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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kártyaalapú fizetések bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0550),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkénak (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0241/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. ….-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Központi Bank 2013. ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Fontos annak biztosítása, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók által fizetett 
vagy kapott bankközi díjakra vonatkozó 
rendelkezések ne legyenek megkerülhetők 

(23) Fontos annak biztosítása, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók által fizetett 
vagy kapott bankközi díjakra vonatkozó 
rendelkezések ne legyenek megkerülhetők 

                                               
1 HL C ... /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL C ... /A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók felé 
áramló alternatív díjakon keresztül. Ennek 
elkerülése érdekében a kibocsátó 
pénzforgalmi szolgáltató által valamely 
fizetésikártya-rendszeren keresztül fizetett 
és kapott díjak „nettó összege” tekintendő 
a bankközi díjnak. A bankközi díj 
kiszámításakor annak ellenőrzése 
érdekében, hogy nincs-e szó a szabályok 
kijátszásáról, a kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltató által a szabályozott 
műveletekkel kapcsolatban valamely 
fizetésikártya-rendszerből kapott 
valamennyi kifizetés és ösztönző teljes 
összegét figyelembe kell venni, csökkentve 
a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató által a 
rendszerbe befizetett díjakkal. A 
számításba vett kifizetések, ösztönzők és 
díjak lehetnek közvetlenek (volumenen 
alapuló vagy a konkrét műveletre 
vonatkozó) vagy közvetettek is (ideértve a 
bizonyos műveleti volumen eléréséért járó 
marketing ösztönzőket, jutalmakat és 
kedvezményeket is).

a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók felé 
áramló alternatív díjakon keresztül. Ennek 
elkerülése érdekében a kibocsátó 
pénzforgalmi szolgáltató által valamely 
fizetésikártya-rendszeren keresztül fizetett 
és kapott díjak „nettó összege” tekintendő 
a bankközi díjnak. A bankközi díj 
kiszámításakor annak ellenőrzése 
érdekében, hogy nincs-e szó a szabályok 
kijátszásáról, a kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltató által a fizetési műveletekkel
közvetlen kapcsolatban álló valamely 
fizetésikártya-rendszerből kapott 
valamennyi kifizetés és ösztönző teljes 
összegét figyelembe kell venni, csökkentve 
a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató által a 
rendszerbe befizetett díjakkal.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A rendszer és az infrastruktúra 
elkülönítése következtében valamennyi 
feldolgozó képes lesz versenyezni a 
rendszerek ügyfeleiért. Mivel a 
feldolgozási költség a kártyaelfogadás 
teljes költségének jelentős részét teszi ki, 
fontos, hogy az értéklánc ezen része 
megnyíljon a tényleges verseny számára. A 
rendszer és az infrastruktúra elkülönítése 
alapján a kártyarendszereknek és a
feldolgozóknak jogi formájukat,
szervezetüket és döntéshozatali 

(25) A rendszer és az infrastruktúra 
elkülönítése következtében valamennyi 
feldolgozó képes lesz versenyezni a 
rendszerek ügyfeleiért. Mivel a 
feldolgozási költség a kártyaelfogadás 
teljes költségének jelentős részét teszi ki, 
fontos, hogy az értéklánc ezen része 
megnyíljon a tényleges verseny számára. A 
rendszer és az infrastruktúra elkülönítése 
alapján a kártyarendszereket és a
feldolgozási tevékenységeket a
szervezetüket és döntéshozatali 
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folyamataikat tekintve függetleneknek kell
lenniük. Nem alkalmazhatnak 
megkülönböztetést például úgy, hogy 
kedvezményes elbánásban részesítik 
egymást, vagy olyan bizalmas információt 
szolgáltatnak egymásnak, amely az adott 
piaci szegmensben nem érhető el a 
versenytársaik számára, túlzott 
tájékoztatási követelményeket támasztanak 
a versenytársaikkal szemben az adott piaci 
szegmensben, kölcsönösen támogatják 
egymás tevékenységét, vagy közös 
irányítási rendszereik vannak. Az ilyen 
megkülönböztető gyakorlatok 
hozzájárulnak a piac széttagoltságához, 
negatív hatással vannak az új piaci 
szereplők piacra lépésére, és akadályát 
képezik új, az egész Uniót lefedő piaci 
szereplők megjelenésének, tehát 
hátráltatják a belső piac megvalósítását a 
kártyás, valamint az internetes és 
mobilfizetések területén, ami a 
kiskereskedőkre, a társaságokra és a 
fogyasztókra nézve is hátrányos.

