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RÖVID INDOKOLÁS

A hatékony és biztonságos fizetési rendszerek elengedhetetlenek a belső piac helyes 
működéséhez és a gazdasági tranzakciók lebonyolításához. E tekintetben az euróban teljesülő 
pénzforgalmi szolgáltatások közös piacának (egységes eurófizetési térség – SEPA) 
létrehozása rendkívüli fontosságú, és figyelmet igényel. 2008. január 28-án elindult a SEPA-
átutalási (SCT-) rendszer. A SEPA-beszedési (SDD-) keret beindulása előtérbe helyezte, hogy 
a második jelentős mérföldkőhöz érkezett a SEPA uniós szintű keretek révén történő 
megvalósítása. A SEPA teljes körű megvalósítása esetén jelentős előnyökkel és 
megtakarításokkal fog járni az európai gazdaság egésze számára. 

Az uniós szintű elektronikus pénzforgalmi eszközök azonban továbbra sem képesek a nemzeti 
eszközök helyébe lépni. Megkérdőjelezhető, hogy szükség van-e a jelenlegi európai fizetési 
rendszerek egységesítésének megvalósítására az IBAN és BIC nemzetközi eljárásba történő 
áthelyezésük által. A jelenlegi alacsony átállási hajlandóság miatt azonban az összes érdekelt 
fél beismeri, hogy a sikeres befejezéshez jogilag kötelező határidőre lehet szükség. Ezért ki 
kell jelölni a beszedésekre és átutalásokra vonatkozó átállás határidejét a pénzforgalmi piac 
teljes körű integrációjának elérése érdekében. E tekintetben elegendő időt kell biztosítani a 
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőknek és a pénzforgalmi szolgáltatóknak, hogy a 
megadott határidőkig alkalmazkodni tudjanak e technikai követelményekhez. A határidőket 
úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő legyen a végrehajtás megvalósításához. A rendelet 
hatálybalépését követő 36 hónap az átutalásokra és 48 hónap a beszedésekre megfelelő időnek 
tekinthető.

A SEPA-átállás érinteni fogja az ügyfeleket, beleértve a magánszemélyeket és a kis- és 
középvállalkozásokat is, a bankszámlák Unió-szerte egységes, IBAN- és BIC-kódra épülő 
formátumra való átállása alatt. Különösen a fogyasztók e folyamatban játszott szerepét nem 
lehet aláásni. Alapvető fontosságú, hogy a bankszektor megkönnyítse az átállást. A bankokat 
kötelezni kell, hogy speciális és széles körű tájékoztatási kampányokat folytassanak a 
nyilvánosság figyelmének felkeltése érdekében, különösen az IBAN és BIC kódok 
jelentésének érthetővé tételéért. Ezen felül a bankoknak átlátható tájékoztatási politikát kell 
biztosítaniuk az ügyfelekkel kapcsolatos tevékenységekben. E kötelezettségvállalások 
rendkívül lényegesnek tekintendők az uniós pénzforgalmi rendszerek előmozdítását és 
biztonságossá tételét célzó, zökkenőmentes és megfelelő megvalósításában és annak 
érdekében, hogy az európai polgárok elfogadják a változásokat.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A technikai standardizálás a hálózatok 
integrációjának sarokköve; ez a tétel az 
uniós pénzforgalmi piacra is érvényes. A 
releváns műveletek esetében egy adott 
időponttól kezdve célszerű kötelezővé 
tenni a nemzetközi vagy európai 
standardalkotó testületek által kidolgozott 
standardok használatát. A 
pénzforgalommal összefüggésben ilyen az 
IBAN, a BIC és az „ISO 20022 XML 
standard” pénzügyi szolgáltatási 
üzenetszabvány. Az Unió egészében 
érvényes teljes körű kölcsönös átjárhatóság 
érdekében az említett standardokat minden 
pénzforgalmi szolgáltatónak alkalmaznia 
kell. Az IBAN és a BIC kötelező 
használatát szükséges esetben különösen 
olyan átfogó kommunikációs és elősegítő 
intézkedésekkel célszerű előmozdítani a 
tagállamokban, amelyek – különösen a 
fogyasztók számára – lehetővé teszik a 
páneurópai átutalásokra és beszedésekre 
való zökkenőmentes és könnyű átállást.

