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Módosítás 19
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi 
díjairól

a kártyaalapú fizetési műveletek és 
digitális pénztárcák bankközi díjairól

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 20
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A kártyás és a kártyaalapú fizetések 
terén a belső piac működését hátráltató 
egyik legfontosabb gyakorlat a bankközi 
díjak széles körű elterjedtsége, amelyekre 
tagállamok többségében nem létezik jogi 
szabályozás. A bankközi díjak a bankok 
között, általában egy adott rendszerhez 
tartozó kártyaelfogadó pénzforgalmi 
szolgáltatók és kártyakibocsátó
pénzforgalmi szolgáltatók között 
alkalmazott díjak. A bankközi díjak
központi részét képezik azoknak a 
díjaknak, amelyeket az elfogadó 
pénzforgalmi szolgáltatók minden egyes 
kártyaművelet után felszámítanak a 
kereskedőknek. A kereskedők pedig ezeket 
a kártyaköltségeket beleépítik az áruk és 
szolgáltatások általános árába. Úgy tűnik, 
hogy a kártyarendszerek közötti 

(10) A kártyás és a kártyaalapú fizetések 
terén a belső piac működését hátráltató 
egyik legfontosabb gyakorlat a bankközi 
díjak széles körű elterjedtsége, amelyekre 
tagállamok többségében nem létezik jogi 
szabályozás. A bankközi díjak az általában
a kártyaelfogadó pénzforgalmi szolgáltatók
által az adott rendszerhez 
tartozókártyakibocsátó pénzforgalmi
szolgáltatóknak eljuttatott bankközi díjak. 
A bankközi díjak a fő összetevőjét képezik 
azoknak a díjaknak, amelyeket az elfogadó 
pénzforgalmi szolgáltatók minden egyes 
kártyaművelet után felszámítanak a 
kereskedőknek. A kereskedők pedig ezeket 
a kártyaköltségeket beleépítik az áruk és 
szolgáltatások általános árába. Úgy tűnik, 
hogy a kártyarendszerek közötti 
versenynek gyakorlatilag az a célja, hogy a 
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versenynek gyakorlatilag az a célja, hogy a 
lehető legtöbb kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltatót (például bankot) győzzék meg 
arról, hogy kibocsássák a kártyáikat, ami 
általában magasabb, nem pedig 
alacsonyabb bankközi díjakat eredményez 
a piacon – ez szöges ellentétben áll azzal, 
hogy a verseny rendszerint ármérséklő 
hatást gyakorol a piacgazdaságban. A 
bankközi díjak szabályozása javítaná a 
belső piac működését.

lehető legtöbb kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltatót (például bankot) győzzék meg 
arról, hogy kibocsássák a kártyáikat, ami 
általában magasabb, nem pedig 
alacsonyabb bankközi díjakat eredményez 
a piacon – ez szöges ellentétben áll azzal, 
hogy a verseny rendszerint ármérséklő 
hatást gyakorol a piacgazdaságban. A 
bankközi díjak szabályozása javítaná a 
belső piac működését.

Or. en

Módosítás 21
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A jelenleg létező sokféle bankközi díj,
és azok eltérő mértéke megakadályozza,
hogy alacsonyabb bankközi díjakat 
alkalmazó üzleti modellekre támaszkodó, 
„új”, az egész Uniót lefedő piaci szereplők 
jelenjenek meg, ami hátrányos a 
potenciális méret- és 
választékgazdaságosságra, valamint az 
ebből eredő teljesítményre nézve. Ez 
negatív hatással van a kiskereskedőkre és 
fogyasztókra, továbbá akadályozza az 
innovációt. Mivel az egész Unióban jelen 
lévő piaci szereplőknek legalább az adott 
piacon elterjedt legmagasabb bankközi 
díjat kellene felajánlaniuk a kibocsátó 
bankoknak, ha az adott piacra be akarnak 
lépni, ez szintén a piac széttagoltságának 
fenntartását eredményezi. A jelenleg 
létező, alacsonyabb bankközi díjakat 
alkalmazó vagy bankközi díjakat 
egyáltalán nem alkalmazó belföldi 
rendszereket is a piac elhagyására 
kényszerítheti a magasabb bankközi 
díjbevételeket elérni kívánó bankoktól 

(11) A bankközi díjak jelenlegi magas 
szintje megakadályozhatja, hogy „új”, más 
üzleti modellekre támaszkodó piaci 
szereplők jelenjenek meg, ami hátrányos a 
potenciális méret- és 
választékgazdaságosságra, valamint az 
ebből eredő teljesítményre nézve. Ez 
negatív hatással van a kiskereskedőkre és 
fogyasztókra, továbbá akadályozza az 
innovációt. Mivel az egész Unióban jelen 
lévő piaci szereplőknek legalább az adott 
piacon elterjedt legmagasabb bankközi 
díjat kellene felajánlaniuk a kibocsátó 
bankoknak, ha az adott piacra be akarnak 
lépni, ez szintén a piac széttagoltságának 
fenntartását eredményezi. A jelenleg 
létező, alacsonyabb bankközi díjakat 
alkalmazó vagy bankközi díjakat 
egyáltalán nem alkalmazó belföldi 
rendszereket is a piac elhagyására 
kényszerítheti a magasabb bankközi 
díjbevételeket elérni kívánó bankoktól 
érkező nyomás. Ennek következtében a 
fogyasztók és a kereskedők korlátozottabb 
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érkező nyomás. Ennek következtében a 
fogyasztók és a kereskedők korlátozottabb 
választékra, magasabb árakra és 
alacsonyabb minőségre számíthatnak a 
pénzforgalmi szolgáltatások terén, 
miközben az egész Unióra kiterjedő 
pénzforgalmi megoldások igénybevételére 
vonatkozó képességük korlátozott. 
Ráadásul a kiskereskedők nem tudják 
kiküszöbölni a díjkülönbségeket azáltal, ha 
más tagállamok bankjai által kínált 
kártyaelfogadási szolgáltatásokat vesznek 
igénybe. A fizetési rendszerek által 
alkalmazott konkrét szabályok minden 
egyes fizetési művelet után az értékesítés 
helyén (a kiskereskedő országában) 
érvényes bankközi díjak alkalmazását írják 
elő. Ez gátolja az elfogadó bankokat abban, 
hogy sikeresen kínálják a szolgáltatásaikat
a határokon túl. Emellett a kiskereskedőket 
is akadályozza abban, hogy a fogyasztók 
javára csökkentsék pénzforgalmi 
költségeiket.