folyamataikat tekintve el kell különíteni.
Nem alkalmazhatnak megkülönböztetést 
például úgy, hogy kedvezményes 
elbánásban részesítik egymást, vagy olyan 
bizalmas információt szolgáltatnak 
egymásnak, amely az adott piaci 
szegmensben nem érhető el a 
versenytársaik számára, túlzott 
tájékoztatási követelményeket támasztanak 
a versenytársaikkal szemben az adott piaci 
szegmensben, kölcsönösen támogatják 
egymás tevékenységét, vagy közös 
irányítási rendszereik vannak. Az ilyen
megkülönböztető gyakorlatok 
hozzájárulnak a piac széttagoltságához, 
negatív hatással vannak az új piaci 
szereplők piacra lépésére, és akadályát 
képezik új, az egész Uniót lefedő piaci 
szereplők megjelenésének, tehát 
hátráltatják a belső piac megvalósítását a 
kártyás, valamint az internetes és 
mobilfizetések területén, ami a 
kiskereskedőkre, a társaságokra és a 
fogyasztókra nézve is hátrányos.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A bankkártyák általános elfogadását 
előíró szabály olyan kettős kötelezettség, 
amelyet a kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltatók és a fizetésikártya-rendszerek 
alkalmaznak a kedvezményezettek 
tekintetében, azért, hogy azok 
ugyanannak a márkának valamennyi 
kártyáját elfogadják (a termékek általános 
elfogadására vonatkozó kötelezettség), 
függetlenül a szóban forgó kártyák eltérő 
költségeitől, valamint függetlenül a 
kártyát kibocsátó banktól (a kibocsátók 

törölve
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általános elfogadására vonatkozó 
kötelezettség). A fogyasztó érdeke, hogy 
azonos kártyakategória esetében a 
kedvezményezett ne tehessen különbséget 
a kibocsátók vagy a kártyabirtokosok 
között, és a fizetési rendszerek, illetve a 
pénzforgalmi szolgáltatók kötelezhetik 
erre a kedvezményezetteket. Ezért bár a 
kibocsátók általános elfogadására 
vonatkozó kötelezettség – amely a 
bankkártyák általános elfogadását előíró 
szabály részét képezi – egy fizetésikártya-
rendszeren belül igazolható, mivel 
megakadályozza, hogy a 
kedvezményezettek különbséget tegyenek 
a kártyát kibocsátó egyes bankok között, a 
termékek általános elfogadására 
vonatkozó kötelezettség lényegében olyan 
gyakorlatot jelent, amelynek 
eredményeként az alacsony költségű 
kártyák elfogadását a magas költségű 
kártyák elfogadásához kötik. Ha a 
bankkártyák általános elfogadását előíró 
szabályból eltávolítanánk a termékek 
általános elfogadására vonatkozó 
kötelezettséget, a kereskedők az általuk 
kínált fizetési kártyák választékát az 
alacsony(abb) költségű fizetési kártyákra 
korlátozhatnák, amiből a csökkent 
kereskedői költségeken keresztül a 
fogyasztóknak is előnye származna. Így a 
betéti kártyákat elfogadó kereskedők nem 
kényszerülnének a hitelkártyák 
elfogadására is, azok pedig, akik 
elfogadják a hitelkártyákat, nem 
kényszerülnének arra, hogy elfogadják a 
kereskedelmi kártyákat. Ugyanakkor a 
fogyasztó, valamint a fogyasztó azon 
képességének védelme érdekében, hogy a 
lehető leggyakrabban fizetési kártyákat 
használjon, a kereskedőket kötelezni kell 
arra, hogy minden olyan kártyát 
elfogadjanak, amelyekre ugyanaz a 
szabályozott bankközi díj vonatkozik. Ez a 
korlátozás továbbá versenyképesebb 
környezetet teremtene azon kártyák 
számára, amelyeknek bankközi díjait ez a 
rendelet nem szabályozza, mivel a 
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kereskedők tárgyalási pozíciója erősebbé 
válna azzal kapcsolatban, hogy milyen 
feltételekkel fogadják el ezeket a 
kártyákat.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A bankkártyák általános elfogadását 
előíró szabályra vonatkozó korlátozások 
hatékony működéséhez 
nélkülözhetetlenek bizonyos információk. 
Először is, a kedvezményezetteknek
megfelelő eszközzel kell rendelkezniük a
különböző kártyakategóriák 
azonosításához. Ezért a különféle 
kategóriáknak látható módon és
elektronikusan is azonosíthatónak kell 
lenniük az eszközön. Másodszor, a fizető 
felet is tájékoztatni kell arról, hogy fizetési 
eszközét (eszközeit) elfogadták egy adott 
értékesítési helyen. Fontos, hogy a 
kedvezményezett egyidőben és ugyanolyan 
körülmények között tájékoztassa a fizető 
felet egy adott márka használatának 
korlátozásáról, mint ahogy azt közli, hogy 
valamelyik márkát elfogadja.

