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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált európai piacának 
megteremtéséről

(2012/2040(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 26. és 114. cikkére,

– tekintettel az Európai Bizottság 2012. január 11-i, „A kártyás, internetes és mobiltelefonos 
fizetések integrált európai piacának megteremtéséről” című zöld könyvére 
(COM(2011)0941, a továbbiakban: a zöld könyv),

– tekintettel az „Egységes keret az elektronikus kereskedelem és az online szolgáltatások 
digitális egységes piacába vetett bizalom megerősítésére”című, 2012. január 11-i 
bizottsági közleményre (COM(2011)0942),

– tekintettel a Bizottság által a zöld könyvről szervezett, 2012. január 11. és 2012. április 11. 
közötti nyilvános konzultációra,

– tekintettel a Bizottság által a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetésekről szervezett, 
2012. május 4-i konferenciára,

– tekintettel az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek 
megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. március 14-i 
260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Európai Versenyhálózat Banki és Pénzforgalmi Szolgáltatások 
munkacsoportja által összeállított, a pénzforgalmi szolgáltatások ágazatában a versenyjog 
végrehajtásáról szóló 2012. márciusi tájékoztató dokumentumra2,

– tekintettel az internetes fizetések biztonságáról szóló 2012. áprilisi európai központi banki 
ajánlásokra3,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a zöld könyvről szóló, 2012. 
május 22-i munkadokumentumára (INT/634),

– tekintettel az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti 
eljáráshoz kapcsolódó, a COMP/29.373 Visa International ügyben hozott, 2002. július 24-
i bizottsági határozatra4,

– tekintettel az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti 
eljáráshoz kapcsolódó, a COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce 

                                               
1 HL L 94., 2012.3.30., 22. o.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf.
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 HL L 318., 2002.11.22., 17. o.
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és COMP/38.580 – Kereskedelmi kártyák ügyben hozott, 2007. december 19-i bizottsági 
határozatra1,

– tekintettel a Törvényszék MasterCard és mások kontra Bizottság ügyben2 hozott 2012. 
május 24-i ítéletére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések európai piacát a nemzeti határok 
széttagolják, és csupán néhány nagyobb piaci szereplő képes arra, hogy határokon túl is 
fellépjen;

B. mivel a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések fejlődése és szélesebb körű 
használata is hozzájárulhat az európai e-kereskedelem méretének és sokféleségének 
növekedéséhez;

C. mivel az internetes és mobiltelefonos fizetések piaci részesedése és sokfélesége 
Európában és a világon folyamatosan bővül;

D. mivel a zöld könyv nem foglalkozik a készpénzes fizetések, valamint a kártyás, internetes 
és mobiltelefonos fizetések költségeinek összehasonlításával, ezáltal nem teszi lehetővé a 
készpénzes fizetések gazdasági és a jólétre gyakorolt hatásának elemzését;

E. mivel a határokon átnyúló kártyaelfogadás jelenleg csak korlátozott számú piaci szereplő 
számára nyitott, és mivel ez a rendszer kibővítheti a kereskedők rendelkezésére álló 
lehetőségeket, és ezáltal a piac szabadon fejlődhet;

F. mivel a kártyás fizetések használatához kapcsolódó többletköltségek egyes tagállamokban 
nem megengedettek, más tagállamokban való alkalmazásuk viszont széles körben 
elterjedt;

A különböző fizetési módok

1. kifejezi az internetes és a mobiltelefonos fizetések piacának jelenlegi túl szigorú 
szabályozásával kapcsolatos aggályait, mivel ezek a fizetési módok még fejlődési 
szakaszban vannak; kéri a Bizottságot, hogy ezen új fizetési módokkal kapcsolatosan 
minden jövőbeli javaslatban alapvetően más és megfelelő megközelítést fogadjon el;

2. emlékeztet arra, hogy minden fizetési módnak megvan a maga költsége; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy a jövőben vegye figyelembe a készpénzfizetés költségeinek a más 
fizetési módokkal való összehasonlítását;

