
PA\615530HU.doc PE 374.163v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Jogi Bizottság

IDEIGLENES
2005/0245(COD)

17.5.2006

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Jogi Bizottság részéről

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a belső piaci fizetési szolgáltatásokról, valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 
2002/65/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2005)0603 –  – C6-0411/2005 – 2005/0245(COD))

A vélemény előadója: Rainer Wieland



PA\615530HU.doc PE 374.163v01-002/12 PA\615530HU.doc

HU

PA_Legam



PA\615530HU.doc PE 374.163v01-003/12 PA\615530HU.doc

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A belső piaci fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvi javaslat célja a méretgazdaságosság 
javítása és a verseny fokozása, melyek a lisszaboni célok elérését szolgálják. A közös jogi 
keret létrehozása feltételezhetően lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztók előnyére jobb 
átláthatóság és nagyobb választék alakuljon ki a fizetési szolgáltatások piacán, de ehhez a 
szolgáltatók és a vállalatok részéről is jelentős befektetések szükségesek. A Bizottság 
javaslata kapcsán heves vita zajlik az abban szereplő előírások kívánatosságáról és lehetséges 
hatásairól. Tekintettel a Jogi Bizottság hatáskörére, ez a vélemény olyan módosításokat 
tartalmaz, amelyek az irányelv hatályára vonatkoznak, illetve a jogszabály egyértelműsége 
szempontjából nyilvánvaló javításokra, valamint bizonyos intézményi előírásokra, mint 
például az úgynevezett komitológiai eljárás bevezetése.

Az előadó egyetért a javaslatra vonatkozóan meghatározott jogi alappal, valamint azzal, hogy 
a fizetési szolgáltatásokra vonatkozó egyes nemzeti előírások harmonizációjához az irányelvet 
választották a rendelet helyett.

A megfontolás tárgyát képező egyszerűsítési célokat figyelembe véve az előadó aggodalmát 
fejezi ki azon lehetőség elszalasztása miatt, hogy hatályon kívül helyezzék vagy módosítsák a 
határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló 2560/2001 rendeletet, és ezáltal 
csökkentsék az európai gazdaság ezen területét szabályozó jogszabályok számát. Bár ez 
valószínűleg szokatlan eljárás, de a Parlamentnek ragaszkodnia kellene ahhoz, hogy a 
Bizottság foglalja bele a javasolt irányelv egy új címébe a 2560/2001 rendelet azon előírásait, 
amelyeknek továbbra is érvényben kell maradniuk, és vegyen bele abba egy hatályon kívül 
helyezési záradékot. Mindezt szem előtt tartva ez a vélemény két olyan módosítást is 
tartalmaz, amely ezt a gyakorlatot kezdeményezi azáltal, hogy módosítja a megfelelő 
preambulumbekezdést és új cikket szúr be, mindkettőt olyan formában megfogalmazva, 
amely világosan tartalmazza a Parlament szándékát, azonban még nem végleges jogalkotási 
formában.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottság mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja be a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Cím

Javaslat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

  
1 JO C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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a belső piaci fizetési szolgálatatásokról 
valamint a 97/7/EK, a 2000/12/EK és a 
2002/65/EK irányelv módosításáról

a belső piaci fizetési szolgálatatásokról 
valamint a 97/5/EK irányelv hatályon kvül 
helyezéséről és a 97/7/EK, a 2000/12/EK és 
a 2002/65/EK irányelv módosításáról

Indokolás

A jogszabály egyértelműsége érdekében.