(30) A kedvezményezetteknek megfelelő
eszközzel kell rendelkezniük a különböző
kártyakategóriák azonosításához. Ezért a 
különféle kategóriáknak elektronikusan is 
azonosíthatónak kell lenniük az eszközön.
A fizető felet is tájékoztatni kell arról, 
hogy fizetési eszközét (eszközeit) 
elfogadták egy adott értékesítési helyen.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bankjegykiadó automatákból történő b) bankjegykiadó automatáknál történő
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készpénzfelvétel; és készpénzfelvétel vagy bármely egyéb, áruk 
vagy szolgáltatások értékesítésétől eltérő
művelet; és

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „betétikártya-művelet”: olyan kártyás 
fizetési művelet – ideértve az előre fizetett 
kártyákkal végzett műveleteket is –, amely 
egy folyószámlához vagy betéti számlához 
kapcsolódik, amely számlát a művelet
engedélyezését/kezdeményezését követő 
legfeljebb 48 órán belül az adott művelettel 
megterhelik;

4. „betétikártya-művelet”: olyan kártyás 
fizetési művelet – ideértve az előre fizetett 
kártyákkal végzett műveleteket is –, amely 
egy folyószámlához vagy betéti számlához 
kapcsolódik, amely számlát a művelet
elszámolását követő legfeljebb 48 órán 
belül az adott művelettel megterhelik;

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „hitelkártya-művelet”: olyan kártyás 
fizetési művelet, amely esetében a 
műveletet az annak 
engedélyezését/kezdeményezését követő 48 
órán túl teljesítik;

5. „hitelkártya-művelet”: olyan kártyás 
fizetési művelet, amely esetében a 
műveletet az annak elszámolását követő 48 
órán túl teljesítik;

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „határokon átnyúló fizetési művelet”: a 
fizető fél vagy a kedvezményezett által 
kezdeményezett kártyás fizetési vagy 
kártyaalapú fizetési művelet, ha a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatójának és a 
kedvezményezett fél pénzforgalmi 
szolgáltatójának különböző tagállamban 
található a székhelye, vagy ha a fizetési 
kártyát olyan kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltató bocsátotta ki, amelynek 
székhelye az értékesítés helyének 
tagállamától eltérő tagállamban van;

8. „határokon átnyúló fizetési művelet”: a 
fizető fél vagy a kedvezményezett által 
kezdeményezett kártyás fizetési vagy 
kártyaalapú fizetési művelet, ha a fizetési 
kártyát olyan kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltató bocsátotta ki, amelynek 
székhelye az értékesítés helyének 
tagállamától eltérő tagállamban van;

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „letelepedett”: telephely vagy ügynök 
révén jelen lévő;

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. „súlyozott átlag”: a hitelkártya- vagy 
betétikártya-műveletek megfizetett 
bankközi díjai teljes összegének és az 
ugyanazon időszak kapcsolódó műveletei 
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teljes összegének hányadosa;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet hatálybalépését követő két 
hónap elteltével a pénzforgalmi 
szolgáltatók a határokon átnyúló 
betétikártya-műveletekért nem ajánlhatnak, 
illetve kérhetnek a művelet értékének 
0,2 %-át meghaladó műveletenkénti 
bankközi díjat, illetve más, azzal azonos 
célú vagy hatású, megállapodás szerinti 
díjazást.

(1) E rendelet hatálybalépését követő két 
hónap elteltével a pénzforgalmi 
szolgáltatók a határokon átnyúló 
betétikártya-műveletekért nem ajánlhatnak, 
illetve kérhetnek a művelet értékének 
súlyozott átlag szerinti 0,2 %-át meghaladó 
műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, 
azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet hatálybalépését követő két 
hónap elteltével a pénzforgalmi 
szolgáltatók a határokon átnyúló 
hitelkártya-műveletekért nem ajánlhatnak, 
illetve kérhetnek a művelet értékének 
0,3 %-át meghaladó műveletenkénti 
bankközi díjat, illetve más, azzal azonos 
célú vagy hatású, megállapodás szerinti 
díjazást.

(2) E rendelet hatálybalépését követő két 
hónap elteltével a pénzforgalmi 
szolgáltatók a határokon átnyúló 
hitelkártya-műveletekért nem ajánlhatnak, 
illetve kérhetnek a művelet értékének 
súlyozott átlag szerinti 0,3 %-át meghaladó 
műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, 
azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet hatálybalépését követő két 
év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók 
semmilyen betéti kártyán alapuló 
műveletért nem ajánlhatnak, illetve 
kérhetnek a művelet értékének 0,2 %-át 
meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, 
illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.

(1) E rendelet hatálybalépését követő két 
év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók 
semmilyen betéti kártyán alapuló 
műveletért nem ajánlhatnak, illetve 
kérhetnek a művelet értékének súlyozott 
átlag szerinti 0,2 %-át meghaladó 
műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, 
azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet hatálybalépését követő két 
év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók 
semmilyen hitelkártyán alapuló műveletért 
nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a 
művelet értékének 0,3 %-át meghaladó 
műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, 
azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.