Szabványosítás és interoperabilitás

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; a határozat összefoglalója, 
közzététel: HL C 264., 2009.11.6., 8. o.
2 T-111/08. számú, MasterCard és mások kontra Bizottság ügy, még nem készült róla jelentés.
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3. úgy véli, hogy a közös műszaki szabványok nemcsak előmozdítanák az európai gazdaság 
versenyképességét és a belső piac működését, hanem közös biztonsági szabványok 
formájában biztonsággal összefüggő előnyöket is jelentenének, amelyek mind a 
fogyasztók, mind pedig a kereskedők javát szolgálnák;

4. hangsúlyozza, hogy a szabványosítás nem akadályozhatja a versenyt és az innovációt, 
hanem el kell távolítania az akadályokat, hogy minden fél számára egyenlő feltételek 
álljanak rendelkezésre;

5. támogatja valamennyi érintett fél bevonását a fizetési rendszerek közös technikai és 
biztonsági szabványainak jövőbeli fejlesztésébe; megjegyzi, hogy e felek közé tartozhat –
nem kizárólagos jelleggel – az Európai Pénzforgalmi Tanács (EPC), fogyasztói 
szervezetek, az Európai Bankhatóság, az egységes eurófizetési térség (SEPA) tanácsa, a 
Bizottság, a különböző területek szakértői, a bankoktól eltérő pénzforgalmi szolgáltatók, 
valamint a mobiltelefonos, internetes és kártyás fizetési szolgáltatók képviselői;

6. hangsúlyozza, hogy a szabványosítással és az interoperabilitással kapcsolatos valamennyi 
követelménynek az európai pénzforgalmi piacok versenyképességének előmozdítására 
kell irányulnia, és azok a világpiaccal való összehasonlításban nem támaszthatnak 
szükségtelen akadályokat; 

7. megjegyzi, hogy a fizetési infrastruktúrák és a fizetési rendszerek szétválasztása növelheti 
a versenyt, mivel a kisebb piaci szereplőket nem zárnák ki műszaki korlátozások;

Határokon átnyúló kártyaelfogadás

8. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló kártyaelfogadás előmozdítása érdekében további 
szabványosításra van szükség, amely rendszer növelné a versenyt és a kereskedők 
rendelkezésére álló lehetőségek körét, valamint a fogyasztók szempontjából 
költséghatékonyabb fizetési módokat eredményezne;

9. sürgeti, hogy tekintettel a határokon átnyúló kártyaelfogadásnak a belső piac 
szempontjából vizsgált előnyeire, az annak megkönnyítését célzó megoldásokat 
tevékenyen gondolják át; kifejezi a fennálló akadályokkal, például az engedélyezéssel 
kapcsolatos aggályait, amely akadályokat fel kellene számolni;

Multilaterális bankközi díjak (MIF-ek)

10. úgy véli, hogy a multilaterális bankközi díjak a négyszereplős kártyás fizetési rendszerek 
finanszírozási eszközeként jelenleg helyénvalók; megjegyzi, hogy a multilaterális 
bankközi díjak szintje egyes esetekben magasabb, mint amit a négyszereplős fizetési 
rendszerek finanszírozása megkíván;

11. úgy ítéli meg, hogy a multilaterális bankközi díjak maximális szintjét nem európai uniós 
szintű szabályozással kell előírni, mivel ez azt eredményezheti, hogy az egyes 
tagállamokban jelenleg rendelkezésre álló alacsony multilaterális bankközi díjak a 
megengedett maximális szint közelébe emelkednek;

12. úgy véli, hogy a multilaterális bankközi díjak átláthatóságát mind a nemzetközi, mind 
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pedig a nemzeti rendszerekben szabályozni kell, és ez a határokon átnyúló 
kártyaelfogadáshoz való könnyebb hozzáféréssel együtt alacsonyabb multilaterális 
bankközi díjakat eredményezhet, mivel a kereskedők szabadon választhatnak, hogy mely 
fizetési rendszerekhez kívánnak csatlakozni;