Módosítás: 2
(5) preambulumbekezdés

(5) E keretnek biztosítania kell a 
prudenciális előírásokra vonatkozó nemzeti 
rendelkezések összehangolását, az új fizetési 
szolgáltatók piacra jutását, a tájékoztatási 
előírásokat, illetve a fizetési szolgáltatások 
felhasználóinak jogait és kötelezettségeit. E 
kereten belül továbbra is meg kell tartani a 
2560/2001/EK rendelet rendelkezéseit, 
amelyek az árak tekintetében létrehozták az 
euróban végrehajtott fizetések egységes 
piacát. A 97/5/EK irányelv rendelkezéseit, 
valamint a 87/598/EGK, a 88/590/EGK és a 
97/489/EK ajánlásokban megfogalmazott 
ajánlásokat egységes kötelező erejű jogi 
aktusba kell foglalni.

(5) E keretnek biztosítania kell a 
prudenciális előírásokra vonatkozó nemzeti 
rendelkezések összehangolását, az új fizetési 
szolgáltatók piacra jutását, a tájékoztatási 
előírásokat, illetve a fizetési szolgáltatások 
felhasználóinak jogait és kötelezettségeit. E 
kereten belül a 2560/2001/EK rendelet 
szükséges rendelkezéseit, amelyek az árak 
tekintetében létrehozták az euróban 
végrehajtott fizetések egységes piacát, és a
97/5/EK irányelv rendelkezéseit, valamint a 
87/598/EGK, a 88/590/EGK és a 97/489/EK 
ajánlásokban megfogalmazott ajánlásokat
egységes kötelező erejű jogi aktusba kell 
foglalni.

Indokolás

Ez a módosítás a jogi szabályozás egyszerűsítését célozza azzal a módosítással együtt, amely 
új, IVa. cím bevezetését javasolja.

Módosítás: 3
(10) preambulumbekezdés

A tagállamoknak ki kell nevezniük azokat a 
hatóságokat, amelyek felelősek az 
engedélyek fizetési intézmények részére 
történő kiadásáért, a rendszeres ellenőrzések 
végrehajtásáért és az engedély 
visszavonására vonatkozó döntésért. Az 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a 
tagállamok nem támaszthatnak az ebben az 
irányelvben meghatározottakon túlmenő 
feltételeket a fizetési intézményekkel 

A tagállamoknak ki kell nevezniük azokat a 
hatóságokat, amelyek felelősek az 
engedélyek fizetési intézmények részére 
történő kiadásáért, a rendszeres ellenőrzések 
végrehajtásáért és az engedély 
visszavonására vonatkozó döntésért. Az 
egyenlő bánásmód biztosítása érdekében a 
tagállamok nem támaszthatnak az ebben az 
irányelvben meghatározottakon túlmenő 
feltételeket a fizetési intézményekkel 
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szemben. Azonban az illetékes hatóságok 
által hozott határozatoknak bíróság előtt 
megtámadhatóknak kell lenniük. Az 
illetékes hatóságok feladatkörei ugyanakkor 
nem járhatnak a pénzügyi rendszerek 
felügyeletének sérelmével, amely feladatot a 
Szerződés 105. cikke (2) bekezdésének 
negyedik francia bekezdése értelmében a 
Központi Bankok Európai Rendszere látja 
el.

szemben, a statisztikai jelentési 
követelmények kivételével. Azonban az 
illetékes hatóságok által hozott 
határozatoknak bíróság előtt 
megtámadhatóknak kell lenniük. Az 
illetékes hatóságok feladatkörei ugyanakkor 
nem járhatnak a pénzügyi rendszerek 
felügyeletének sérelmével, amely feladatot a 
Szerződés 105. cikke (2) bekezdésének 
negyedik francia bekezdése értelmében a 
Központi Bankok Európai Rendszere látja 
el.

Indokolás

A statisztikai jelentés általános követelmény, amelyet azonban ez a javaslat nem fed le.

Módosítás: 4
(18) preambulumbekezdés

(18) Az előírt információknak arányban kell 
lenniük a felhasználók szükségleteivel, és 
szabványos formában kell közölni őket. Az 
egyenként végrehajtott fizetési műveletekre 
azonban más tájékoztatási 
követelményeknek kell vonatkozniuk, mint a 
keretegyezményekre, amelyek egyszerre 
több fizetési műveletről szólnak.