(11) A technikai standardizálás a hálózatok 
integrációjának sarokköve; ez a tétel az 
uniós pénzforgalmi piacra is érvényes. A 
releváns műveletek esetében egy adott 
időponttól kezdve célszerű kötelezővé 
tenni a nemzetközi vagy európai 
standardalkotó testületek által kidolgozott 
standardok használatát. A 
pénzforgalommal összefüggésben ilyen az 
IBAN, a BIC és az „ISO 20022 XML 
standard” pénzügyi szolgáltatási 
üzenetszabvány. Az Unió egészében 
érvényes teljes körű kölcsönös átjárhatóság 
érdekében az említett standardokat minden 
pénzforgalmi szolgáltatónak alkalmaznia 
kell. Az IBAN és a BIC kötelező 
használatát különösen olyan átfogó 
kommunikációs és elősegítő 
intézkedésekkel célszerű előmozdítani a 
tagállamokban, amelyek időben és 
megfelelő módon felkészítik a 
fogyasztókat a páneurópai átutalásokra és 
beszedésekre való átállásra. A bankoknak 
a nyilvánosság figyelmének felkeltését 
célzó speciális és széles körű tájékoztatási 
kampányokkal, illetve az ügyfelekkel 
kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó 
átlátható tájékoztatási politikával kell 
különösen elősegíteniük ezt az átállást. A 
megfelelő és széles körű tájékoztatási 
politika elengedhetetlen az elfogadottság 
eléréséhez, különös tekintettel a 
fogyasztókat érintő széles körű 
változásokra.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Célszerű meghatározni azokat az 
időpontokat, amikortól minden átutalási és 
beszedési műveletnek teljesítenie kell 
ezeket a követelményeket, ugyanakkor a 
piacnak nyitottnak kell maradnia a további 
fejlődéssel és innovációval szemben.

(12) Célszerű meghatározni azokat az 
időpontokat, amikortól minden átutalási és 
beszedési műveletnek teljesítenie kell 
ezeket a technikai követelményeket, 
ugyanakkor a piacnak nyitottnak kell 
maradnia a további fejlődéssel és 
innovációval szemben. Elegendő időt kell 
biztosítani a pénzforgalmi szolgáltatást 
igénybe vevőknek és a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak, hogy a megadott 
határidőkig alkalmazkodni tudjanak e 
technikai követelményekhez. A nemzeti 
fizetési műveletek során a pénzforgalmi 
szolgáltatóknak az e rendeletben 
megállapított technikai követelményekre 
való zökkenőmentes és biztonságos 
áttéréshez szükséges technikai 
szolgáltatásokat kell nyújtaniuk a 
lakossági ügyfelek számára.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Néhány tagállamban léteznek olyan 
hagyományos pénzforgalmi eszközök, 
amelyek átutalásnak vagy beszedésnek 
minősülnek, de – gyakran múltbeli vagy 
jogi okok miatt – igen sajátos 
jellegzetességekkel is rendelkeznek. Az 
ilyen termékek tranzakciós volumene 
rendszerint elhanyagolható, így 
réstermékeknek tekinthetők. E 
réstermékek esetében egy megfelelően 
hosszú átmeneti időszak minimálisra 
csökkenthetné az átállásnak a pénzforgalmi 
szolgáltatásokat igénybe vevőkre gyakorolt 
hatását, ezáltal a piac mindkét oldala

(16) Néhány tagállamban léteznek olyan 
hagyományos pénzforgalmi eszközök, 
amelyek átutalásnak vagy beszedésnek 
minősülnek, de – gyakran múltbeli vagy 
jogi okok miatt – igen sajátos 
jellegzetességekkel is rendelkeznek. E 
réstermékek esetében egy megfelelően 
hosszú átmeneti időszak minimálisra 
csökkenthetné az átállásnak a pénzforgalmi 
szolgáltatásokat igénybe vevőkre gyakorolt 
hatását, ezáltal a piac mindkét oldala 
először az átutalások és a beszedések 
többségével kapcsolatos átállásra 
összpontosíthatna, ami lehetővé tenné az 
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először az átutalások és a beszedések 
többségével kapcsolatos átállásra 
összpontosíthatna, ami lehetővé tenné az 
integrált uniós pénzforgalmi piac 
potenciális előnyeinek gyorsabb 
kiaknázását.

integrált uniós pénzforgalmi piac 
potenciális előnyeinek gyorsabb 
kiaknázását.