választékra, magasabb árakra és 
alacsonyabb minőségre számíthatnak a 
pénzforgalmi szolgáltatások terén, 
miközben az egész Unióra kiterjedő 
pénzforgalmi megoldások igénybevételére 
vonatkozó képességük korlátozott. 
Ráadásul a kiskereskedők nem tudják 
kiküszöbölni a díjkülönbségeket azáltal, ha 
más tagállamok bankjai által kínált 
kártyaelfogadási szolgáltatásokat vesznek 
igénybe. A fizetési rendszerek által 
alkalmazott konkrét szabályok minden 
egyes fizetési művelet után az értékesítés 
helyén (a kiskereskedő országában) 
érvényes bankközi díjak alkalmazását írják 
elő. Ez gátolja az elfogadó bankokat abban, 
hogy sikeresen kínálják a szolgáltatásaikat 
a határokon túl. Emellett a kiskereskedőket 
is akadályozza abban, hogy a fogyasztók 
javára csökkentsék pénzforgalmi 
költségeiket.

Or. en

Módosítás 22
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A belföldi műveletek esetében 
átmeneti időszakra van szükség annak 
érdekében, hogy elegendő időt biztosítsunk 
a pénzforgalmi szolgáltatók és rendszerek 
számára az új követelményekhez való 
alkalmazkodásra. Ezért az e rendelet 
hatálybalépését követő kétéves időszak 
eltelte után annak érdekében, hogy a
kártyaalapú fizetések esetében 
megvalósuljon a belső piac, a fogyasztói 
kártyaműveletek bankközi díjainak felső 
határait ki kell terjeszteni valamennyi, 

(17) A belföldi műveletek esetében 
átmeneti időszakra van szükség annak 
érdekében, hogy elegendő időt biztosítsunk 
a pénzforgalmi szolgáltatók és rendszerek 
számára az új követelményekhez való 
alkalmazkodásra. Ezért az e rendelet 
hatálybalépését követő kétéves időszak 
eltelte után súlyozott átlagon alapuló felső 
határ bevezetésére kerül sor a 
technológiai innováció lehetővé tétele és
annak figyelembevétele érdekében, hogy a
kártyás fizetések piaca a különböző 
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vagyis a határokon átnyúló és a belföldi 
fizetésekre egyaránt.

tagállamokban eltérő fejlettségű szinten 
van.

Or. en

Módosítás 23
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A határokon átnyúló elfogadás 
megkönnyítése érdekében valamennyi
(határokon átnyúló és belföldi) 
„fogyasztói” betétikártya-műveletre és 
kártyaalapú fizetési műveletre maximum
0,20 %-os bankközi díjnak kell 
vonatkoznia, és minden (határokon 
átnyúló és belföldi) fogyasztói hitelkártya-
műveletre és azon alapuló kártyaalapú 
fizetési műveletre maximum 0,30 %-os 
bankközi díjnak kell vonatkoznia.

(18) A határokon átnyúló elfogadás 
megkönnyítése érdekében valamennyi 
határokon átnyúló „fogyasztói” 
betétikártya-műveletre és kártyaalapú 
fizetési műveletre maximum 0,20 %-os 
bankközi díjnak kell vonatkoznia, és 
minden határokon átnyúló fogyasztói 
hitelkártya-műveletre és azon alapuló 
kártyaalapú fizetési műveletre maximum 
0,30 %-os bankközi díjnak kell 
vonatkoznia.

Or. en

Módosítás 24
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A határokon átnyúló elfogadás 
megkönnyítése érdekében valamennyi
(határokon átnyúló és belföldi) 
„fogyasztói” betétikártya-műveletre és
kártyaalapú fizetési műveletre maximum 
0,20 %-os bankközi díjnak kell 
vonatkoznia, és minden (határokon 
átnyúló és belföldi) fogyasztói hitelkártya-
műveletre és azon alapuló kártyaalapú 

(18) A határokon átnyúló elfogadás 
megkönnyítése érdekében valamennyi
belföldi és határokon átnyúló fogyasztói
kártyaműveletre és azon alapuló 
kártyaalapú fizetési műveletre maximum
0,30 %-os bankközi díjnak kell 
vonatkoznia.



AM\1013311HU.doc 7/46 PE526.051v01-00

HU

fizetési műveletre maximum 0,30 %-os
bankközi díjnak kell vonatkoznia.

Or. fr

Módosítás 25
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A határokon átnyúló elfogadás 
megkönnyítése érdekében valamennyi
(határokon átnyúló és belföldi)
„fogyasztói” betétikártya-műveletre és 
kártyaalapú fizetési műveletre maximum
0,20 %-os bankközi díjnak kell 
vonatkoznia, és minden (határokon átnyúló 
és belföldi) fogyasztói hitelkártya-
műveletre és azon alapuló kártyaalapú 
fizetési műveletre maximum 0,30 %-os
bankközi díjnak kell vonatkoznia.

(18) A határokon átnyúló elfogadás 
megkönnyítése érdekében valamennyi
(határokon átnyúló és belföldi)
„fogyasztói” betétikártya-műveletre és 
kártyaalapú fizetési műveletre
műveletenként maximum 0,10 eurós 
díjnak kell vonatkoznia, és minden
(határokon átnyúló és belföldi) fogyasztói 
hitelkártya-műveletre és azon alapuló 
kártyaalapú fizetési műveletre fix összegű, 
a fizetés tényleges költségein alapuló, 
műveletenként legalább 0,10 eurós
bankközi díjnak kell vonatkoznia.

