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RÖVID INDOKOLÁS

Egy ország gazdasági fejlettségének egyik mutatója a készpénzmentes piaci tranzakciók 
szintje. A statisztikák tanúsága szerint a fejlett országok az online fizetések és a 
kártyakibocsátások tekintetében is világvezetők, és valamennyi polgáruk számára a pénzügyi 
szolgáltatások széles skálája áll rendelkezésre. Ezek az országok tevékenyen előmozdítják a 
fizetésikártya-rendszereknek az áruk és szolgáltatások online vásárlásakor való használatát, 
ami egyúttal bővíti a fogyasztói választékot, és hozzájárul a jól működő gazdasághoz. A 
készpénzmentes tranzakciók alapvető fontosságú szerepet töltenek be a gazdaságok 
működésében, mivel gyorsak, biztonságosak és innovatívak. Az integrált piac elérését 
akadályozó egyik legjelentősebb gyakorlat, hogy széles körben alkalmazzák a négyszereplős 
rendszereket, ami a piacon az ún. multilaterális bankközi díjakban (MIF-ek) nyilvánul meg. 
Ezek általában egy adott rendszerhez tartozó elfogadó pénzforgalmi szolgáltatók és kibocsátó 
pénzforgalmi szolgáltatók közötti, közösen megállapított bankközi díjak. Ezek az elfogadó 
pénzforgalmi szolgáltatók által fizetett bankközi díjak azoknak a díjaknak képezik részét, 
amelyeket felszámítanak a kereskedőknek, e díjakat pedig a kereskedők továbbhárítják a 
fogyasztókra. Ennek megfelelően a kereskedők által fizetett magasabb bankközi díjak az áruk 
és szolgáltatások magasabb végső árait eredményezik. Meg kell jegyezni, hogy a fogyasztók 
gyakran nincsenek tisztában a kereskedők által fizetett díjakkal, ugyanakkor a kibocsátók 
különböző ösztönzőket vetnek be annak érdekében, hogy e fizetési eszközök használatára 
késztessék őket, ami pedig a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók számára magasabb 
díjbevételeket eredményez. A bankközi díjak a piacra lépést is korlátozzák, mivel a kibocsátó 
pénzforgalmi szolgáltatók számára a bankközi díjakból befolyó bevétel alsó küszöbértéket 
jelent, amikor a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatókat az új belépők által kínált fizetési 
kártyák vagy más fizetési eszközök (ideértve például az online és a mobil fizetési 
megoldásokat) kibocsátásáról kívánják meggyőzni. Végezetül a bankközi díjak nemzeti és 
nemzetközi fizetésikártya-rendszereken belül alkalmazott széles skálája a piac 
széttagoltságához vezet, és akadályozza a kiskereskedőket és a fogyasztókat a belső piac 
előnyeinek kihasználásában. 

A javasolt rendelet a fizetések belső piacának működési és fejlődési feltételeit javítja majd. A 
fizetések belső piacának további integrációja előtt álló akadályok Bizottság általi feltárása és 
az e probléma megoldását célzó megfelelő megközelítés hozzájárul majd az Uniót érintő 
pozitív gazdasági hatásokhoz. A javaslat két fő részből tevődik össze. Az első rész bemutatja 
a bankközi díjakra vonatkozó szabályokat. E díjak tekintetében a javaslat egy „szabályozott” 
és egy „nem szabályozott” területet alakít ki. A szabályozott terület minden olyan 
kártyaműveletet magában foglal, amelyet a fogyasztók széles körben használnak, és amelyek 
elutasítása ezért nehézkes a kiskereskedők számára; ezek műveletek a fogyasztói betéti és 
hitelkártyákkal végzett, valamint a kártyaalapú fizetési műveletek. A nem szabályozott terület 
minden olyan fizetésikártya-műveletet és azon alapuló kártyaalapú fizetési műveletet 
magában foglal, amely nem tartozik a szabályozott területbe, ideértve a háromszereplős 
rendszerek által kibocsátott kártyákat is.