Or. en

Indokolás

E termékek nagy része résterméknek tekinthető, de nem mindegyik. Néhány tagállamban 
fizetési kártyás műveletekhez nagyon hasonló speciális beszedési eszközök léteznek, amelyek 
elég jelentős tranzakciós volument képviselnek. Mindkét esetben átmeneti időszakra van 
szükség.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A belső pénzforgalmi piac 
működéséhez a gyakorlatban 
elengedhetetlen, hogy a fizető felek, 
például a vállalkozások és a közigazgatási 
szervek olyan fizetési számlákra küldjenek 
átutalásokat, amelyeket a 
kedvezményezettek más tagállambeli 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetnek és 
amelyek a rendelettel összhangban 
elérhetők.

(17) A belső pénzforgalmi piac 
működéséhez a gyakorlatban 
elengedhetetlen, hogy a fizető felek, 
például a fogyasztók, a vállalkozások és a 
közigazgatási szervek olyan fizetési 
számlákra küldjenek átutalásokat, 
amelyeket a kedvezményezettek más 
tagállambeli pénzforgalmi szolgáltatónál 
vezetnek és amelyek a rendelettel 
összhangban elérhetők.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az illetékes hatóságokat fel kell 
hatalmazni arra, hogy hatékonyan ellássák 

(18) Az illetékes hatóságokat fel kell 
hatalmazni arra, hogy hatékonyan ellássák 
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felügyeleti feladataikat és meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók megfeleljenek e rendeletnek.

felügyeleti feladataikat és meghozzák a 
szükséges intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók megfeleljenek e rendeletnek és 
technikai szolgáltatásokat nyújtsanak a 
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe 
vevőknek – különösen a fogyasztóknak –
az e rendeletben megállapított technikai 
követelményekre való áttérés 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nagy értékű fizetési rendszereken 
keresztül feldolgozott és elszámolt fizetési 
műveletek, amennyiben a művelet eredeti 
kezdeményezője és végső 
kedvezményezettje is pénzforgalmi 
szolgáltató

b) a nagy értékű fizetési rendszereken 
keresztül feldolgozott és elszámolt fizetési 
műveletek;

Or. en

Indokolás

A SEPA a standard pénzforgalomra vonatkozik és nem terjeszthető ki a nagy értékű fizetési 
rendszerek alá tartozó (fogyasztói) tranzakciókra.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az átutalási és a beszedési műveletekre 

vonatkozó alapvető technikai 
követelmények
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(1) A pénzforgalmi szolgáltatók az 
átutalásokat és a beszedési műveleteket az 
alábbi követelményeknek megfelelően 
hajtják végre:
a) a pénzforgalmi szolgáltatóknak és a 
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe 
vevőknek az IBAN-kódot kell használniuk 
a fizetési számlák azonosítására, 
függetlenül attól, hogy a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója és a 
kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatója, vagy a fizetési műveletben 
részt vevő egyetlen pénzforgalmi 
szolgáltató ugyanabban a tagállamban 
található-e, vagy hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók egyike más tagállamban 
található-e;
b) ha a pénzforgalmi szolgáltató egy 
másik pénzforgalmi szolgáltató vagy egy 
fizetési rendszer felé fizetési műveletet 
továbbít, akkor az ISO 20022 XML – vagy 
az azt követő – standardon alapuló 
üzenetformátumot kell használnia;
c) ha a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe 
vevő folyamatok közötti kommunikáció 
vagy kötegelt fájl formájában továbbított 
egyedi pénzeszköz-átutalásokat 
kezdeményez vagy fogad, akkor az ISO 
20022 XML – vagy az azt követő –
standardon alapuló üzenetformátumot 
kell használni.
d) amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatást igénybe vevő így kéri, az 
adott pénzforgalmi szolgáltatás 
tekintetében az 5. cikkben említett 
időponttól a pénzforgalmi szolgáltatóknak 
el kell fogadniuk a pénzforgalmi 
szolgáltatást igénybe vevőtől a c) pontban 
említett formátumban érkező 
megbízásokat;
e) amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltatást igénybe vevő így kéri, ...*-re 
a pénzforgalmi szolgáltatóknak a 
pénzforgalmi műveletekre vonatkozó 
információkat a c) pontban említett 
formátumban kell megküldeniük vagy 
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elérhetővé tenniük a pénzforgalmi 
szolgáltatást igénybe vevő számára.
(2) A beszedési műveletekre az (1) 
bekezdésben említetteken kívül a 
következő követelmények vonatkoznak:
a) kizárólag egyszer, az első beszedési 
művelet előtt, a fizető fél közli IBAN 
kódját és adott esetben pénzforgalmi 
szolgáltatója BIC kódját a 
kedvezményezettel;
b) a kedvezményezett az első beszedési 
művelet és az egyszeri beszedési műveletek 
során, valamint minden későbbi beszedési 
művelet során megküldi pénzforgalmi 
szolgáltatójának a felhatalmazásával 
kapcsolatos információkat, a 
kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatója pedig a felhatalmazással 
kapcsolatos információkat minden 
beszedési művelet során továbbítja a fizető 
fél pénzforgalmi szolgáltatójának;
c) a fizető fél 
i. utasíthatja pénzforgalmi szolgáltatóját 
egy beszedéssel kapcsolatban összeghez 
vagy időszakhoz, vagy mindkettőhöz 
kötődő korlát figyelembevételére; vagy
ii. utasíthatja pénzforgalmi szolgáltatóját 
a számláját érintő beszedések 
blokkolására, vagy egy vagy több 
meghatározott kedvezményezettől érkező 
beszedések blokkolására, illetve kizárólag 
egy vagy több meghatározott 
kedvezményezettől érkező beszedések 
engedélyezésére;
d) a visszatérítés jogának kizárása csak 
akkor lehetséges, ha a fizetési 
felhatalmazás meghatározza:
i. a fizetési művelet pontos összegét és 
annak lehetséges időbeli gyakoriságát; 
valamint
ii. a fizető fél világos hozzájárulását a 
visszatérítésre való jog kizárásáról;
e) amennyiben a visszatérítés jogát – a d) 