Or. en

Módosítás 26
Preslav Borissov

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 

törölve
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kártyáját elfogadják (a termékek általános 
elfogadására vonatkozó kötelezettség), 
függetlenül a szóban forgó kártyák eltérő 
költségeitől, valamint függetlenül a 
kártyát kibocsátó banktól (a kibocsátók 
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 
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szabályozott bankközi díj vonatkozik. Ez a 
korlátozás továbbá versenyképesebb 
környezetet teremtene azon kártyák 
számára, amelyeknek bankközi díjait ez a 
rendelet nem szabályozza, mivel a 
kereskedők tárgyalási pozíciója erősebbé 
válna azzal kapcsolatban, hogy milyen 
feltételekkel fogadják el ezeket a 
kártyákat.

Or. en

Módosítás 27
Adam Bielan

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 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 

(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 általános 
elfogadására vonatkozó kötelezettség). A 
fogyasztó érdeke, hogy azonos 
kártyakategória és azonos díj 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 



PE526.051v01-00 10/46 AM\1013311HU.doc

HU

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 
kereskedők tárgyalási pozíciója erősebbé 
válna azzal kapcsolatban, hogy milyen 
feltételekkel fogadják el ezeket a kártyákat.

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 díj 
vonatkozik. Ez a korlátozás továbbá 
versenyképesebb környezetet teremtene 
azon kártyák számára, amelyeknek 
bankközi díjait ez a rendelet nem 
szabályozza, mivel a kereskedők tárgyalási 
pozíciója erősebbé válna azzal 
kapcsolatban, hogy milyen feltételekkel 
fogadják el ezeket a kártyákat.

Or. en

Módosítás 28
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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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.

törölve

Or. en

Módosítás 29
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Annak érdekében, hogy jogorvoslati 
lehetőséget biztosítsanak e rendelet téves 
alkalmazása esetére, illetve arra az esetre, 
ha vita keletkezne a pénzforgalmi 
szolgáltatást igénybe vevő fél és a 
pénzforgalmi szolgáltató között, a 
tagállamoknak megfelelő és hatékony 
peren kívüli panasztételi és jogorvoslati 
eljárásokat kell létrehozniuk. A 
tagállamoknak le kell fektetniük a rendelet 
megszegésének szankcióira vonatkozó 
szabályokat, gondoskodniuk kell róla, hogy 
a szankciók hatékonyak, arányosak és 

(31) Annak érdekében, hogy jogorvoslati 
lehetőséget biztosítsanak e rendelet téves 
alkalmazása esetére, illetve arra az esetre, 
ha vita keletkezne a pénzforgalmi 
szolgáltatást igénybe vevő fél és a 
pénzforgalmi szolgáltató között, a 
tagállamoknak megfelelő és hatékony 
peren kívüli panasztételi és jogorvoslati 
eljárásokat kell létrehozniuk. A 
tagállamoknak az Európai Bankhatóság 
által meghatározott iránymutatások 
alapján le kell fektetniük a rendelet 
megszegésének szankcióira vonatkozó 
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visszatartó erejűek legyenek, és 
biztosítaniuk kell azok alkalmazását.

szabályokat, gondoskodniuk kell róla, hogy 
a szankciók hatékonyak, arányosak és 
visszatartó erejűek legyenek, és 
biztosítaniuk kell azok alkalmazását.

Or. en

Módosítás 30
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet egységes technikai és 
üzleti követelményeket határoz meg azokra 
az Unióban teljesített fizetésikártya-
műveletekre vonatkozóan, amelyek 
esetében mind a fizető fél pénzforgalmi 
szolgáltatójának, mind a kedvezményezett 
pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye az 
Unióban van.

(1) Ez a rendelet egységes technikai és 
üzleti követelményeket határoz meg azokra 
az Unióban teljesített fizetésikártya- és 
digitálispénztárca-műveletekre
vonatkozóan, amelyek esetében a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatójának, a fizető 
félnek, a kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatójának és a kedvezményezettnek 
a székhelye egyaránt az Unióban van.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a kártyákra és a velük versengő egyéb elektronikus fizetési 
módokra azonos versenyfeltételek vonatkozzanak, alapvetően fontos, hogy a javasolt rendelet 
hatálya a digitálispénztárca-műveletekre is kiterjedjen. Fontos ultani arra, hogy az Unión 
kívül letelepedett kereskedőnek nem származhat előnye a javasolt rendeletből pusztán azon az 
alapon, hogy az Unión belül letelepedett elfogadó szolgáltatásait veszi igénybe.

Módosítás 31
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet egységes technikai és (1) Ez a rendelet egységes technikai és 
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üzleti követelményeket határoz meg azokra 
az Unióban teljesített fizetésikártya-
műveletekre vonatkozóan, amelyek 
esetében mind a fizető fél pénzforgalmi 
szolgáltatójának, mind a kedvezményezett 
pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye az 
Unióban van.

üzleti követelményeket határoz meg azokra 
az Unióban teljesített, fizetési kártya és 
digitális pénztárca segítségével 
végrehajtott műveletekre vonatkozóan, 
amelyek esetében a fizető fél pénzforgalmi 
szolgáltatójának, a fizető félnek, a
kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatójának és a kedvezményezettnek 
a székhelye egyaránt az Unióban van.

Or. pl

Indokolás

A versenyképes működési feltételek biztosítása érdekében alapvetően fontosnak tűnik, hogy a 
rendelet hatályát a digitális pénztárcákra (pl. a Paypalre) is kiterjesszük. A digitális 
pénztárcák olyan fizetési módot jelentenek, amelyek közvetlen versenyben állnak a kártyákkal 
és egyéb fizetési módszerekkel. Annak biztosítása érdekében, hogy a kártyákra és a velük 
versengő egyéb elektronikus fizetési módokra azonos működési feltételek vonatkozzanak, 
alapvetően fontos, hogy a javasolt rendelet hatálya a digitális pénztárcák segítségével 
végrehajtott műveletekre is kiterjedjen.