(18) Az előírt információknak arányban kell 
lenniük a felhasználók szükségleteivel, és 
szabványos formában kell közölni őket. Az 
egyenként végrehajtott fizetési műveletekre 
azonban más tájékoztatási 
követelményeknek kell vonatkozniuk, mint a 
keretszerződésekre, amelyek egyszerre több 
fizetési műveletről szólnak.

Indokolás

A szöveg koherenciájának biztosítása érdekében.

Módosítás: 5
(28) preambulumbekezdés

(28) A teljes összeg teljesítésére és a 
teljesítés idejére vonatkozó rendelkezéseket 
azokra az esetekre célszerű korlátozni, 
amikor a megbízó és a kedvezményezett 
fizetési szolgáltatója is a Közösség területén 
működik, mivel a fizetési rendszerek 
Közösség területén való működését 
szabályozó előírások különböznek a 
harmadik országokban működő fizetései 
rendszereket szabályozó előírásoktól.

(28) A teljes összeg teljesítésére és a 
teljesítés idejére vonatkozó rendelkezéseket 
azokra az esetekre célszerű korlátozni, 
amikor a fizetés euróban történik, mivel a 
valutaváltásra további követelmények 
vonatkoznak.
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Indokolás

Ez a módosítás azzal a módosítással együtt került benyújtásra, amelyik változtat a 2. cikken, 
és a teljes irányelv hatályát a Közösségen belüli fizetésekre korlátozza, a végrehajtási időre 
vonatkozó előírások hatályát pedig – lásd még az 59. cikk (1) bekezdésére vonatkozó 
módosítást – az eurózónára.

Módosítás: 6
1. cikk

Ez az irányelv meghatározza azokat a 
szabályokat, amelyek alapján a 
tagállamoknak a fizetési szolgáltatók alábbi 
négy típusát kell megkülönböztetniük:

Ez az irányelv meghatározza azokat a 
szabályokat, amelyek alapján a 
tagállamoknak a fizetési szolgáltatók alábbi 
négy típusát kell megkülönböztetniük a 4. 
cikkben meghatározottak szerint.

a) a 2000/12/EK irányelvben meghatározott 
hitelintézetek;

Ez az irányelv meghatározza még az 
átláthatósági feltételekre vonatkozó 
szabályokat, valamint a felhasználók és a 
szolgáltatók jogait és kötelezettségeit a 
rendszeres vagy üzleti tevékenységként 
folytatott fizetési szolgáltatói 
tevékenységgel összefüggésben.

b) 2000/46/EK irányelvben meghatározott 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmények;
c) a 2000/12/EK irányelv 2. cikke (3) 
bekezdésének második francia 
bekezdésében meghatározott postai 
elszámolóközpontok, amelyek a nemzeti 
vagy a közösségi jog alapján fizetési 
szolgáltatások nyújtására jogosultak.
d) egyéb olyan természetes vagy jogi 
személyek, akik ezen irányelv 6. cikke 
értelmében engedélyt kaptak fizetési 
szolgáltatások nyújtására és végrehajtására 
a Közösség területén, a továbbiakban 
„fizetési intézmények”.
Ez az irányelv meghatározza még az 
átláthatósági feltételekre vonatkozó 
szabályokat, valamint a felhasználók és a 
szolgáltatók jogait és kötelezettségeit a 
rendszeres vagy üzleti tevékenységként 
folytatott fizetési szolgáltatói 
tevékenységgel összefüggésben.

A monetáris hatóságként eljáró központi 
bankok és a fizetési szolgáltatásokat nyújtó 
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hatóságok nem minősülnek fizetési 
szolgáltatónak.

Indokolás

A jogszabály világossága szempontjából jobb, ha a fizetési szolgáltatók négy típusát egyetlen, 
a 4. cikkbe foglalt meghatározás tartalmazza. A központi bankok mentességét inkább a 2. cikk 
(1) bekezdésében kell rögzíteni.