(2) E rendelet hatálybalépését követő két 
év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók 
semmilyen hitelkártyán alapuló műveletért 
nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a 
művelet értékének súlyozott átlag szerinti
0,3 %-át meghaladó műveletenkénti 
bankközi díjat, illetve más, azzal azonos 
célú vagy hatású, megállapodás szerinti 
díjazást.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. és a 4. cikkben említett felső határok 
alkalmazása körében a kibocsátó bank által 
fizetési műveletekkel vagy azokhoz 
kapcsolódó tevékenységekkel
összefüggésben valamely fizetésikártya-
rendszertől kapott minden nettó 
ellentételezés a bankközi díj részének 
tekintendő.

A 3. cikkben említett felső határok
alkalmazása körében a kibocsátó
pénzforgalmi szolgáltató által fizetési 
műveletekkel összefüggésben kapott 
minden nettó ellentételezés a bankközi díj 
részének tekintendő.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fizetésikártya-rendszerek és a
feldolgozók jogi formájukat, szervezetüket 
és döntéshozatali folyamataikat tekintve 
függetlenek. Semmilyen formában nem 
tehetnek különbséget egyrészről a 
leányvállalataik és a részvényeseik, 
másrészről pedig a rendszerek használói 
és más szerződéses partnereik között, 
ideértve különösen, hogy semmilyen
módon nem tehetik függővé az általuk 
kínált szolgáltatásokat attól, hogy 
szerződéses partnerük elfogad-e bármilyen 
más általuk kínált szolgáltatást.

(1) A fizetésikártya-rendszereket és a
feldolgozási tevékenységeket el kell 
különíteni. A feldolgozási szolgáltatásokat 
kínáló fizetésikártya-rendszerek
semmilyen módon nem tehetik függővé az 
általuk kínált szolgáltatásokat attól, hogy 
szerződéses partnerük elfogad-e bármilyen 
más általuk kínált szolgáltatást. A 
fizetésikártya-rendszerre és a feldolgozási 
tevékenységekre vonatkozó áraikat nem 
tehetik közzé csomagba foglalva, és e 
tevékenységek között nem működtethetnek 
kereszttámogatásokat.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fizetésikártya-rendszereknek
lehetővé kell tenniük, hogy az egyazon 
kártyával végzett műveletek engedélyező 
és elszámoló üzenetei elkülönüljenek, és 
hogy azokat különböző feldolgozók 
dolgozzák fel.

(2) A feldolgozóknak lehetővé kell 
tenniük, hogy az egyazon kártyával végzett 
műveletek engedélyező és elszámoló 
üzenetei elkülönüljenek, és hogy azokat 
különböző feldolgozók dolgozzák fel.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A fizetésikártya-rendszerek
feldolgozási szabályai nem tartalmazhatnak 
területi alapú megkülönböztetést.

(3) A feldolgozók feldolgozási szabályai 
nem tartalmazhatnak területi alapú 
megkülönböztetést.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Unión belüli feldolgozók a 
nemzetközi és az európai szabványügyi 
szervezetek által kialakított szabványok 
használatán keresztül kötelesek biztosítani 
a rendszerük és az Unión belüli más 
feldolgozók rendszerei közötti kölcsönös 
műszaki átjárhatóságot. Ezenkívül a 
feldolgozók nem fogadhatnak el, illetve 
alkalmazhatnak olyan üzleti szabályokat, 
amelyek korlátozzák az Unión belüli más 
feldolgozókkal való kölcsönös 
átjárhatóságot.

(4) Az Unión belüli feldolgozók a 
nemzetközi és az európai szabványügyi 
szervezetek által kialakított szabványok 
használatán keresztül …*-ig [e rendelet 
hatálybalépése után egy évvel] kötelesek 
biztosítani a rendszerük és az Unión belüli 
más feldolgozók rendszerei közötti 
kölcsönös műszaki átjárhatóságot. 
Ezenkívül a feldolgozók nem fogadhatnak 
el, illetve alkalmazhatnak olyan üzleti 
szabályokat, amelyek korlátozzák az Unión 
belüli más feldolgozókkal való kölcsönös 



PE522.956v01-00 16/25 PR\1009030HU.doc

HU

átjárhatóságot.