A fentieknek megfelelően kívánatos kialakítani az Unión belül a kártyaelfogadó hálózat 
fejlesztésére vonatkozó megfelelő feltételeket, ami kétségkívül a javasolt, a kártyaalapú 
fizetési műveletek bankközi díjairól szóló rendelet célja. Bizonyos, hogy a belső és a 
határokon átnyúló tranzakciókra vonatkozó bankközi díjak uniós szintű felső határának 
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elfogadása fontos lépést jelent a belső piac működésének javítása, valamint az áruk, 
személyek, szolgáltatások és a tőke Unión belüli szabad mozgására vonatkozó elv 
fogyasztóközpontú megvalósítása felé. Noha az előadó egyetért azzal az elgondolással, hogy e 
rendelet II. fejezetébe a bankközi díjakra vonatkozó felső értéket vezessenek be, fenntartja 
magának azt a jogot, hogy a javasolt rendelet 3. és 4. cikkébe további módosításokat illesszen 
be. 

Alapvetően fontos ugyanakkor biztosítani a megfelelő eszközöket a javasolt rendelet 
hatékonyságának garantálása érdekében, ami megelőzi majd a javasolt tilalom megkerülését. 
Az előadó meg van győződve arról, hogy a Bizottság által alkalmazott, az európai digitális 
menetrendben meghatározott technológiasemlegesség elvének megfelelően ezt a rendeletet 
minden kártyaalapú fizetési műveletre alkalmazni kellene, függetlenül attól a környezettől, 
amelyben a művelet végbemegy, ideértve a kiskereskedelmi fizetési eszközöket és 
szolgáltatásokat, amelyek offline, online vagy mobil környezetet is jelenthetnek, valamint a 
kereskedelmi kártyákkal végrehajtott műveleteket. 

A fizetési műveletek piaca gyors változásokon megy keresztül, ezért az előadó úgy véli, hogy 
a 16. cikkben foglalt felülvizsgálati záradékot le kellene rövidíteni annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy a Bizottság és adott esetben a jogalkotók időben megvizsgálják e rendelet 
alkalmazását, figyelemmel az új piaci fejleményekre, az új szereplők piacra lépésének 
mértékére és az elérhető új technológiákra. Az előadó e tekintetben fel kívánja hívni a 
figyelmet arra, hogy a javasolt rendelet hatálya igazolható módon nem terjed ki a piacon 
egyre jobban terjedő innovatív mobil fizetésekre, és hogy ezen innovatív eszközök fejlesztését 
a 16. cikkben említett jelentésben szintén meg kellene vizsgálni. 

Végezetül az előadó úgy ítéli meg, hogy az újonnan létrehozott fizetésikártya-rendszerek 
esetében, amelyek az üzleti tevékenység tekintetében olyan magas költségekkel járhatnak, 
amelyek nem állnak arányban a már meglévő nagyobb kártyarendszerekkel szemben 
sérülékeny piaci pozícióval, lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy valamely tagállamnak a 
Bizottsággal való konzultációt követő határozata alapján korlátozott ideig mentesüljenek a 
rendelet 7. cikkének alkalmazása alól. Ez elősegítené a hatékony versenykörnyezet kiépítését 
a kártyaalapú fizetési műveletek piacán.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Több tagállamban21 folyamatban van 
olyan jogszabályok előkészítése, amelyek 
célja a bankközi díjak szabályozása, és 

(7) Több tagállamban21 folyamatban van 
vagy már lezárult olyan jogszabályok 
előkészítése, amelyek célja a bankközi 
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amelyek számos kérdéssel foglalkoznak, 
ideértve bankközi díjak különböző mértékű 
maximalizálását, a kereskedői díjakat, a 
bankkártyák általános elfogadását előíró 
szabályt, valamint a fogyasztók 
befolyásolására irányuló intézkedéseket. A 
néhány tagállamban rendelkezésre álló 
közigazgatási határozatok jelentősen 
eltérnek egymástól. Tekintettel a bankközi 
díjak kiskereskedőkre és fogyasztókra 
gyakorolt hátrányos hatására, nemzeti 
szinten további, a díjak eltérő szintjeinek 
kezelésére irányuló szabályozási 
intézkedések bevezetése várható. Ezek a 
nemzeti intézkedések valószínűleg 
jelentősen akadályoznák a kártyák, 
valamint a kártyaalapú internetes és 
mobilfizetések belső piacának 
megvalósítását, ezért akadályoznák a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát.