13. hangsúlyozza azonban, hogy a multilaterális bankközi díjakkal kapcsolatos átláthatóság 
hiánya a kereskedők és a pénzforgalmi szolgáltatók között súlyosabb probléma, mint az 
átláthatóság hiánya a fogyasztó és a kereskedő között; úgy véli, hogy az 
információáramlás nem jelentene többletértéket a fogyasztók számára, és csupán 
elméletben, nem pedig a gyakorlatban eredményezne átláthatóságot;

14. úgy véli, hogy jelentős különbségek vannak a háromszereplős és a négyszereplős fizetési 
rendszerek között, és hogy minden rendszert sajátosságainak megfelelően, ugyanakkor 
alapvetően egyenlő módon kell kezelni;

Közös jelzésű fizetési eszköz kibocsátása (co-badging)

15. megjegyzi, hogy a közös jelzésű fizetési eszköz kibocsátása előnyös lehet a fogyasztók 
számára, mivel kevesebb kártyát és nagyobb választási lehetőségeket eredményezne, 
valamint ösztönözné a versenyt;

16. hangsúlyozza, hogy a fogyasztónak és a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatónak közösen 
kell megállapodnia a közös jelzésű fizetési eszköz kibocsátásában, és azt nem szabad 
kötelezővé tenni;

Felárak

17. üdvözli a kártyás fizetések használatára vonatkozó felárak egyes tagállamokban érvényes 
tilalmát; felhívja a többi tagállamot, hogy fontolják meg a felárakkal kapcsolatban a 
nagyobb átláthatóság megkövetelését annak érdekében, hogy a fogyasztó tisztában legyen 
azzal, hogy a felár mekkora része származik például a multilaterális bankközi díjból és 
mekkora részt terhel a kereskedő;

18. úgy ítéli meg, hogy hasznos lenne a feláraknak a fizetőeszköz használatának közvetlen 
költségeire történő korlátozása; hangsúlyozza azonban, hogy a felár alkalmazásának 
engedélyezéséről, illetve tilalmáról végül a tagállamoknak kell dönteniük;

A fizetések biztonsága

19. emlékeztet arra, hogy a különböző fizetési módokkal kapcsolatos biztonsági 
intézkedésekre vonatkozó végső felelősséget nem viselhetik a fogyasztók, hanem 
tájékoztatni kell őket a biztonsági óvintézkedésekről;

20. úgy véli, hogy a kártyás fizetések már magas biztonsági szintet értek el, és a 
mágneskártyákról a chipkártyákra való fokozatos áttérés tovább emeli a biztonsági szintet;

21. úgy ítéli meg, hogy a bankszámlán lévő pénzösszegek rendelkezésre állásával kapcsolatos 
információk harmadik feleknek történő átadása kockázatokat rejt; megjegyzi, hogy az 
egyik kockázat az, hogy a fogyasztók esetlegesen nincsenek teljes mértékben tisztában 
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azzal, hogy ki férhet hozzá a bankszámlájukkal kapcsolatos információkhoz, és mely 
üzemeltető felel a fogyasztó által használt pénzforgalmi szolgáltatásokért;

22. hangsúlyozza, hogy a szabályozás csökkentheti ezeket a biztonsági kockázatokat, és a 
bankoktól eltérő pénzforgalmi szolgáltatókon keresztül történő fizetéseket legalább olyan 
biztonságossá teheti, mint amilyenek a bankszámlákról történő közvetlen átutalások, 
amennyiben a gyakorlatban biztonságos rendszerek állnak rendelkezésre;

23. nem támogatja ezért, hogy a biztonságos rendszerek kifejlesztése, kiépítése és alapos 
tesztelése előtt harmadik személyek hozzáférjenek a fogyasztók bankszámláira vonatkozó 
adatokhoz; megjegyzi, hogy minden jövőbeli szabályozásnál különös figyelmet kell 
fordítani a biztonságra, az adatvédelemre és a fogyasztók jogaira; úgy ítéli meg, hogy 
pontosan meg kell határozni, hogy mely felek, mely információkhoz férhetnek hozzá, és 
az adatok milyen feltételekkel tárolhatók;