Az EBH a SEPA Tanáccsal szorosan 
együttműködve meghatározza a fizetési 
rendszerek, fizetési modellek és 
feldolgozók által a teljesen nyitott és 
versenyképes kártyafeldolgozási piac 
biztosítása érdekében követendő
előírásokat. Ezen előírásokat …*-ig [e 
rendelet hatálybalépésének időpontja után 
két évvel] kell kibocsátani, és szükség 
szerint rendszeresen aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
Közös jelzésű fizetési eszköz kibocsátása 
(co-badging) és a fizetési alkalmazás 
megválasztása
(1) Tilos minden olyan rendszerszabály, 
illetve az engedélyezési megállapodások 
minden olyan szabálya, amely a 
kibocsátót akadályozza vagy hátráltatja 
abban, hogy két vagy több különböző 
fizetésieszköz-márkát egyetlen kártyán, 
telekommunikációs, digitális vagy 
informatikai eszközön megjelenítsen (co-
badging).
(2) Ha a rendszerszabályok, illetve az 
engedélyezési megállapodások szabályai 
valamely kibocsátót vagy elfogadót eltérő 
módon kezelnek a kártyán, 
telekommunikációs, digitális vagy 
informatikai eszközön megvalósított co-
badging tekintetében, azt objektív módon 
indokolni kell, továbbá a 
megkülönböztetés nem lehet hátrányos.
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(3) A fizetésikártya-rendszerek nem 
írhatnak elő bejelentési, díjfizetési vagy 
más, ezzel azonos célú vagy hatású 
kötelezettséget a kártyakibocsátó és -
elfogadó pénzforgalmi szolgáltatók 
számára olyan műveletekkel 
kapcsolatban, amelyeket a 
márkajelzésüket viselő eszközzel végeznek, 
de amelyeknek lebonyolítása során nem 
használják az adott rendszert.
(4) Minden olyan átirányítási elv, amely 
valamely konkrét csatornába vagy 
folyamathoz irányítja a műveleteket, 
valamint az egynél több fizetésikártya-
márkát tartalmazó kártyák, 
telekommunikációs, digitális vagy 
informatikai eszközök kezelésére 
vonatkozó egyéb műszaki és biztonsági 
szabványok és előírások nem lehetnek 
megkülönböztető jellegűek, illetve nem 
alkalmazhatók megkülönböztető módon.
(5) Ha a fizetésre alkalmas eszköz
választási lehetőséget kínál a fizetési 
eszközök különböző márkái között, az 
adott fizetési műveletre vonatkozó márkát 
a fizető fél határozza meg az értékesítés 
helyén.
(6) A fizetésikártya-rendszerek, 
kibocsátók, elfogadók és a fizetési 
kártyákat kezelő infrastruktúra-
szolgáltatók nem építhetnek be olyan 
automatikus mechanizmusokat, szoftvert 
vagy eszközöket a fizetési eszközbe vagy az 
értékesítés helyén használt berendezésbe, 
amelyek korlátozzák a fizető fél választási 
lehetőségét a közös jelzésű fizetési eszköz 
használatakor.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fizetési kártyák különböző kategóriái 
és márkái után az elfogadók egyedileg 
megállapított kereskedői díjakat 
ajánlanak, illetve számítanak fel a 
kedvezményezetteknek, kivéve, ha a 
kereskedők írásban kérik az elfogadó 
pénzforgalmi szolgáltatóktól, hogy 
egységes kereskedői díjakat számítsanak 
fel.

(1) A fizetési kártyák különböző kategóriái 
és márkái után az elfogadóknak egyedileg 
megállapított kereskedői díjak 
felszámítását kell felajánlaniuk a 
kedvezményezettek számára.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bankkártyák általános elfogadását 
előíró szabály

Elektronikus azonosítás

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A fizetési rendszerek és a pénzforgalmi 
szolgáltatók nem alkalmazhatnak olyan 
szabályt, amely egy adott fizetésieszköz-
rendszer keretein belül valamely kibocsátó 
pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott 
kártyákat vagy más fizetési eszközöket 
elfogadó kedvezményezetteket arra 
kötelezheti, hogy ugyanabba a márkába 
és/vagy kategóriába tartozó, ugyanazon 
rendszer keretein belül más kibocsátó 

törölve
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pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott 
fizetési eszközöket is elfogadjanak, kivéve, 
ha azokra ugyanaz a szabályozott 
bankközi díj vonatkozik.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bankkártyák általános elfogadását 
előíró szabály (1) bekezdésben említett 
korlátozása nem érinti a fizetési 
rendszerek és a pénzforgalmi szolgáltatók 
azon lehetőségét, hogy úgy 
rendelkezzenek, hogy bizonyos kártyák 
nem utasíthatók el a kibocsátó 
pénzforgalmi szolgáltató vagy a 
kártyabirtokos személye alapján.