Módosítás: 7
2. cikk (1) bekezdés első albekezdés

(1) Ez az irányelv csak azokra a 
mellékletben felsorolt, fizetési műveletek 
természetes vagy jogi személy nevében 
történő végrehajtását jelentő üzleti 
tevékenységekre – a továbbiakban „fizetési 
szolgáltatások” – vonatkozik, amelyeknél 
legalább az egyik fizetési szolgáltató a 
Közösség területén található.

(1) Ez az irányelv csak azokra a 
mellékletben felsorolt, fizetési műveletek 
természetes vagy jogi személy nevében 
történő végrehajtását jelentő üzleti 
tevékenységekre – a továbbiakban „fizetési 
szolgáltatások” – vonatkozik, amelyeknél 
mindkét fizetési szolgáltató a Közösség 
területén található. Ez az irányelv nem 
vonatkozik a központi bankok által 
teljesített fizetési szolgáltatásokra.

Indokolás

A harmadik országok bevonása nem helyénvaló: mivel az irányelv nem vonatkozik közvetlenül 
az ilyen harmadik országokban letelepedett fizetési szolgáltatókra, ezért nem biztosítható a 
benne megállapított kötelezettségek betartása oly módon, mint az Európai Unión belüli 
fizetések esetén. A központi bankok valamennyi tevékenységére vonatkozó mentesség 
módosított változatban, a javaslat 1. cikkéből lett ide áthelyezve.

Módosítás: 8
2. cikk (2) bekezdés

(2) Ezt az irányelvet ellenkező értelmű 
rendelkezés hiányában a pénznemtől 
függetlenül minden fizetési szolgáltatásra 
alkalmazni kell.

(2) Ezt az irányelvet a tagállamok 
pénznemeiben történő minden fizetési 
szolgáltatásra alkalmazni kell.

Indokolás

Az irányelv hatályát az euróban illetve az EU egyéb pénznemeiben történő fizetésekre kell 
korlátozni.

Módosítás: 9
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3. cikk cím

Negatív hatály Mentességek

Módosítás: 10
4. cikk 3a) pont (új)

3a) „fizetési szolgáltatók”:
a) a 2000/12/EK irányelv 1. cikke (1) 
bekezdése szerinti hitelintézetek, beleértve 
az abban hivatkozott elektronikuspénz-
kibocsátó intézményeket;
b) a 2000/12/EK irányelv 2. cikke (3) 
bekezdése szerinti olyan postai 
elszámolóközpontok, amelyek a nemzeti 
vagy közösségi jog szerint fizetési 
szolgáltatások nyújtására jogosultak; 
és/vagy
c) a 21. cikk sérelme nélkül, a fizetési 
intézmények;

Indokolás

Az elektromospénz-kibocsátó intézményeket a 2000/12/EK irányelv 1. cikke határozza meg 
annak a 2000/28/EK irányelv által módosított formájában (amely a hitelintézeteket úgy 
definiálja, hogy a) olyan vállalkozások, amelyek betéteket vagy egyéb visszafizetendő 
pénzeszközöket fogadnak el a nyilvánosságtól, és saját számlájukra hitelt nyújtanak, valamint 
b) a 2000/28/EK irányelv szerinti elektronikuspénz-kibocsátó intézmények). Éppen ezért a 
2000/46/EK irányelv 1. cikkének b) pontjára való hivatkozást a 2000/12/EK irányelvre való 
hivatkozásra kell cserélni.

Helyénvaló lenne d) pontként kereszthivatkozást tenni a 21. cikkre, amely a fizetési 
intézmények meghatározása alóli kivételeket tartalmazza. 

Módosítás: 11
4. cikk 6a) pont (új)

6a) "keretszerződés" olyan fizetési 
szolgáltatási szerződés, amely fő jellemzője 
szerint kötelezi a fizetési szolgáltatót, hogy 
a megbízó megbízása alapján a jövőben 
fizetési műveletek sorozatát vagy egyenkénti 
fizetési műveleteket hajtson végre;
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Indokolás

Lásd a 29. cikkre vonatkozó módosítást.