Módosítás 32
Adam Bielan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A rendelet hatálya nem terjed ki azon 
fizetésikártya-rendszereken belül 
végrehajtott fizetésikártya-műveletekre, 
amelyek esetében az Unión belül a 
fogyasztók részére az érintett 
fizetésikártya-rendszer által vagy 
keretében kibocsátott kártyák teljes száma 
nem haladja meg az Unióban a 
valamennyi fizetésikártya-rendszer által 
kibocsátott fizetési kártyák teljes 
számának 1%-át.

Or. en
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Módosítás 33
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kereskedelmi kártyákkal végzett 
műveletek;

a) kereskedelmi kártyák;

Or. en

Módosítás 34
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) háromszereplős fizetésikártya-
rendszerek által kibocsátott kártyákkal 
végzett műveletek.

c) háromszereplős fizetésikártya-
rendszerek által kibocsátott kártyák.

Or. en

Módosítás 35
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) háromszereplős fizetésikártya-
rendszerek által kibocsátott kártyákkal 
végzett műveletek.

c) háromszereplős fizetésikártya-
rendszerek keretében kibocsátott 
kártyákkal végzett műveletek.

Or. en
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Módosítás 36
Adam Bielan

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 az adott 
művelettel a fizetési megbízás kibocsátó 
általi kézhezvételét követő legfeljebb két 
munkanapon belül megterhelik;

Or. en

Módosítás 37
Cornelis de Jong

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 az adott 
művelettel a művelet 
engedélyezését/kezdeményezését követően 
haladéktalanul megterhelik;

Or. en

Módosítás 38
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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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 számlát 
az adott művelettel a fizetési megbízás 
kibocsátó általi kézhezvételét követő két 
munkanapon belül megterhelik;

Or. en

Módosítás 39
Cornelis de Jong

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 annak 
engedélyezését/kezdeményezését követően
teljesítik;

Or. en

Módosítás 40
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. „fizetési kártya”: olyan betéti vagy 
hitelkártya, amely birtokosát készpénzes 
fizetések végrehajtására jogosítja fel, vagy 
amely lehetővé teszi számára, hogy 
kereskedő vagy elfogadó közvetítésével 
fizetési megbízásokat nyújtson be, és 
amelyet a kereskedő abból a célból fogad 
el, hogy a neki járó összegeket megkapja;
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Or. pl

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat hivatkozásokat tartalmaz a „fizetési kártyákra”, de e fogalmat 
nem határozza meg. A „fizetési kártya” fogalom technológiasemleges meghatározása 
lehetővé teszi e fogalom tartalmának körülhatárolását.

Módosítás 41
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „bankközi díj”: valamely fizetésikártya-
műveletben vagy fizetésikártya-alapú 
műveletben részt vevő fizető fél és 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatói 
között, az egyes beszedési megbízási 
műveletek után közvetve (harmadik 
személyen keresztül) vagy közvetlenül 
fizetett díj;

9. „bankközi díj”: valamely fizetésikártya-
műveletben vagy fizetésikártya-alapú 
műveletben részt vevő fizető fél és 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatói 
között, közvetve (harmadik személyen 
keresztül) vagy közvetlenül fizetett díj. A 
bankközi díj négyszereplős fizetésikártya-
rendszer esetén explicit (a díjat az egyik 
szervezet a másik szervezetnek fizeti), 
háromszereplős fizetésikártya-rendszer 
esetében pedig implicit lehet (ugyanazon 
szervezet elfogadó vállalkozása és 
kibocsátó vállalkozása közötti belső 
átutalás). Emellett magában foglal a 
fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és 
valamely társmárkapartner vagy ügynök 
között megfizetett díjat vagy közöttük 
kínált kedvezményt is;

Or. en

Módosítás 42
Małgorzata Handzlik

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

9. „bankközi díj”: valamely fizetésikártya-
műveletben vagy fizetésikártya-alapú 
műveletben részt vevő fizető fél és 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatói 
között, az egyes beszedési megbízási 
műveletek után közvetve (harmadik 
személyen keresztül) vagy közvetlenül 
fizetett díj;

9. „bankközi díj”: valamely fizetésikártya-
műveletben vagy fizetésikártya-alapú 
műveletben részt vevő fizető fél és 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatói 
között, az egyes beszedési megbízási 
műveletek után közvetve (harmadik 
személyen keresztül) vagy közvetlenül 
fizetett díj. A bankközi díj négyszereplős 
fizetésikártya-rendszer esetén nyílt (a díjat 
az egyik szervezet a másik szervezetnek 
fizeti), háromszereplős fizetésikártya-
rendszer esetében pedig rejtett lehet 
(ugyanazon szervezet elfogadó részlege és 
kibocsátó részlege közötti belső átutalás). 
Emellett magában foglal a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója és az 
ugyanazon márkához tartozó partner, 
illetve valamely ügynök között megfizetett 
díjat vagy közöttük kínált 
kedvezményeket;

Or. pl

Módosítás 43
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „háromszereplős fizetésikártya-
rendszer”: olyan fizetésikártya-rendszer, 
amelyben a fizetéseket a rendszer által a
kártyabirtokos nevében vezetett fizetési 
számláról teljesítik a rendszer által a 
kedvezményezett nevében vezetett fizetési 
számlára, valamint az ilyen struktúrán 
alapuló kártyaalapú műveletek. Ha egy 
háromszereplős fizetésikártya-rendszer 
más pénzforgalmi szolgáltatók részére 
engedélyezi a fizetési kártyák kibocsátását 
és/vagy elfogadását, akkor négyszereplős 