PE462.912v01-00 10/25 PA\865128HU.doc

HU

pont sérelme nélkül – kizárták, a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója még a fizető fél 
számlájának megterhelése előtt – a 
felhatalmazással kapcsolatos információk 
alapján – minden beszedési műveletet 
megvizsgál, és ellenőrzi, hogy a beérkező 
beszedés összege megegyezik-e a 
felhatalmazáson szereplő összeggel;
f) a fizető félnek jóváhagyásáról kell 
biztosítania mind a kedvezményezettet, 
mind saját pénzforgalmi szolgáltatóját 
(közvetlenül vagy a kedvezményezett révén 
közvetve), a felhatalmazást pedig – a 
későbbi módosításokkal és/vagy 
visszavonásokkal együtt – a 
kedvezményezettnek vagy a 
kedvezményezettet képviselő harmadik 
félnek meg kell őriznie, és a fizető félnek 
és a fizető fél pénzforgalmi 
szolgáltatójának meg kell állapodnia e 
jóváhagyás megadására vonatkozó 
eljárásról.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
követelményeken túl az átutalási 
műveletek vonatkozásában az átutalásokat 
fogadó kedvezményezett, minden 
alkalommal, amikor átutalást kérnek, a 
neki fizető felek rendelkezésére bocsátja 
az IBAN-kódját és pénzforgalmi 
szolgáltatója BIC-kódját.
(4) Az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésén túl 
a mellékletben meghatározott további 
technikai követelmények alkalmazandók 
az átutalási és beszedési műveletekre. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
technikai fejlődés és a piaci fejlemények 
figyelembevétele érdekében a 12. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a melléklet 
módosítása céljából.
Amennyiben a fizetési rendszerek 
stabilitását és megfelelő működését érintő 
közvetlen fenyegetés esetén a rendkívüli 
sürgősség megkívánja, az e cikk alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra a 15. cikkben foglalt eljárás 
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alkalmazandó.
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: 48 
hónappal e rendelet hatálybalépése után.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átutalási és a beszedési műveletekre 
vonatkozó követelmények

Az átutalási és a beszedési műveletekre 
vonatkozó átállási határidők

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb [beillesztendő a konkrét 
dátum 12 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után] az átutalásokat a 
melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott 
technikai követelményeknek megfelelően 
kell végrehajtani.

(1) Legkésőbb ...* az átutalásokat a 4a. 
cikk (1) és (3) bekezdésében és a melléklet 
1. és 2. pontjában meghatározott technikai 
követelményeknek megfelelően kell 
végrehajtani.

*HL kérjük a dátumot beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépése után 36 hónappal.