°

°         °

24. felkéri elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

A fizetési eszközök sokfélesége mind európai, mind pedig világszinten folyamatosan bővül. 
Miközben egymás után születnek a mobiltelefonos és az internetes fizetések használatának 
újabb és újabb módjai, amelyek iránt mind a fogyasztók, mind pedig a vállalkozások 
érdeklődést tanúsítanak, még a kártyás fizetések piaca is messze van attól, hogy a benne rejlő 
lehetőségeket és hatékonyságot teljes egészében kihasználja. 

A Bizottság a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált európai piacáról zöld 
könyvet tett közzé, és abban számos akadályt kiemelt, amelyek meggátolják az európai 
pénzforgalmi piac lehető leghatékonyabb és legnyitottabb működését. Az előadó szintén 
elismeri azokat az előnyöket, amelyeket a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések 
előmozdítása és kiterjesztése jelent, ami a fogyasztók és a vállalkozások számára 
megfelelőbb, biztonságosabb, gyorsabb, változatosabb, rugalmasabb és költséghatékonyabb 
fizetési módok rendelkezésre bocsátására irányul. A fent említett fizetési módok szélesebb 
körű alkalmazása abban az esetben is kulcskérdés, ha az e-kereskedelem továbbra is gyorsan 
fejlődik, és növekvő mértékben járul hozzá a tagállamok GDP-jéhez. 

A kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések piacai az EU térségében még mindig 
széttagoltak. A kártyás fizetések használata terén a tagállamok között jelentős különbségek 
vannak. Az egységes eurófizetési térség (SEPA) létrehozásának folyamata 32 európai 
országban könnyíti meg a banki átutalásokat, és 2014-től minden részt vevő országnak 
alkalmaznia kell a közös SEPA-szabványokat. Az előadó véleménye szerint, mivel a SEPA 
felszámolja a belföldi és a határokon átnyúló fizetések közötti különbséget, a kártyás fizetések 
piacának integrálása során arra kell törekedni, hogy a határokon átnyúló fizetéseket a nemzeti 
szintű fizetésekhez hasonlóan kényelmessé tegyék. E téren több határokon átnyúló 
tevékenységet végző szereplő megjelenése üdvözlendő.

A zöld könyv a fizetések integrálásának előmozdítása és a fizetési rendszerek 
versenyképességének ösztönzése terén több kulcsfontosságú tényezőt vezet be. Az előadó 
ezen a ponton elsősorban a kártyás fizetésekre és a következő elemekre kíván különös 
figyelmet fordítani: szabványosítás, határokon átnyúló kártyaelfogadás, multilaterális 
bankközi díjak (MIF-ek), közös jelzésű fizetési eszköz kibocsátása, felárak és a fizetések 
biztonsága. A mobiltelefonos és internetes fizetések piaca azonban határozott fejlődési 
szakaszban van, és nem szabad túl erősen szabályozni, mert ez hátráltathatja e terület 
természetes fejlődését és innovációját. 

Az előadó emlékeztetni kíván továbbá arra, hogy minden fizetési módnak – köztük a 
készpénzfizetésnek is – megvan a maga költsége, és ezt nem szabad elfelejteni, ha a különféle 
fizetési módokról és azok költséghatékonyságáról van szó. 

Szabványosítás

A közös technikai és biztonsági szabványok az új szereplők számára megkönnyíthetik az e 
területre történő belépést, elősegíthetik a kártyás fizetések használatát és a kártyás fizetést 
könnyebb, biztonságosabb és hatékonyabb választási lehetőséggé tehetik a fogyasztók 
számára. 
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Miközben a Bizottság helyesen felismeri a közös szabványok kidolgozásának szükségességét, 
az előadó hangsúlyozza, hogy a kártyás fizetések jelenlegi nemzeti és regionális 
szabványainak életciklusa meglehetősen hosszú és annak lerövidítése nem könnyű. A 
Bizottságnak ezért a jelenlegi szabványok új, integrált szabványokkal történő helyettesítése 
terén tett lépéseinél körültekintőnek kell lennie. A megfelelően kidolgozott és alkalmazott 
közös szabványok nemcsak előmozdíthatják a kártyás fizetések piacának versenyképességét, 
hanem a fizetések biztonságát is növelhetik. 