15. „háromszereplős fizetésikártya-
rendszer”: olyan fizetésikártya-rendszer, 
amelyben a fizetéseket a rendszer által a
fizető fél nevében vezetett fizetési 
számláról teljesítik a rendszer által a 
kedvezményezett nevében vezetett fizetési 
számlára, valamint az ilyen struktúrán 
alapuló kártyaalapú műveletek. Ha egy 
háromszereplős fizetésikártya-rendszer 
más pénzforgalmi szolgáltatók részére 
engedélyezi a fizetési kártyák kibocsátását 
és/vagy elfogadását, vagy valamely 
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fizetésikártya-rendszernek tekintendő; társmárkapartnerrel vagy ügynök révén 
fizetési kártyákat bocsát ki, akkor 
négyszereplős fizetésikártya-rendszernek 
tekintendő;

Or. en

Módosítás 44
Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. „digitális pénztárca”: olyan 
szolgáltatás, amely a pénztárca birtokosa 
számára fizetések kezdeményezése 
céljából lehetővé teszi az azonosítási és 
fizetési eszközökhöz való hozzáférést, 
valamint azok kezelését és használatát. Ez 
a szolgáltatás a pénztárca birtokosának 
tulajdonában lévő eszközön, pl. 
mobiltelefonon vagy személyi 
számítógépen, illetve egy távoli szerveren 
(vagy ezek kombinációján) keresztül 
érhető el, de minden esetben a birtokos 
ellenőrzése alatt áll. A digitális 
pénztárcával szerződő kereskedőre 
„alkereskedőként” kell hivatkozni;

Or. en

Módosítás 45
Preslav Borissov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 46
Małgorzata Handzlik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. „digitális pénztárca”: olyan 
szolgáltatás, amely a pénztárca birtokosa 
számára fizetések kezdeményezése 
céljából lehetővé teszi az azonosítási és 
fizetési eszközökhöz való hozzáférést, 
valamint azok kezelését és használatát. Ez 
a szolgáltatás a pénztárca birtokosának 
tulajdonában lévő eszközön, pl. 
mobiltelefonon vagy személyi 
számítógépen, illetve egy távoli szerveren 
(vagy ezek kombinációján) keresztül 
érhető el, de minden esetben a birtokos 
ellenőrzése alatt áll. A digitális 
pénztárcával szerződő kereskedőre 
„alkereskedőként” kell hivatkozni;

Or. pl

Indokolás

Ha a rendelet hatálya a digitális pénztárcákra is kiterjed, alapvetően fontos, hogy a rendelet 
rendelkezései meghatározzák a digitális pénztárca fogalmát is.

Módosítás 47
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 48
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bankközi díjak a határokon átnyúló 
fogyasztói betéti- vagy hitelkártya-
műveletek esetén

Bankközi díjak a határokon átnyúló 
fogyasztói betéti- vagy hitelkártyák esetén

Or. en

Módosítás 49
Matteo Salvini

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
átlagosan 0,2 %-át meghaladó 
műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, 
azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.
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Or. en

Módosítás 50
Bernadette Vergnaud

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
kártyaműveletekért nem ajánlhatnak, 
illetve kérhetnek a művelet értékének
0,3 %-át meghaladó műveletenkénti 
bankközi díjat, illetve más, azzal azonos 
célú vagy hatású, megállapodás szerinti 
díjazást.

Or. fr

Indokolás

Nincs ok különbséget tenni a hitel- és a betéti kártyák között.

Módosítás 51
Bernadette Vergnaud

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.

törölve

Or. fr
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Indokolás

Nincs ok különbséget tenni a hitel- és a betéti kártyák között.

Módosítás 52
Matteo Salvini

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
átlagosan 0,3 %-át meghaladó 
műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, 
azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.

Or. en

Módosítás 53
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szerződésekbe vagy más formában 
létrejött megállapodásokba tilos bármely 
olyan rendelkezést beilleszteni, amely 
kizárja az (1) vagy (2) bekezdés 
alkalmazását, vagy amely az (1) vagy (2) 
bekezdésben meghatározottnál magasabb 
bankközi díjat ír elő. Amennyiben 
valamely szerződés vagy más formában 
létrejött megállapodás kizárja az (1) vagy 
(2) bekezdés alkalmazását, vagy az (1) 
vagy (2) bekezdésben meghatározottnál 
magasabb bankközi díjat ír elő, az (1) 
vagy (2) bekezdésben előírt maximális 
értéket kell alkalmazni.
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Or. pl

Indokolás

A rendelkezések hatékony működése érdekében hangsúlyozni kell, hogy a rendelet 
alkalmazásának elmulasztása esetén a maximális mértékű bankközi díj alkalmazandó. Ez 
megakadályozza, hogy a nemzeti szabályok között ellentmondások alakuljanak ki.

Módosítás 54
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak lehetősége van 
arra, hogy nemzeti jogszabályok révén 
alacsonyabb felső határokat tartsanak 
fenn vagy vezessenek be.

Or. en

Indokolás

A multilaterális bankközi díjakra vonatkozó felső határ nem eredményezheti azt, hogy az 
alacsonyabb bankközi díjakkal működő jelenlegi belföldi rendszerek vagy az új belépők a 
díjakat a felső határ szintjére emelik.  A javasolt felső határ nem sértheti a jól működő 
nemzeti piacokat, ellenkező esetben csak hátrányosan érintheti a fogyasztókat.

Módosítás 55
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4 cikk törölve
Bankközi díjak valamennyi fogyasztói 
betéti- és hitelkártya-művelet esetén
(1) E rendelet hatálybalépését követő két 
év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók 
semmilyen betéti kártyán alapuló 
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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.
(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.

Or. en

Indokolás

Az EGK-n belüli (határokon átnyúló) bankközi díjaktól eltérő, a 3. cikkben foglalt bankközi 
díjak szintjét nem az EU-nak kellene meghatároznia, hanem a tagállamok nemzeti hatóságai 
rögzíthetik, ha azt e nemzeti hatóságok megfelelőnek ítélik. Mivel a különböző tagállamokban 
a kártyás fizetések fejlettségében óriási különbségek tapasztalhatók, az uniós szinten rögzített, 
egységes érték nem lenne megfelelő valamennyi tagállam számára.