Or. en

Indokolás

Egy átállási határidő az átutalásokra és a beszedésekre az egyszerűség kedvéért.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legkésőbb [beillesztendő a konkrét 
dátum 24 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után] a beszedéseket a 6. 
cikknek és a melléklet 1. és 3. pontjában 
meghatározott technikai követelményeknek 
megfelelően kell végrehajtani.

(2) Legkésőbb ...* a beszedéseket a 4a. 
cikk (1) és (2) bekezdésében és a melléklet 
1. és 3. pontjában meghatározott 
követelményeknek megfelelően kell 
végrehajtani.

*HL kérjük a dátumot beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépése után 48 hónappal.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha a fizető fél az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett, vagy a (3) 
bekezdésből adódó időpont előtt 
felhatalmazta a kedvezményezettet, hogy 
behajtsa a rendszeres beszedéseket, akkor 
e felhatalmazás a fizető fél pénzforgalmi 
szolgáltatójának tett hozzájárulásnak 
tekintendő az e kedvezményezett által 
behajtott beszedések végrehajtására.

Or. en

Indokolás

A SEPA-szabályzat meghatározza a korábbi megbízások átállásának folyamatát. Azonban ez 
a „nemzeti szintű eljárásokra” korlátozódik, és kivédené a korábbi megbízások határokon 
átnyúló felhasználását.
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Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a fizető félt a beszedés esedékességéig 
nem terhelhetik költségek a 
fedezethiányból eredő R-műveletekért;

Or. en

Indokolás

A fizető fél csak a beszedés időpontjában a számláján fennálló fedezethiány által okozott R-
művelet esetén felelős a multilaterális bankközi díj megfizetéséért. Valószínűtlen, hogy a fizető 
fél miatt egyéb R-műveletre sor kerül. Meg kell akadályozni, hogy más felek a fizető félre 
hárítsák a nem általa okozott R-műveletek díjait.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a kedvezményezett, a kedvezményezett 
pénzforgalmi szolgáltatója vagy a fizető 
fél pénzforgalmi szolgáltatója csak akkor 
terhelhetik az R-műveletek díjait a fizető 
félre, ha a fizető fél felelős e műveletek 
meghiúsulásáért;

Or. en

Indokolás

Ugyanott

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a díjak szintje nem haladhatja meg azt a 
szintet, amelyet egy R-művelet 
kezelésének tényleges költsége jelent 
annak a leghatékonyabb összehasonlítható
pénzforgalmi szolgáltatónak, amely a 
műveletek volumenét és a szolgáltatások 
jellegét tekintve a multilaterális 
megállapodás jelentős szereplőjének 
minősül

c) a díjak szintje nem haladhatja meg azt a 
szintet, amelyet egy R-művelet 
kezelésének tényleges költsége jelent a 
legköltséghatékonyabb részt vevő
pénzforgalmi szolgáltatónak a műveletek 
volumenét és a szolgáltatások jellegét 
tekintve a multilaterális megállapodás 
alapján

Or. en

Indokolás

Az egységes hivatkozási pont nem megfelelő, mivel a feldolgozási költségek pénzforgalmi 
szolgáltatónként és tagállamonként eltérőek. Ezért a legköltséghatékonyabb részt vevő 
pénzforgalmi szolgáltató tekintendő hivatkozási alapnak.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság nyomon követi az R-
műveletek (2) bekezdésben említett díjait 
valamennyi tagállamban. A Bizottság 
biztosítja, hogy az R-műveletek 
tagállamonkénti multilaterális bankközi 
díjai idővel közelítenek egymáshoz, és 
hogy az R-műveletek multilaterális 
bankközi díjainak tagállamonkénti 
eltérése nem okozza az egyenlő 
versenyfeltételek megszűnését.