A közös technikai és biztonsági szabványok folyamatos fejlesztése terén az irányvonalnak a 
közös infrastrukturális szint elérésének kell lennie, ami lehetővé tenné az egyenlő feltételeket, 
ösztönözné az innovációt és a versenyképességet, ugyanakkor alapvetően nem növelné az 
egész terület megújulásának és terjedésének útjában álló akadályokat.

Multilaterális bankközi díjak

Elengedhetetlen annak elismerése, hogy a multilaterális bankközi díjak problémákat 
okozhatnak a versenyképesség, az átláthatóság, a nyitottság és a költségek terén mind a 
kereskedők, mind pedig a fogyasztók számára. 

Az úgynevezett négyszereplős kártyarendszerekben az elfogadó pénzforgalmi szolgáltató 
(azaz a kereskedő pénzforgalmi szolgáltatója) minden kártyaművelet esetében bankközi díjat 
fizet a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatónak (azaz a kártyabirtokos pénzforgalmi 
szolgáltatójának). Az előadó miközben elismeri, hogy jelenleg a multilaterális bankközi díjak 
a kártyarendszerek finanszírozásához indokoltak lehetnek, úgy véli, hogy a multilaterális 
bankközi díjak magas és egyes esetekben rejtett szintje a nyitott, versenyképes és átlátható 
piac szempontjából problémát jelent. Miközben jelenleg nincs szükség arra, hogy a 
multilaterális bankközi díjakra közös szintet állapítsanak meg – legyen az egy felső érték vagy 
egy intervallum –, hosszú távon a multilaterális bankközi díjak szintjének csökkentésére kell 
törekedni. Ezt azonban a különböző szereplőkkel szembeni egyenlőtlen elbánás elkerülése 
érdekében körültekintően kell végrehajtani. Az előadó támogatja azt az elképzelést, hogy a 
multilaterális bankközi díjakat az EU-ban ma fellelhető legalacsonyabb szint felé kell 
közelíteni, hangsúlyozza azonban, hogy a multilaterális bankközi díjak legmagasabb szintjét 
nem szabad európai uniós szinten előírni. 

Az előadó úgy véli, hogy a fizetési rendszerek átláthatóságára különösen a multilaterális 
bankközi díjak terén, és mindenekelőtt a kereskedők és a pénzforgalmi szolgáltatók között 
van szükség. A zöld könyvvel ellentétben kérdéses, hogy a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátott, a különböző fizetési módok költségeire vonatkozó információk hogyan 
befolyásolják őket a fizetési mód megválasztásában. 

Felárak

A felárak problémás kérdést jelentenek, mivel a vásárlásokat olyan díjakkal terhelhetik, 
amelyek nem a választott fizetési mód tényleges költségén alapulnak. Az előadó azonban úgy 
véli, hogy végső soron a tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy megengedik vagy 
megtiltják a felár alkalmazását. 

A fizetések biztonsága
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A fizetési eszközök sokféleségének és az innovatív fizetési módok létrehozásának ösztönzése 
során nem veszélyeztethető a fizetések biztonsága. Mivel a közös technikai szabványok 
fejlesztése például a kártyafizetési rendszerekben tovább folyik, a közös biztonsági 
szabványokat is javítani kell. 

A bankon kívüli intézményeknek a fogyasztók bankszámlaadataihoz történő hozzáférését is 
körültekintően meg kell vizsgálni, és mindaddig nem szabad előmozdítani, amíg nem 
biztosítható a bankszámlákra vonatkozó ugyanolyan szintű biztonság.