törölve

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok a kereskedők, akik úgy döntenek, 
hogy nem fogadják el egy fizetésikártya-
rendszer összes kártyáját vagy más fizetési 
eszközét, kötelesek erről világosan és 
félreérthetetlen módon tájékoztatni a 
fogyasztókat, azzal egyidejűleg, hogy a 
rendszer más kártyáinak és fizetési 
eszközeinek elfogadásáról tájékoztatják 
őket. Ezt az információt jól láthatóan fel 
kell tüntetni az üzlet bejáratánál, a 
pénztárnál, a weboldalon vagy más 

törölve
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megfelelő elektronikus vagy mobil 
médiumban, és időben közölni kell a fizető 
féllel, mielőtt adásvételi szerződést kötne a 
kedvezményezettel.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a fizetési eszközeik szemmel 
láthatóan, valamint elektronikusan is 
azonosíthatók legyenek, ezáltal lehetővé 
téve a kedvezményezettek számára, hogy 
egyértelműen megállapíthassák, hogy a 
fizető fél az előre kifizetett, betéti, hitel-
vagy kereskedelmi kártyák, illetve az 
ezeken alapuló kártyaalapú fizetések 
márkái és kategóriái közül melyiket 
választotta.

A kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóknak 
…*-ig [e rendelet hatálybalépése után egy 
évvel] gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetési eszközeik elektronikusan is 
azonosíthatók legyenek, ezáltal lehetővé 
téve a kedvezményezettek számára, hogy 
egyértelműen megállapíthassák, hogy a 
fizető fél az előre kifizetett, betéti, hitel-
vagy kereskedelmi kártyák, illetve az 
ezeken alapuló kártyaalapú fizetések 
márkái és kategóriái közül melyiket 
választotta.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok e rendelet 
hatálybalépését követő két éven belül 
bejelentik a Bizottságnak ezeket a 
testületeket. Az e testületeket érintő 
bármely későbbi változásról haladéktalanul 
értesítik a Bizottságot.

(2) A tagállamok …*-ig [e rendelet 
hatálybalépése után két hónappal]
bejelentik a Bizottságnak ezeket a 
testületeket. Az e testületeket érintő
bármely későbbi változásról haladéktalanul 
értesítik a Bizottságot.

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépését követő négy év 
elteltével a Bizottság jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
rendelet alkalmazásáról. A Bizottság 
jelentése különösen a bankközi díjak 
szintjének megfelelőségét, valamint az 
ösztönző mechanizmusokat (mint például a 
díjakat) fogja értékelni, figyelembe véve a 
különböző fizetési eszközök használatát és 
költségét, illetve azt, hogy milyen 
mértékben jelentek meg új szereplők és új 
technológia a piacon.

E rendelet hatálybalépését követő négy év 
elteltével a Bizottság jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
rendelet alkalmazásáról. A Bizottság 
jelentése különösen a bankközi díjak 
szintjének megfelelőségét, valamint az 
ösztönző mechanizmusokat (mint például a 
díjakat) fogja értékelni, figyelembe véve a 
különböző fizetési eszközök használatát és 
költségét, illetve azt, hogy milyen 
mértékben jelentek meg új szereplők és új 
technológia a piacon, valamint hogy a 
rendelet milyen hatást gyakorol a 
fogyasztókra és a kereskedőkre.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó támogatja a rendeletre irányuló javaslat célját, nevezetesen azt, hogy segítséget 
nyújtson az EU egészére kiterjedő pénzforgalmi piac létrehozásához, amely lehetővé teszi a 
fogyasztók, a kiskereskedők és más vállalkozások számára, hogy az Európa 2020 stratégiával 
és a digitális menetrenddel összhangban az EU belső piacának valamennyi előnyét 
élvezhessék. 

Az előadó sajnálja, hogy az Európai Bizottság javaslatai nem alapulnak komoly 
hatásvizsgálaton, amely igazolná, hogy a javaslatok valamennyi érdekelt fél számára 
teljesítenék a hozzájuk fűzött reményeket. Ezért úgy gondolja, hogy a Bizottság egyes 
tervezett javaslatainak hatását gondosan meg kell vizsgálni annak elkerülése érdekében, hogy 
a javaslatok a kitűzött célokkal ellentétes következményekkel járjanak, és újabb problémákat 
eredményezzenek az érintett fizetési eszközöket használó fogyasztók számára.

Hatály

A Bizottság javaslata értelmében a rendelet hatálya továbbra is kiterjed az összes négy- és 
háromszereplős rendszerre. A háromszereplős rendszerekre ugyanakkor nem vonatkoznak a 
bankközi díjak felső határára vonatkozó rendelkezések, valamint a 7. cikk fizetési kártyák és 
feldolgozók elkülönítésére vonatkozó rendelkezései.

Ezek a kivételek nem vonatkoznak az olyan háromszereplős fizetésikártya-rendszerekre, 
amelyek más pénzforgalmi szolgáltatók részére engedélyezik fizetési kártyák kibocsátását 
és/vagy elfogadását. Ilyen esetekben a rendszerek valamennyi célra négyszereplős 
fizetésikártya-rendszernek tekintendők.

Az előadó úgy véli, hogy a javaslatnak egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania, és ennek 
megfelelően garantálnia kell, hogy a négy- és háromszereplős fizetésikártya-rendszerek, az új 
piaci szereplők és az új technológiák azonos feltételek mellett versenyezhessenek.