Or. en

Indokolás

Az R-műveletek díjainak idővel közelíteniük kell a leghatékonyabb pénzforgalmi szolgáltató 
által jelenleg alkalmazott kezelési költségekhez. Ezalatt a Bizottságnak felügyelnie kell, hogy 
az R-műveletek díjainak tagállamok közötti különbségei nem veszélyeztetik az egyenlő 
versenyfeltételeket a határokon átnyúló műveletek terén.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az információkra vonatkozó előírások

(1) Annak érdekében, hogy az uniós 
polgárok elfogadják a műveletek 
standardizálását és az IBAN-, illetve BIC-
kódok kötelező használatát, a 
tagállamoknak és a bankoknak a 
nyilvánosság figyelmének felkeltését célzó 
speciális és széles körű tájékoztatási 
kampányokat kell folytatniuk, és 
megfelelően el kell magyarázniuk a 
nemzeti és nemzetközi műveleteket érintő 
következményeket.
(2) A bankok az ügyfelekkel kapcsolatos 
tevékenységekre vonatkozó átlátható 
tájékoztatási politikával segítik elő 
ügyfeleik átállását, különösen az IBAN és 
a BIC kötelező használata tekintetében.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap az 5. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. 
Rendkívül sürgős esetben a 15. cikket kell 
alkalmazni.

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap a 4a. cikk (4) 
bekezdésében és az 5. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. 

Or. en
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Indokolás

Az új 4a. cikkel való összehangolás érdekében.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 5. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazást.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4a. cikk (4) 
bekezdésében és az 5. cikk (4) 
bekezdésében említett felhatalmazást.

Or. en

Indokolás

Az új 4a. cikkel való összehangolás érdekében.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság [beillesztendő a konkrét dátum 
a rendelet hatálybalépése után 3 évvel] –
szükség esetén jogalkotási javaslat 
kíséretében – jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 
valamint az Európai Központi Banknak e 
rendelet alkalmazásáról.

A Bizottság ...*-ig – szükség esetén 
jogalkotási javaslat kíséretében – jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, valamint az 
Európai Központi Banknak e rendelet 
alkalmazásáról.

*HL kérjük a dátumot beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépése után 5 évvel.

Or. en

Indokolás

A beszedésekre javasolt határidő 4 év e rendelet hatálybalépését követően (5. cikk (2) 
bekezdés)); az alkalmazásáról szóló jelentés egy évvel ezután következik.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az 5. cikkben említett határidőig tartó 
átállási időszak alatt a pénzforgalmi 
szolgáltató a nemzeti fizetési műveletek 
során olyan technikai szolgáltatásokat 
nyújt lakossági ügyfeleinek, melyek 
lehetővé teszik számukra, hogy az érintett 
pénzforgalmi szolgáltató révén 
technikailag és biztonságos módon 
átalakítsák a BBAN-kódot IBAN-ná.

Or. en

Indokolás

A pénzforgalmi szolgáltatóknak gondoskodniuk kell a szükséges technikai támogatásról az 
ügyfelek IBAN-ra és BIC-re történő zökkenőmentes és biztonságos átállásának biztosítása 
érdekében.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az euroövezeten kívüli tagállamokban 
található pénzforgalmi szolgáltatóknak a 4. 
cikkben és a melléklet 1. és 2. pontjában az 
euróban teljesülő átutalások kapcsán 
megfogalmazott követelményeket, illetve a 
4. cikkben és a melléklet 1. és 3. pontjában 
az euróban teljesülő beszedési műveletek 
kapcsán megfogalmazott követelményeket 
[beillesztendő a konkrét dátum a rendelet 
hatálybalépése után 4 éven belül] kell 
teljesíteniük. Amennyiben azonban e 
tagállamok valamelyike [beillesztendő a 
konkrét dátum az e rendelet 
hatálybalépését követő 3 évet] megelőzően 

(2) Az euróövezeten kívüli tagállamokban 
található pénzforgalmi szolgáltatóknak a 4. 
cikkben és a melléklet 1. és 2. pontjában az 
euróban teljesülő átutalások kapcsán 
megfogalmazott követelményeket, illetve a 
4. cikkben és a melléklet 1. és 3. pontjában 
az euróban teljesülő beszedési műveletek 
kapcsán megfogalmazott követelményeket 
...*-ig kell teljesíteniük. Amennyiben 
azonban e tagállamok valamelyike 
[beillesztendő a konkrét dátum az e 
rendelet hatálybalépését követő 3 évet] 
megelőzően bevezeti az eurót, úgy az adott 
tagállamban található pénzforgalmi 
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bevezeti az eurót, úgy az adott tagállamban 
található pénzforgalmi szolgáltató az adott 
tagállam euroövezethez való 
csatlakozásának időpontjától számított egy
éven belül köteles megfelelni ezeknek a 
követelményeknek.

szolgáltató az adott tagállam euróövezethez
való csatlakozásának időpontjától számított 
két éven belül köteles megfelelni ezeknek a 
követelményeknek.