díjak szabályozása, és amelyek számos 
kérdéssel foglalkoznak, ideértve bankközi 
díjak különböző mértékű maximálását, a 
kereskedői díjakat, a bankkártyák általános 
elfogadását előíró szabályt, valamint a 
fogyasztók befolyásolására irányuló 
intézkedéseket. A néhány tagállamban 
rendelkezésre álló közigazgatási 
határozatok jelentősen eltérnek egymástól. 
Tekintettel a bankközi díjak 
kiskereskedőkre és fogyasztókra gyakorolt 
hátrányos hatására, nemzeti szinten 
további, a díjak eltérő szintjeinek 
kezelésére irányuló szabályozási 
intézkedések bevezetése várható. Ezek a 
nemzeti intézkedések valószínűleg 
jelentősen akadályoznák a kártyák, 
valamint a kártyaalapú internetes és 
mobilfizetések belső piacának 
megvalósítását, ezért akadályoznák a 
szolgáltatásnyújtás szabadságát.

__________________ __________________
21 Olaszország, Magyarország, 
Lengyelország és az Egyesült Királyság.

21 Olaszország, Magyarország, 
Lengyelország és az Egyesült Királyság.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre 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 

(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 egyéves időszak 
eltelte után annak érdekében, hogy a 
kártyaalapú fizetések esetében 
megvalósuljon a belső piac, a fogyasztói 
kártyaműveletek bankközi díjainak felső 
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határait ki kell terjeszteni valamennyi, 
vagyis a határokon átnyúló és a belföldi 
fizetésekre egyaránt.

határait ki kell terjeszteni valamennyi, 
vagyis a határokon átnyúló és a belföldi 
fizetésekre egyaránt.

Or. en

Indokolás

A 4. cikkben bevezetett módosításokból következő kiigazítás.

Módosítás 3

Irányelvre 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 
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).

(23) Fontos annak biztosítása, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók által fizetett 
vagy kapott bankközi díjakra vonatkozó 
rendelkezések ne legyenek megkerülhetők 
a kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók felé 
áramló alternatív díjakon keresztül. Ennek 
elkerülése érdekében a pénzforgalmi 
szolgáltató, azaz a kibocsátó vagy elfogadó
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 pénzforgalmi 
szolgáltató által a szabályozott 
műveletekkel kapcsolatban valamely 
fizetésikártya-rendszerből kapott 
valamennyi kifizetés és ösztönző teljes 
összegét figyelembe kell venni, csökkentve 
a pénzforgalmi szolgáltató által a 
rendszerbe befizetett díjakkal. A 
számításba vett kifizetések, ösztönzők és 
díjak lehetnek közvetlenek (volumenen 
alapulók vagy a konkrét műveletre 
vonatkozók) vagy közvetettek is (ideértve a 
bizonyos műveleti volumen eléréséért járó 
marketingösztönzőket, jutalmakat és 
kedvezményeket, valamint a pénzforgalmi 
szolgáltató közvetlen bevételének nem 
minősülő különböző feldolgozási és 
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engedélyezési díjakat is). Ezenfelül annak 
eldöntésekor, hogy nem került-e sor e 
rendelet rendelkezéseinek kijátszására, 
figyelembe kell venni a kártyakibocsátók 
és a pénzforgalmi szolgáltatók által 
közösen irányított programokból származó 
bevételeket, valamint a valamely másik 
kártyakibocsátóval kötött megállapodás 
szerint végrehajtott fizetésikártya-alapú 
műveletekből származó kibocsátói hasznot 
is.