Bankközi díjak

Az Európai Bizottság határokon átnyúló és belföldi műveletek esetében a bankközi díjak felső 
határának rögzítését javasolja. A Bizottság 0,2%-os felső határt javasol betéti kártyával 
végrehajtott műveletek, és 0,3%-os határt hitelkártyával végrehajtott műveletek esetén. Ezek 
az értékek teljes mértékben önkényesnek tűnnek, mivel még nem készült olyan hatásvizsgálat, 
amely igazolná az értékeket, és értékelné azoknak az egyes nemzeti piacokra gyakorolt 
hatását.

Az előadó emlékeztet arra, hogy az egyes nemzeti kártyapiacok között jelentős szerkezeti 
eltérések vannak. Ezek az eltérések többek között olyan területeket érintenek, mint a kártyák 
elterjedése, a műveletek volumene, a csalás szintje, az egyes piacok jellege és sajátosságai 
(betéti kártyák és hitelkártyák százalékos aránya, a kártya jelenléte nélküli és a kártya 
jelenlétével történő műveletek egymáshoz viszonyított aránya, a bankjegykiadó automaták 
egy főre eső száma stb.).
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E különbségek, amelyeket maga a Bizottság is elismer a javaslatban, és amelyek miatt a 
bankközi díjak felső határának bevezetésére eltérő időszakokat javasol a határokon átnyúló és 
a belföldi műveletek esetében, a javaslatok egyes nemzeti piacokra gyakorolt lehetséges 
hatásának szigorú vizsgálatát és értékelését teszik szükségessé, amire idáig nem került sor.

A jogalkotás e szakaszában az előadó támogatja a Bizottság javaslatait, ugyanakkor úgy véli, 
hogy a felső határok megfelelőségéről mélyreható elemzésen alapuló, intenzív vitát kell 
folytatni. Következésképpen az előadó fenntartja a jogot, hogy e kérdéssel kapcsolatban 
különböző javaslatokat nyújtson be a jogalkotási folyamat későbbi szakaszaiban, ha ezt 
szükségesnek ítéli meg.

El kell kerülni azt, hogy a kevésbé fejlett piacokkal rendelkező tagállamok esetében e 
bankközi díjak jelentős mértékben visszavessék a kártyahasználat ösztönzését. A bankközi 
díjak felső határainak rögzítése nem fékezheti le a fizetési hálózatok fejlődésének érdekében e 
tagállamokban szükséges beruházások végrehajtására irányuló kezdeményezéseket, és nem 
vezethet az innovációra és a csalás elleni küzdelemre irányuló beruházások csökkenéséhez.

Másrészt az előadó támogatja, hogy biztosítsanak bizonyos mértékű rugalmasságot a 
bankközi díjak felső határa tekintetében, oly módon, hogy a felső határokat az összes művelet 
értékének súlyozott átlagaként határozzák meg, nem pedig abszolút határokként. Ez lehetővé 
tenné a különböző szintű késedelmes fizetésekkel és kockázatokkal jellemzett ágazatok 
közötti különbségtételt, illetve új technológiák vagy biztonságosabb fizetési módok
bevezetésének ösztönzését. 

Engedélyezés 

Az előadó egyetért a Bizottság azon javaslatával, mely szerint garantálni kell, hogy a fizetési 
eszközök kibocsátására, illetve elfogadására vonatkozó engedélyek földrajzi korlátozás nélkül 
az egész Unióban érvényesek legyenek. A Bizottság által javasolt intézkedések a fogyasztók 
és a kiskereskedők előnyére lehetővé tennék a kártyás, valamint internetes és mobilfizetések 
belső piacának zökkenőmentes működését.

A rendszerek és a feldolgozók elkülönítése, interoperabilitás 

Az előadó véleménye szerint fokozottabb versenyre van szükség, amely az összes feldolgozó 
számára lehetővé teszi a rendszerek ügyfeleiért való, egyenlő feltételek melletti küzdelmet. 
Mindazonáltal a Bizottság javaslatát – vagyis a fizetési rendszerek és a feldolgozók jogi 
formájuk, szervezetük és döntéshozatali folyamataik tekintetében való elkülönítését –
aránytalannak tartja, és úgy véli, hogy azt nem támasztja alá semmilyen hatásvizsgálat. 

Az előadó véleménye szerint elegendő annak biztosítása, hogy a két tevékenység 
funkcionálisan elkülönüljön egymástól, és hogy semmilyen szolgáltatás biztosítását ne kössék 
egy másik szolgáltatás elfogadásához. Ugyanakkor a fizetésikártya-rendszerek feldolgozási 
szabályai továbbra sem tartalmazhatnak területi alapú megkülönböztetést.