Módosítás: 12
29. cikk

Ez a fejezet az olyan fizetési szolgáltatási 
szerződések által szabályozott fizetési 
műveletekre alkalmazandó, amelyek fő 
jellemzőjük szerint kötelezik a fizetési 
szolgáltatót, hogy a megbízó megbízása 
alapján a jövőben fizetési műveletek 
sorozatát vagy egyenkénti fizetési 
műveleteket hajtson végre, ha a megegyezés 
szerinti feltételek teljesülnek. A 
továbbiakban „keretszerződés” néven 
használt ilyen szerződés tartalmazhatja a 
fizetési számla létesítésével kapcsolatos 
kötelezettségeket és feltételeket.

Ez a fejezet az olyan, keretszerződések által 
szabályozott fizetési műveletekre 
alkalmazandó, amelyek tartalmazhatják a 
fizetési számla létesítésével kapcsolatos 
kötelezettségeket és feltételeket.

Indokolás

A „keretszerződés” meghatározását a 29. cikkből a meghatározásokat tartalmazó cikkbe kell 
áthelyezni, és azt következetesen kell használni teljes irányelvi javaslat során, és ki kell 
cserélni a 18. preambulumbekezdésben és a 32. és 33. cikkben szereplő „keretmegállapodás” 
szót.

Módosítás: 13
41. cikk második bekezdés

E hozzájárulás formája a fizetési 
szolgáltatónak szóló, fizetési művelet vagy 
fizetési műveletek végrehajtására vonatkozó 
kifejezett meghatalmazás.

E hozzájárulás formája a fizetési 
szolgáltatónak szóló, fizetési művelet vagy 
fizetési műveletek végrehajtására vonatkozó 
meghatalmazás.

Indokolás

A „kifejezett” hozzájárulás túlságosan korlátozó lenne, mivel a polgári joghoz kapcsolódó 
általános elvek szerint ilyen hozzájárulás hallgatólagos és implicit módon is történhet, vagy 
az előzetes megállapodás szerinti meghatalmazási vélelem is lehet.

Módosítás: 14
48. cikk (3) bekezdés
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(3) A (2) bekezdésben hivatkozott 
feltételezés megdöntése érdekében a fizetési 
szolgáltatónál nyilvántartásba vett fizetés-
hitelesítési eszköz használata önmagában 
nem elégséges annak megállapításához, 
hogy a fizetési szolgáltatás felhasználója 
engedélyezte a fizetési műveletet, illetve 
hogy a 46. cikkben meghatározott 
kötelezettségeivel kapcsolatban csalárd vagy 
súlyosan gondatlan módon járt el.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott 
feltételezés megdöntése érdekében értékelést 
kell végezni annak meghatározása 
érdekében, hogy a fizetési szolgáltatónál 
nyilvántartásba vett fizetés-hitelesítési 
eszköz használata elégséges-e annak 
megállapításához, hogy a fizetési 
szolgáltatás felhasználója engedélyezte a 
fizetési műveletet, illetve hogy a 46. cikkben 
meghatározott kötelezettségeivel 
kapcsolatban csalárd vagy súlyosan 
gondatlan módon járt el.

Indokolás

Annak jogi értékelése, hogy a fizetési tranzakciót engedélyezte-e a fizetési szolgáltatás 
felhasználója, az egyedi esetek körülményeire tekintettel nem lehetséges. A bank egy kártya 
alapú fizetés engedélyezésének bizonyításához a fizetéshitelesítési eszközön kívül más 
bizonyítékkal nem rendelkezik. Nem indokolt a felelősséget a hitelintézetre hárítani.

Módosítás: 15
59. cikk első bekezdés

Ez a szakasz csak akkor alkalmazandó, ha a
megbízó és a kedvezményezett fizetési 
szolgáltatója is a Közösség területén 
található.