Or. en

Indokolás

A pontosítás az egyértelműség szempontjából hasznos, mivel a kibocsátó nem mindig elfogadó 
is egyben. Ezenfelül egyértelművé kell tenni, hogy az 5. cikk rendelkezése mely egyéb nettó 
hasznokra alkalmazandó.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A fogyasztók jellemzően nincsenek 
tisztában azokkal a díjakkal, amelyeket az 
általuk alkalmazott fizetési eszköz után a 
kereskedők fizetnek. Ugyanakkor a 
kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók által 
alkalmazott számos ösztönző gyakorlat
(például utazási utalványok, jutalmak, 
kedvezmények, visszaterhelések, ingyenes 
biztosítások stb.) a kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltatók számára magasabb díjakat 
generáló fizetési eszközök használatára 
ösztönözhetik a fogyasztókat. E hatás 
ellensúlyozása érdekében a bankközi 
díjakra korlátozásokat megállapító 
intézkedéseknek csak azokra a fizetési 
kártyákra kell vonatkozniuk, amelyek 
tömegtermékekké váltak, és amelyek 
elutasítása széles körű kibocsátásuk és 
használatuk miatt általában nehézkes a 
kereskedők számára (azaz a fogyasztói 

(24) A fogyasztók jellemzően nincsenek 
tisztában azokkal a díjakkal, amelyeket az 
általuk alkalmazott fizetési eszköz után a 
kereskedők fizetnek. Ugyanakkor a 
kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók által 
alkalmazott számos ösztönző gyakorlat
(például utazási utalványok, jutalmak, 
kedvezmények, visszaterhelések, ingyenes 
biztosítások stb.) a kibocsátó pénzforgalmi 
szolgáltatók számára magasabb díjakat 
generáló fizetési eszközök használatára 
ösztönözhetik a fogyasztókat. A piac 
hatékony működésének elősegítése végett 
számos intézkedés elfogadására van 
szükség, ideértve a rendszerek és az 
infrastruktúra elkülönítését, a fizető fél 
kedvezményezett általi befolyásolását, 
valamint a fizetési eszközök 
kedvezményezett általi szelektív 
elfogadásának lehetővé tételét.
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betéti és hitelkártyákra). Az ágazat nem 
szabályozott részében a piac hatékony 
működésének elősegítése végett, valamint 
annak korlátozása érdekében, hogy az 
ágazat szabályozott területeiről a nem 
szabályozott területekre helyeződjön át az 
üzleti tevékenység, számos intézkedés 
elfogadására van szükség, ideértve a
következőkre vonatkozó intézkedéseket: a
rendszerek és az infrastruktúra
elkülönítése, a fizető fél kedvezményezett 
általi befolyásolása, valamint a fizetési 
eszközök kedvezményezett általi szelektív 
elfogadásának lehetővé tétele.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre 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 

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

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. 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.

Or. en
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Módosítás 6

Irányelvre 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 kártyaalapú fizetési 
műveletekre vonatkozóan, amelyek 
esetében mind a fizető fél pénzforgalmi 
szolgáltatójának, mind a kedvezményezett 
pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye az 
Unióban van.

Or. en

Indokolás

A szöveget pontosítani kell annak érdekében, hogy összhangban álljon a Bizottság által 
alkalmazott, a digitális menetrendben meghatározott technológiai semlegesség elvével és a 
(21) preambulumbekezdéssel: „ez a rendelet alkalmazandó a kártyaalapú fizetési 
műveletekre, függetlenül attól a környezettől, amelyben a művelet végbemegy, ideértve a 
kiskereskedelmi fizetési eszközöket és szolgáltatásokat, amelyek offline, online vagy mobil 
környezetet is jelenthetnek”.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kereskedelmi kártyákkal végzett 
műveletek;

törölve

Or. en

Indokolás

A kereskedelmi kártyákkal szembeni eltérő bánásmódot nem igazolják gazdasági indokok.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kereskedelmi kártya”: minden olyan, 
vállalkozások vagy közszektorbeli 
intézmények részére kibocsátott fizetési 
kártya, amelynek használata a 
munkavállalók vagy a köztisztviselők 
üzleti költségeire korlátozódik, illetve 
minden olyan, üzleti tevékenységet végző 
önálló vállalkozó természetes személyek 
részére kibocsátott kártya, amelynek 
használata az érintett vállalkozó, illetve 
annak alkalmazottai üzleti kiadásaira 
korlátozódik;

törölve

Or. en

Indokolás

E fogalommeghatározás nem szükséges, mivel a rendelet hatálya ki fog terjedni a 
kereskedelmi kártyákra.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „fizetési kártya”: bármely olyan 
fizetési kártya, amelyet a kártyatulajdonos 
a pénzeszközeihez való hozzáférésre, egy 
vásárlás elfogadó útján való kifizetésére 
használhat, és amelyet a kedvezményezett 
abból a célból fogad el, hogy fizetési 
műveleteket dolgozzon fel, vagy bármely 
más fizetési kötelezettséget teljesítsen;