Az Unión belüli feldolgozóknak biztosítaniuk kell a rendszerük és az Unión belüli más 
feldolgozók rendszerei közötti kölcsönös műszaki átjárhatóságot. A rendeletben 
előirányzottnál hosszabb időt kell rendelkezésre bocsátani arra, hogy a feldolgozók teljesítsék 
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e követelményeket.

Közös jelzésű fizetési eszköz kibocsátása és a fizetési alkalmazás megválasztása

A Bizottság azt javasolja, hogy a kibocsátó az összes, általa megfelelőnek tartott kártyamárkát 
integrálhassa egy kártyába vagy eszközbe, anélkül, hogy ehhez az adott márka tulajdonosának 
beleegyezését kellene kérnie.

Az előadó véleménye szerint ez a javaslat ellentmond a márkák közötti verseny legalapvetőbb 
szabályainak. A márkaérték és a termékek szabad forgalmazása a szabad piac lényeges 
elemei, amelyeket meg kell őrizni. Érthetetlen az a javaslat, amely elvenné a vállalkozásoktól 
a saját termékük forgalomba hozatalának ellenőrzését, és arra kényszerítené őket, hogy 
elfogadják, hogy márkaterméküket versenytársak márkatermékeivel, vagy kétséges hírű 
termékekkel kapcsolják össze kifejezett beleegyezésük nélkül.

Továbbá semmi sem igazolja azt a feltételezést, hogy a közös jelzésű fizetési eszközökkel 
kapcsolatban problémák állnának fenn. Manapság számos közös jelzésű kártya található a 
piacon.

Az előadó úgy véli, hogy az eszközök kiválasztásával kapcsolatos rendelkezések az elérni 
kívánt hatással éppen ellentétes hatásúak lehetnek. Példának okáért a felhasználók számára a 
hatékonyság nagymértékű hiányát jelentené, jelentős bonyodalmakhoz és lehetséges hibákhoz 
vezetne, továbbá a fizetések alkalmával növelné a várakozási időt, ha nem rendelkezhetnének 
előre kiválasztott, alapértelmezett fizetési eszközzel, és minden egyes fizetés alkalmával 
választaniuk kellene a különböző márkájú fizetési eszközeik közül.

Emellett e rendelkezések visszavethetik a kártyás fizetés ösztönzésére irányuló olyan 
innovatív megoldásokat, mint például az érintés nélküli fizetés, vagy a biometrikus hitelesítés. 
Az innováció a kártyahasználat előmozdításának egyik fő eszköze, ezért el kell kerülni az 
olyan negatív hatásokat, amelyek akadályokat állíthatnak e cél elé, vagy csökkenthetik a 
technológiai fejlődés vonzerejét.

A bankkártyák általános elfogadását előíró szabályok

Az előadó véleménye szerint a Bizottság e ponttal kapcsolatos javaslatai nem mozdítják elő 
hatékonyan a kártyák mint fizetési eszközök használatát. A javaslatok eredményeképpen a 
fogyasztók a fizetés pillanatában szembesülnének a kártyájuk elutasításával, bizalmukat 
vesztenék, és bizonytalanná válnának az elektronikus fizetési eszközök tekintetében, a 
készpénzes fizetést preferálva. 

A Bizottság javaslata értelmében a fizetési eszközöknek szemmel láthatóan, valamint 
elektronikusan is azonosíthatónak kell lenniük, ezáltal lehetővé téve a kedvezményezettek 
számára, hogy egyértelműen megállapíthassák, hogy a fizető fél az előre kifizetett, betéti, 
hitel- vagy kereskedelmi kártyák, illetve az ezeken alapuló kártyaalapú fizetések márkái és 
kategóriái közül melyiket választotta. Az előadó úgy véli, hogy az elektronikus 
azonosíthatóság követelménye megfelelő, ám a szemmel látható azonosíthatóság előírása 
túlzás. 
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A szemmel látható azonosíthatóság követelménye az EU-ban használt összes – jelen 
pillanatban több mint 725 millió – fizetési kártya lecserélését szükségessé tenné, az ezzel járó 
költségek fedezésével együtt. Ugyanakkor az innováció és az új fizetési eszközök, így többek 
között a mobiltelefon használatának népszerűsítése megkérdőjelezi e költségek 
felvállalásának szükségességét. 

Felülvizsgálati záradék

Az előadó javasolja, hogy a Bizottság tegyen közzé jelentést e rendelet alkalmazásáról. A 
jelentésnek vizsgálnia kell például a bankközi díjak szintjének megfelelőségét, valamint az 
ösztönző mechanizmusokat, figyelembe véve a különböző fizetési eszközök használatát és 
költségét, illetve azt, hogy milyen mértékben jelentek meg új szereplők és új technológia a 
nemzeti piacokon. A jelentés értékelné továbbá a rendelet fogyasztókra és vállalkozásokra 
gyakorolt hatását.


