltási 

szolgáltatást nyújtó fél egyértelműen feltünteti az (1) bekezdésben említett 

tájékoztatást az ATM-en vagy az értékesítés helyén. A pénzügyi művelet 

kezdeményezése előtt az említett fél továbbá tájékoztatja a fizető felet arról a 

lehetőségről is, hogy fizethet a kedvezményezett által használt pénznemben, a 

pénznemek közötti átváltást pedig ezt követően a fizető fél pénzforgalmi 

szolgáltatója végzi el. Az (1) és a (3) bekezdésben említett tájékoztatást a 

pénzügyi művelet kezdeményezését követően tartós adathordozón szintén a 

fizető fél rendelkezésére bocsátják.
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(5) A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója minden egyes, a pénzforgalmi 

szolgáltató által a fizető fél számára kibocsátott és ugyanazon számlához 

kapcsolódó bankkártyára vonatkozóan a fizető félnek az (1) bekezdésben 

említett tájékoztatást tartalmazó elektronikus üzenetet küld indokolatlan 

késedelem nélkül azt követően, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója 

fizetési megbízást kap ATM-ből történő olyan készpénzfelvételről vagy az 

értékesítés helyén történő olyan fizetésről, amelyet a fizető fél számlájának 

pénznemétől eltérő valamilyen uniós pénznemben denomináltak. 

Az első albekezdés ellenére ilyen üzenetet kell küldeni havonta egyszer 

minden olyan hónapban, amelyben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a 

fizető féltől ugyanabban a pénznemben denominált fizetési megbízást kap. 

(6) A pénzforgalmi szolgáltató megállapodik a pénzforgalmi szolgáltatást 

igénybe vevővel arról a széles körben elérhető és könnyen hozzáférhető 

elektronikus kommunikációs csatornáról vagy csatornákról, amelyen vagy 

amelyeken keresztül a pénzforgalmi szolgáltató az (5) bekezdésben említett 

üzenetet küldi.

A pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőnek 

felkínálja azt a lehetőséget, hogy az (5) bekezdésben említett elektronikus 

üzenetekről lemondjon. 

A pénzforgalmi szolgáltató és a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő 

megállapodhat arról, hogy az (5) bekezdést és ezt a bekezdést részben vagy 

egészében nem alkalmazzák, amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatást 

igénybe vevő nem fogyasztó.
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(7) Az ebben a cikkben említett tájékoztatást ingyenesen, valamint semleges és 

érthető módon kell nyújtani.”

▌

5. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„3b. cikk

Az átutalásokhoz kapcsolódó, pénznemek közötti átváltási díjak

(1) Ha a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója pénznemek közötti átváltási 

szolgáltatást kínál az (EU) 2015/2366 irányelv 4. cikkének 24. pontjában 

meghatározott olyan átutalással kapcsolatban, amelyet a pénzforgalmi 

szolgáltató weboldalát vagy mobiltelefonos banki szolgáltatásainak 

alkalmazását használva közvetlenül online kezdeményeznek, a pénzforgalmi 

szolgáltató az említett irányelv 45. cikkének (1) bekezdésére és 52. cikkének 

(3) bekezdésére tekintettel a pénzügyi művelet kezdeményezése előtt 

egyértelmű, semleges és érthető módon tájékoztatja a fizető felet a pénznemek 

közötti átváltási szolgáltatás átutalásra alkalmazandó becsült díjairól. 

(2) A pénzügyi művelet kezdeményezése előtt a pénzforgalmi szolgáltató 

egyértelmű, semleges és érthető módon közli a fizető féllel az átutalás teljes 

becsült összegét a fizető fél számlájának pénznemében, beleértve valamennyi 

tranzakciós díjat és a pénznemek közötti átváltási díjakat is. A pénzforgalmi 

szolgáltató közli továbbá a kedvezményezettnek átutalandó becsült összeget a 

kedvezményezett által használt pénznemben.”
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6. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikk

Felülvizsgálat

(1) A Bizottság ... [e módosító rendelet hatálybalépésétől számított 36 hónap]-ig 

▌jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az EKB-nak és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról és 

hatásáról, amely jelentésnek különösen ki kell terjednie a következőkre:

a) annak értékelése, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók hogyan 

alkalmazzák az (EU).../... rendelettel*+ módosított ezen rendelet 3. 

cikkét;

b) annak értékelése, hogy hogyan változott a tagállamok nemzeti 

pénznemeiben és az euróban történő belföldi és határokon átnyúló 

fizetések volumene és díjai az (EU) .../... rendelet++ elfogadása óta;

c) annak értékelése, hogy az (EU).../...++ rendelettel módosított ezen 

rendelet 3. cikke milyen hatással van a pénznemek közötti átváltási 

díjak és a pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos, a fizető feleket és 

a kedvezményezetteket terhelő egyéb díjak változására;

d) annak értékelése, hogy az e rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 

módosítása az összes tagállam pénznemére való kiterjesztéssel milyen 

várható hatással jár;