Módosítás 56
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bankközi díjak valamennyi fogyasztói 
betéti- és hitelkártya-művelet esetén

Nemzeti szintű bankközi díjak fogyasztói 
betéti- és hitelkártya-műveletek esetén

Or. en

Módosítás 57
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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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 hat 
hónap 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.

Or. pl

Indokolás

A valamennyi műveletre vonatkozó maximális bankközi díjakkal kapcsolatos új 
kötelezettségek végrehajtására javasolt átmeneti időszak túl hosszúnak tűnik. A határokon 
átnyúló műveletek esetében csupán két hónapos határidőt irányoztak elő. Ezért a 
tevékenységek új szabályokhoz való hozzáigazítása céljából valamennyi művelet esetében hat 
hónap megfelelő időkeretnek tűnik.

Módosítás 58
Preslav Borissov

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

Indokolás

A Bizottság által a bankközi díjak esetében javasolt abszolút felső határ nem venné figyelembe 
a különböző országoknak a kártyás fizetések piacán fennálló eltérő fejlettségét. A nemzeti 
szintű súlyozott átlag némi rugalmasságot tenne lehetővé, amely lehetőséget biztosítana az új 
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technológiákba, illetve – azokban az országokban, amelyekben még nem annyira fejlett – a 
kártyás fizetéshez szükséges infrastruktúrákba való beruházásra.

Módosítás 59
Olle Schmidt

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 egy
év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók 
semmilyen betéti kártyán alapuló 
műveletért nem ajánlhatnak, illetve 
kérhetnek a fizetési művelet értékének
0,2 %-át meghaladó műveletenkénti 
bankközi díjat, illetve más, azzal azonos 
célú vagy hatású, megállapodás szerinti 
díjazást.

Or. en

Indokolás

A felső határoknak nemzeti szinten korábban kellene hatályba lépniük, mivel a multilaterális 
bankközi díjak itt jelentik a legnagyobb terhet.

Módosítás 60
Bernadette Vergnaud

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 egy
év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók 
semmilyen kártyán alapuló műveletért nem 
ajánlhatnak, illetve kérhetnek a fizetési
művelet értékének 0,3 %-át meghaladó 
műveletenkénti bankközi díjat, illetve más, 
azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.
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Or. fr

Indokolás

Nincs ok különbséget tenni a hitel- és a betéti kártyák között. A belföldi műveletek esetében 
rugalmasabb küszöbértékeket kell bevezetni annak érdekében, hogy a szabályozó 
hatóságoknak megfelelő mozgástér álljon rendelkezésére a díjak piaci szerkezethez és a 
kibocsátó és elfogadó bankok közötti viszonyhoz való hozzáigazítására.

Módosítás 61
Cornelis de Jong

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 0,10 eurót – kis összegű 
fizetések esetében az azzal arányos díjat –
meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, 
illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.

Or. en

Módosítás 62
Bernadette Vergnaud

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 

törölve
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meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, 
illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.

Or. fr

Indokolás

Nincs ok különbséget tenni a hitel- és a betéti kártyák között.

Módosítás 63
Preslav Borissov

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 64
Małgorzata Handzlik

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 hat 
hónap 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.
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Or. pl

Módosítás 65
Olle Schmidt

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 egy
év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók 
semmilyen hitelkártyán alapuló műveletért 
nem ajánlhatnak, illetve kérhetnek a
fizetési művelet értékének 0,3 %-át 
meghaladó műveletenkénti bankközi díjat, 
illetve más, azzal azonos célú vagy hatású, 
megállapodás szerinti díjazást.

Or. en

Indokolás

A felső határoknak nemzeti szinten korábban kellene hatályba lépniük, mivel a multilaterális 
bankközi díjak itt jelentik a legnagyobb terhet.

Módosítás 66
Cornelis de Jong

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
szolgáltatóknak minden hitelkártyán 
alapuló műveletért fix összegű, 
műveletenként legalább 0,10 euró összegű
bankközi díjat, illetve más, azzal azonos 
célú vagy hatású, megállapodás szerinti, a 
fizetés tényleges költségén alapuló díjazást
kell ajánlaniuk, illetve kérniük.
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Or. en

Módosítás 67
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szerződésekbe vagy más formában 
létrejött megállapodásokba tilos bármely 
olyan rendelkezést beilleszteni, amely 
kizárja az (1) vagy (2) bekezdés 
alkalmazását, vagy amely az (1) vagy (2) 
bekezdésben meghatározottnál magasabb 
bankközi díjat ír elő. Amennyiben 
valamely szerződés vagy más formában 
létrejött megállapodás kizárja az (1) vagy 
(2) bekezdés alkalmazását, vagy az (1) 
vagy (2) bekezdésben meghatározottnál 
magasabb bankközi díjat ír elő, az (1) 
vagy (2) bekezdésben előírt maximális 
értéket kell alkalmazni.

Or. pl

Módosítás 68
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak lehetősége van 
arra, hogy nemzeti jogszabályok révén 
alacsonyabb felső határokat tartsanak 
fenn vagy vezessenek be.

Or. en
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Indokolás

A multilaterális bankközi díjakra vonatkozó felső határ nem eredményezheti azt, hogy az 
alacsonyabb bankközi díjakkal működő jelenlegi belföldi rendszerek vagy az új belépők a 
díjakat a felső határ szintjére emelik.  A javasolt felső határ nem sértheti a jól működő 
nemzeti piacokat, ellenkező esetben csak hátrányosan érintheti a fogyasztókat.

Módosítás 69
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak lehetősége van 
arra, hogy nemzeti jogszabályok révén 
alacsonyabb felső határokat vagy azokkal 
azonos célú vagy hatású intézkedéseket 
tartsanak fenn vagy vezessenek be.

Or. en

Indokolás

A javasolt felső határok nem sérthetik azokat a jól működő nemzeti piacokat, amelyeken a 
bankközi díjak alacsonyabbak vagy nem is léteznek, különös tekintettel az olcsó és hatékony 
nemzeti betétikártya-rendszerrel rendelkező országokra.