Or. en

Indokolás

A javaslatban számos helyen szerepel a „fizetési kártya" fogalom, az egyértelműség 
érdekében szükségesnek tűnik e meghatározás beillesztése.
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Módosítás 10

Irányelvre 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 hitelkártya-alapú 
fizetési műveletek esetén

Or. en

Indokolás

A szöveget pontosítani kell annak érdekében, hogy összhangban álljon a Bizottság által 
alkalmazott, a digitális menetrendben meghatározott technológiai semlegesség elvével és a 
(21) preambulumbekezdéssel: „ez a rendelet alkalmazandó a kártyaalapú fizetési 
műveletekre, függetlenül attól a környezettől, amelyben a művelet végbemegy, ideértve a 
kiskereskedelmi fizetési eszközöket és szolgáltatásokat, amelyek offline, online vagy mobil 
környezetet is jelenthetnek”.

Módosítás 11

Irányelvre 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-alapú fizetési 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.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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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-alapú fizetési 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.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bankközi díjak valamennyi fogyasztói 
betéti- és hitelkártya-művelet esetén

Bankközi díjak valamennyi fogyasztói 
betéti- és hitelkártya-alapú fizetési 
művelet esetén

Or. en

Indokolás

A szöveget pontosítani kell annak érdekében, hogy összhangban álljon a Bizottság által 
alkalmazott, a digitális menetrendben meghatározott technológiai semlegesség elvével és a 
(21) preambulumbekezdéssel: „ez a rendelet alkalmazandó a kártyaalapú fizetési 
műveletekre, függetlenül attól a környezettől, amelyben a művelet végbemegy, ideértve a 
kiskereskedelmi fizetési eszközöket és szolgáltatásokat, amelyek offline, online vagy mobil 
környezetet is jelenthetnek”.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet hatálybalépését követő két
év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók 

(1) E rendelet hatálybalépését követő egy
év elteltével a pénzforgalmi szolgáltatók 
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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.

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

Az új előíráshoz való alkalmazkodáshoz egy évnek elegendőnek kell lennie, különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy hasonló jogszabályok kidolgozása egyes tagállamokban már 
folyamatban van.

Módosítás 15

Irányelvre 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 fizetési
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

Az új előíráshoz való alkalmazkodáshoz egy évnek elegendőnek kell lennie, különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy hasonló jogszabályok kidolgozása egyes tagállamokban már 
folyamatban van.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
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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. és a 4. cikkben említett felső határok
alkalmazásában a pénzforgalmi
szolgáltató (kibocsátó vagy elfogadó) által 
fizetési műveletekkel vagy azokhoz 
kapcsolódó tevékenységekkel 
összefüggésben valamely fizetésikártya-
rendszertől kapott minden nettó 
ellentételezés a bankközi díj részének 
tekintendő.

Or. en

Indokolás

A pontosítás az egyértelműség szempontjából hasznos, mivel a kibocsátó nem mindig elfogadó 
is egyben.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok a rendelkezésektől 
eltérve, a Bizottsággal való konzultációt 
követően úgy rendelkezhetnek, hogy e 
cikk korlátozott ideig nem alkalmazandó 
az újonnan létrehozott fizetésikártya-
rendszerekre. 

Or. en

Indokolás

Nem szabad megfeledkezni az újonnan létrehozott fizetésikártya-rendszerekről, amelyek az 
üzleti tevékenység tekintetében olyan magas költségekkel járhatnak, amelyek nem állnak 
arányban a már meglévő nagyobb kártyarendszerekkel szemben sérülékeny piaci pozícióval. 
Egy ilyen korlátozott időbeli hatályú rendelkezés elősegítené a hatékony versenykörnyezet 
kiépítését a kártyaalapú fizetési műveletek piacán.
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

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 két 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.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a Bizottság a fizetési piacról szóló rendelet első hatásait a négy évnél hamarabb 
megvizsgálja, mivel e piac gyors változásokon megy keresztül.