+ HL: Kérjük, illessze be a 2018/0076(COD) dokumentumban szereplő rendelet számát, és 
illessze be az említett rendelet számát, dátumát, címét és HL hivatkozását a lábjegyzetbe.
++ HL: Kérjük, illessze be a 2018/0076(COD) dokumentumban szereplő rendelet számát, és 
illessze be az említett rendelet számát, dátumát, címét és HL hivatkozását a lábjegyzetbe.
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e) annak értékelése, hogy a pénznemek közötti átváltási szolgáltatást 

nyújtók hogyan alkalmazzák az e rendelet 3a. és 3b. cikkében 

meghatározott tájékoztatási követelményeket és az (EU) 2015/2366 

irányelv 45. cikkének (1) bekezdését, 52. cikkének (3) bekezdését és 59. 

cikkének (2) bekezdését végrehajtó nemzeti jogszabályokat, valamint 

hogy ezek a szabályok javították-e a pénznemek közötti átváltási díjak 

átláthatóságát;

f) annak értékelése, hogy a pénznemek közötti átváltási szolgáltatást 

nyújtók nehézségekbe ütköznek-e, és ha igen, milyen mértékben, az e 

rendelet 3a. és 3b. cikkének és az (EU) 2015/2366 irányelv 45. cikkének 

(1) bekezdését, 52. cikkének (3) bekezdését és 59. cikkének (2) 

bekezdését végrehajtó nemzeti jogszabályok gyakorlati alkalmazása 

során;  

g) a pénznemek közötti átváltási szolgáltatást nyújtók által használt vagy 

rendelkezésére álló, és a pénznemek közötti átváltási díjak 

átláthatóságának további javítására alkalmas kommunikációs 

csatornák és technológiák költség-haszon elemzése, beleértve annak 

értékelését, hogy vannak-e olyan csatornák, amelyek felajánlását a 

pénzforgalmi szolgáltatók számára elő kellene írni a 3a. cikkben 

említett tájékoztatás nyújtásához; ez az elemzés tartalmazza az e 

rendelet 3a. cikkének (1) és (3) bekezdésében szereplő tájékoztatás 

egyidejű, az egyes műveletek kezdeményezése előtti, az ATM-en vagy az 

értékesítés helyén történő pénznemek közötti átváltás minden 

lehetőségére kiterjedő közzététele technikai megvalósíthatóságának 

értékelését is; 
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h) költség-haszon elemzés azon lehetőség bevezetéséről, hogy a fizető felek 

eldönthessék, hogy nem kívánnak élni a saját pénzforgalmi 

szolgáltatójától eltérő felek által az ATM-en vagy az értékesítés helyén 

kínált, pénznemek közötti átváltás lehetőségével, valamint hogy e 

döntésüket megváltoztathassák; 

i) költség-haszon elemzés azon követelmény bevezetéséről, hogy a fizető 

fél pénzforgalmi szolgáltatója – egyedi fizetési művelettel kapcsolatban 

nyújtott pénznemek közötti átváltási szolgáltatás esetében – a művelet 

kezdeményezésekor érvényes átváltási árfolyamot alkalmazza a művelet 

elszámolásakor vagy kiegyenlítésekor.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett jelentésnek ki kell terjednie legalább a 

2019. december 15. és a ... [e módosító rendelet hatálybalépését követő 30 

hónap] közötti időszakra. Figyelembe kell vennie a különböző fizetési 

műveletek sajátosságait, megkülönböztetve egymástól különösen az ATM-en 

és az értékesítés helyén kezdeményezett műveleteket.

Jelentése elkészítésekor a Bizottság felhasználhatja a tagállamok által az (1) 

bekezdéssel összefüggésben gyűjtött adatokat.

_____________

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) .../... rendelete (...) ...-ról/-ről (HL 

...).”
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2. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik 

napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2019. december 15-től kell alkalmazni, kivéve a következőket:

a) az 1. cikk 6. pontját ... [e módosító rendelet hatálybalépésének napja]-tól/től 

kell alkalmazni;

b) az 1. cikk 4. és 5. pontját a 924/2009/EK rendelet 3a. cikkének (1)–(4) 

bekezdése és 3b. cikke tekintetében ... [e módosító rendelet hatálybalépésétől 

számított 12 hónap]-tól/től kell alkalmazni;

c) az 1. cikk 4. pontját a 924/2009/EK rendelet 3a. cikkének (5) és (6) bekezdése 

tekintetében ... [e módosító rendelet hatálybalépésétől számított 24 hónap]-

tól/től kell alkalmazni;

d) az 1. cikk 4. pontját a 924/2009/EK rendelet 3a. cikkének (7) bekezdése 

tekintetében, amennyiben az említett rendelet 3a. cikkének (1)–(4) 

bekezdésére vonatkozik, ... [e módosító rendelet hatálybalépésétől számított 

12 hónap]-tól/től kell alkalmazni;
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e) az 1. cikk 4. pontját a 924/2009/EK rendelet 3a. cikkének (7) bekezdése 

tekintetében, amennyiben az említett rendelet 3a. cikkének (5) és (6) 

bekezdésére vonatkozik, ... [e módosító rendelet hatálybalépésétől számított 

24 hónap]-tól/től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ▌-ban/-ben, ...

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

Or. en