Módosítás 70
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

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 

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. Az elfogadónak kizárólag az e 
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tekintendő. rendeletben foglalt összeget lehet 
felszámítani.

Or. en

Indokolás

A rendeletet egyértelműbbé kell tenni annak elkerülése érdekében, hogy a fizetésikártya-
rendszerek növeljék engedélyezési, jóváhagyási stb. díjaikat, amelyeket aztán áthárítanának a 
kiskereskedőkre és a fogyasztókra.

Módosítás 71
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Rejtett bankközi díjak

(1) A háromszereplős fizetésikártya-
rendszerekben rejtett bankközi díjakat 
vetnek ki, amelyekre ugyanazon felső 
határokat kell alkalmazni, mint a 3. és 4. 
cikkben foglalt nyílt bankközi díjakra.
(2) Az ezen előírásnak való megfelelés 
biztosítása érdekében a háromszereplős 
fizetésikártya-rendszerekben külön 
számlákat kell vezetni a fogyasztói 
kártyaelfogadással, illetve a fogyasztói 
kártyakibocsátással kapcsolatos üzleti 
tevékenységeik számára. Ezt olyan módon 
kell végezni, mintha ezeket a 
tevékenységeket jogilag elkülönülő 
szervezetek végeznék, és lehetővé kell 
tenni valamennyi, a rendszer kibocsátási 
és elfogadási tevékenységeivel kapcsolatos 
költségelem és bevételi elem – többek 
között a részletes bontásban közölt 
befektetett eszközök és strukturális 
költségek – azonosítását, valamint a 
kiszámításuk alapját és az alkalmazott 
módszer részletes kifejtését. A 
háromszereplős fizetésikártya-
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rendszereket továbbá kötelezni kell a belső 
átutalási költségek közzétételére a rejtett 
bankközi díjakra vonatkozó felső 
határoknak való megfelelés, valamint a 
kereszttámogatások megelőzése 
érdekében.
(3) A fenti 1. és a 2. cikkben említett felső 
határok alkalmazásában a fogyasztói
kártyák kibocsátásáért felelős részleg által 
fizetési műveletekkel vagy azokhoz 
kapcsolódó tevékenységekkel 
összefüggésben valamely fizetésikártya-
rendszerhez kapcsolódó részlegtől kapott 
minden nettó ellentételezés a bankközi díj 
részének tekintendő.
(4) Az (1) és (2) bekezdésnek való 
megfelelés biztosítása érdekében a 
háromszereplős fizetésikártya-
rendszereket kötelezni kell egy 
vagyonkezelő kijelölésére, aki a 13. és az 
azt követő cikkekben meghatározott 
illetékes hatóságnak éves jelentést nyújt 
be a háromszereplős rendszer (1) és (2) 
bekezdés rendelkezéseinek való, előző évi 
megfelelésről. A vagyonkezelőre 
vonatkozó végrehajtási rendelkezéseket a 
X. mellékletben kell meghatározni.

Or. pl

Indokolás

A (22) preambulumbekezdés utal rá, hogy a háromszereplős fizetésikártya-rendszerek rejtett 
bankközi díjakat vetnek ki. Az azonos működési feltételek biztosítása érdekében a rejtett 
bankközi díjak szintjét a nyílt bankközi díjakkal azonos módon kell szabályozni. A 
rendelkezések megkerülésének megelőzése érdekében arányos megoldás lenne egy 
vagyonkezelő kijelölését előírni. A jelenlegi helyzetnek megfelelően a vagyonkezelők számára 
elő kell írni, hogy a Bizottsággal közösen elfogadott súlyozott átlagoknak való megfelelésről 
éves jelentést nyújtsanak be.

Módosítás 72
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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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-rendszerek és a 
feldolgozók 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.

Or. en

Módosítás 73
Preslav Borissov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzforgalmi szolgáltatóval való 
szerződéses megállapodás megkötésekor a 
fogyasztó számára lehetőséget kell 
nyújtani annak eldöntésére, hogy 
kártyáján, telekommunikációs, digitális 
vagy informatikai eszközén két vagy több 
különböző fizetésieszköz-márkát 
szerepeltessen. A pénzforgalmi 
szolgáltatónak a szerződés aláírása előtt 
egyértelmű és objektív tájékoztatást kell 
nyújtania a fogyasztó számára a 
rendelkezésre álló fizetésieszköz-
márkákról és azok használati, 
funkcionális, költség- és biztonsági 
jellemzőiről.

Or. en
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Módosítás 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzforgalmi szolgáltatóval való 
szerződéses megállapodás megkötésekor a 
fogyasztó számára egyértelmű és objektív 
tájékoztatást kell nyújtani, és lehetőséget 
kell kapnia annak eldöntésére, hogy 
kártyáján, telekommunikációs, digitális 
vagy informatikai eszközén két vagy több 
különböző fizetésieszköz-márkát 
szerepeltessen. 

Or. en

Módosítás 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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. A szerződés aláírása előtt 
egyértelmű és objektív tájékoztatást kell 
nyújtania a fogyasztó számára 
valamennyi rendelkezésre álló 
fizetésieszköz-márkáról, valamint azok 
bankközi díjairól és jellemzőiről.

Or. en

Módosítás 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt



AM\1013311HU.doc 37/46 PE526.051v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(6) A fizetésikártya-rendszerek, 
kibocsátók, elfogadók, kereskedők 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 77
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egységes kereskedői díjak
alkalmazásának tilalma (unblending)

Díjak

Or. fr

Módosítás 78
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

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 

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

illetve számítanak fel a 
kedvezményezetteknek, kivéve, ha a 
kereskedők írásban kérik az elfogadó 
pénzforgalmi szolgáltatóktól, hogy 
egységes kereskedői díjakat számítsanak 
fel.

Or. en

Módosítás 79
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e rendelet 3. és 4. cikke szerinti 
vagy a 13. cikkben foglalt illetékes 
hatóságok által elfogadott bankközi díjak 
bármely csökkentését a jogosult által az 
elfogadó pénzforgalmi szolgáltatóknak 
fizetendő kereskedői díj legalább azonos 
mértékű csökkentésének kell kísérnie.