Ez a szakasz csak akkor alkalmazandó, ha a 
fizetés euróban történik.

Indokolás

Ez a módosítás azzal a 2. cikkre vonatkozó módosítással együtt került benyújtásra, és a teljes 
irányelv hatályát a Közösségen belüli fizetésekre korlátozza, a végrehajtási időre vonatkozó 
előírások hatályát pedig – lásd még az (28) preambulumbekezdésre vonatkozó módosítást –
az eurózónára.

Módosítás: 16
68. cikk

Amennyiben a kedvezményezett fizetési 
szolgáltatója nem valamely tagállamban 
található, a megbízó fizetési 
szolgáltatójának felelőssége a fizetési 
műveletek végrehajtásáért időben csak 
addig terjed, amíg a pénzeszközök el nem 
jutnak a kedvezményezett fizetési 
szolgáltatójához.

törölve
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Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdésének módosításából következően ezen irányelv hatálya az EU-ra 
korlátozódik.

Módosítás: 17
IVa. Cím (új)

IVa. cím
A határokon átnyúló, euróban történő 
fizetések

Indokolás

Ez a módosítás a jogi szabályozás egyszerűsítését célozza az (5) preambulumbekezdésre 
vonatkozó módosítással együtt.

Módosítás: 18
75a. cikk (új)

75a. cikk
A 2560/2001/EK rendeletet a 85. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott dátumtól 
hatályát veszti, azon rendelkezéseinek 
kivételével, amelyek megtartását a Bizottság 
javasolja.  Annak eldöntésékor, hogy mely 
rendelkezéseket kell továbbra is 
fenntartani, a Bizottság különös figyelmet 
szentel annak, hogy a kérdéses 
rendelkezéseknek mind a küldött, mind a 
kapott fizetésekre egyformán kell 
vonatkozniuk.

Indokolás

Ez a módosítás a jogi szabályozás egyszerűsítését célozza az (5) preambulumbekezdésre 
vonatkozó módosítással együtt.

Módosítás: 19
76. cikk

A fizetési szolgáltatások területén 
tapasztalható technológiai és gazdasági 
fejlődés figyelembe vétele és ezen irányelv 

A fizetési szolgáltatások területén 
tapasztalható infláció és jelentős piaci 
változások figyelembe vétele érdekében a 



PA\615530HU.doc PE 374.163v01-0012/12 PA\615530HU.doc

HU

egységes végrehajtása érdekében a 
Bizottság – a 77. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban –
módosíthatja az ezen irányelv függelékében 
található tevékenységi listát a 2–4. cikkel 
összhangban.

Bizottság a 77. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban –
módosíthatja továbbá a 2. cikk (1) 
bekezdésében, a 21. cikk (1) bekezdésének 
(a) pontjában, a 33. cikkben, valamint az 50. 
cikk (1) bekezdésében hivatkozott 
összegeket.

Az infláció és a jelentősebb piaci változások 
figyelembe vétele érdekében – a 77. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban – módosíthatja továbbá a 2. 
cikk (1) bekezdésében, a 21. cikk (1) 
bekezdésének (a) pontjában, a 33. cikkben, 
valamint az 50. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott összegeket.

Indokolás

A javasolt irányelv mellékletében meghatározott tevékenységek listája a jogszabály szerves 
része. Ha törlésre kerül az, hogy a lista a komitológiai eljárás útján módosító, annak 
következménye, hogy a szokásos (az EK-Szerződés 251. cikkén alapuló) jogalkotási 
folyamatot kell alkalmazni.

Módosítás: 20
78. cikk cím

Teljes harmonizáció, kölcsönös elismerés és 
az irányelv kötelező ereje

Teljes harmonizáció és kölcsönös elismerés

Indokolás

Az irányelv joghatása a Szerződések és az Európai Bíróság joggyakorlata alapján 
nyilvánvaló.