Or. fr

Indokolás

E rendelet hatástalan lesz, ha az elfogadók a bankközi díjak csökkentését nem érvényesítik a 
kereskedők felé.

Módosítás 80
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10 cikk törölve
A bankkártyák általános elfogadását 
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előíró szabály
(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 
pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott 
fizetési eszközöket is elfogadjanak, kivéve, 
ha azokra ugyanaz a szabályozott 
bankközi díj vonatkozik.
(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.
(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 
megfelelő elektronikus vagy mobil 
médiumban, és időben közölni kell a fizető 
féllel, mielőtt adásvételi szerződést kötne a 
kedvezményezettel.
(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 
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fizető fél az előre kifizetett, betéti, hitel-
vagy kereskedelmi kártyák, illetve az 
ezeken alapuló kártyaalapú fizetések 
márkái és kategóriái közül melyiket 
választotta.

Or. en

Indokolás

A bankkártyák általános elfogadását előíró szabály korlátozása a kártyák használatának 
szűkülését eredményezné, mivel a fogyasztók nem lehetnének biztosak benne, hogy kártyájukat 
egy adott kereskedő elfogadja-e vagy sem.

Módosítás 81
Matteo Salvini

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

törölve

Or. en

Módosítás 82
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
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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 
pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott 
fizetési eszközöket is elfogadjanak, kivéve, 
ha azokra ugyanaz a szabályozott bankközi
díj vonatkozik.

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

Or. en

Módosítás 83
Matteo Salvini

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 84
Cornelis de Jong
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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 85
Matteo Salvini

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

törölve

Or. en
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Módosítás 86
Matteo Salvini

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.

(4) A kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy azon fizetési eszközeik, amelyek 
bankközi díjai nem képezik szabályozás 
tárgyát, vizuálisan valamint elektronikusan 
is azonosíthatók legyenek.

Or. en

Indokolás

Mivel az előre kifizetett, a betéti és a (fogyasztói) hitelkártyák bankközi díjainak szintjét 
szabályozták, nem jár semmilyen előnnyel, ha a kereskedő e kártyákat vizuálisan és 
elektronikusan azonosítani tudja. Javasoljuk e bekezdés olyatn módon való módosítását, hogy 
a nem szabályozott kártyákat kell tudni azonosítani annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 
kereskedő vagy visszautasítsa a (nem szabályozott) kereskedelmi kártyákat, vagy e kártyák 
használata esetén a javasolt, a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2. irányelvnek 
megfelelően külön díjat számítson fel.

Módosítás 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elfogadók és a kedvezményezettek 
közötti szerződések úgy rendelkezhetnek, 
hogy az (1) bekezdés első albekezdésében 
említett információt időszakosan, legalább 
havonta egy alkalommal kell megadni, 

(2) Az elfogadók és a kedvezményezettek 
közötti szerződéseknek úgy kell 
rendelkezniük, hogy az (1) bekezdés első 
albekezdésében említett információt 
időszakosan, legalább havonta egy 
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illetve elérhetővé tenni, olyan egyezetett 
formában, amely lehetővé teszi a 
kedvezményezett számára az információ 
tárolását és változatlan formában történő 
reprodukálását.

alkalommal kell megadni, illetve 
elérhetővé tenni, olyan egyezetett 
formában, amely lehetővé teszi a 
kedvezményezett számára az információ 
tárolását és változatlan formában történő 
reprodukálását.

A pénzforgalmi szolgáltatóval való 
szerződéses megállapodás megkötésekor a 
fogyasztó számára egyértelmű és objektív, 
időszakonkénti tájékoztatást kell nyújtani 
a fizetés jellemzőiről és a fizetési 
műveletekre alkalmazott fizetési díjakról.

Or. en

Módosítás 88
Preslav Borissov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A hatékony, arányos és visszatartó 
erejű szankciókra vonatkozó 
iránymutatások kibocsátásáért az Európai 
Bankhatóság felel.

Or. en

Indokolás

Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében fontos lenne, hogy az e rendelet megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályok kidolgozásakor valamennyi tagállam 
hasonló módon járjon el.

Módosítás 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

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

(1) A tagállamok megfelelő és hatékony 
peren kívüli panasztételi és jogorvoslati 
eljárásokat hoznak létre a 
kedvezményezettek és pénzforgalmi 
szolgáltatóik közötti, e rendeletből eredő 
viták rendezésére. E célból a tagállamok 
már meglévő testületeket jelölnek ki, vagy 
adott esetben új testületeket állítanak fel.

(1) A tagállamok független, megfelelő és 
hatékony peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati eljárásokat hoznak létre a 
kedvezményezettek és pénzforgalmi 
szolgáltatóik közötti, e rendeletből eredő 
viták rendezésére. E célból a tagállamok 
már meglévő testületeket jelölnek ki, vagy 
adott esetben új testületeket állítanak fel.

Or. en

Módosítás 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzforgalmi szolgáltatóknak 
csatlakozniuk kell egy vagy több alternatív 
vitarendezési testülethez.

Or. en

Módosítás 91
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e rendelet hatálybalépése után 
egy évvel jelentést terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé a 
háromszereplős belföldi fizetések díjainak 
a határokon átnyúló műveletekre való 
alkalmazása által a belső piac működésére 
gyakorolt hatásokról, és szükség esetén az 
azok kedvezőtlen hatások mérséklését 
célzó jogalkotási javaslatot dolgoz ki.
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Or. fr

Indokolás

A háromszereplős fizetések díjai jelentősek lehetnek, és jócskán meghaladhatják a 
négyszereplős fizetési kártyákra alkalmazandókat. Ezért szükséges megvizsgálni a belső piaci 
műveletekre gyakorolt hatásukat és annak szükségességét, hogy e területen jogszabályokat 
fogadjunk el.