*HL kérjük a dátumot beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépése után 4 évvel.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 1 pont
924/2009/EK rendelet
6. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 6. cikkben a „2012. november 1-jét 
megelőzően” kifejezés helyébe 
„[beillesztendő a konkrét dátum az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 24 
hónap elteltét] megelőzően” lép.

(1) A 6. cikkben a „2012. november 1-jét 
megelőzően” kifejezés helyébe  „...-t 
megelőzően” lép.

*HL kérjük a dátumot beilleszteni: az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 48 
hónap.

Or. en

Indokolás

A javasolt 5. cikk (2) bekezdésével való összehangolás érdekében.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 pont – a pont
924/2009/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az (1) bekezdésben a „2012. november a) Az (1) bekezdésben a „2012. november 
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1-jét megelőzően” kifejezés helyébe 
„[beillesztendő a konkrét dátum az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 24 
hónap elteltét] megelőzően” lép.

1-jét megelőzően” kifejezés helyébe  „...-t 
megelőzően” lép.

*HL kérjük a dátumot beilleszteni: az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 48 
hónap.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 pont – b pont
924/2009/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (2) bekezdésben a „2012. november 
1-jét megelőzően” kifejezés helyébe 
„[beillesztendő a konkrét dátum az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 24 
hónap elteltét] megelőzően” lép.

b) A (2) bekezdésben a „2012. november 
1-jét megelőzően” kifejezés helyébe  „...-t 
megelőzően” lép.

*HL kérjük a dátumot beilleszteni: az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 48 
hónap.

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk – 2 pont – c pont
924/2009/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A (3) bekezdésben a „2012. november 
1-jét megelőzően” kifejezés helyébe 
„[beillesztendő a konkrét dátum az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 24 

c) A (3) bekezdésben a „2012. november 
1-jét megelőzően” kifejezés helyébe  „...-t 
megelőzően” lép.
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hónap elteltét] megelőzően” lép.
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 48 
hónap.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) A következő technikai követelmények 
egyaránt vonatkoznak az átutalási és a 
beszedési műveletekre:

1) A 4a. cikkben meghatározott alapvető 
technikai követelmények mellett a
következő technikai követelmények 
egyaránt vonatkoznak az átutalási és a 
beszedési műveletekre:

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A pénzforgalmi szolgáltatóknak és a 
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe 
vevőknek az IBAN kódot kell használniuk 
a fizetési számlák azonosítására, 
függetlenül attól, hogy a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója és a 
kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatója, vagy a fizetési műveletben 
részt vevő egyetlen pénzforgalmi 
szolgáltató ugyanabban a tagállamban 
található-e, vagy hogy a pénzforgalmi 
szolgáltatók egyike más tagállamban 
található-e.

törölve

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Ha a pénzforgalmi szolgáltató egy 
másik pénzforgalmi szolgáltató vagy egy 
fizetési rendszer felé fizetési műveletet 
továbbít, akkor az ISO 20022 XML 
standardon alapuló üzenetformátumot 
kell használnia.

törölve

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Ha a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe 
vevő egyedi pénzeszköz-átutalásokat 
kezdeményez vagy fogad, amelyeket 
azonban kötegelve továbbítanak, akkor az 
ISO 20022 XML standardon alapuló 
üzenetformátumot kell használni.

törölve

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az átutalásokat fogadó 
kedvezményezett, minden alkalommal, 
amikor átutalást kérnek, a neki fizető 
felek rendelkezésére bocsátja az IBAN 

törölve
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kódját és pénzforgalmi szolgáltatója BIC 
kódját.

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 2 pont – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a fizető fél nevét és/vagy a fizető fél 
számlájának IBAN kódját

(i) a fizető fél nevét

Or. en

Indokolás

Néhány európai országban a bankszámlaszám rendkívül érzékeny személyes adatnak minősül, 
és harmadik személynek csak nagyon korlátozott módon adható meg. Tekintettel a csalás 
kockázatára a fizető fél számlájának IBAN-ja soha nem közölhető a kedvezményezettel 
automatikusan és a fizető fél hozzájárulása nélkül.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Kizárólag egyszer, az első beszedési 
művelet előtt, a fizető fél közli IBAN 
kódját és adott esetben pénzforgalmi 
szolgáltatója BIC kódját a 
kedvezményezettel.

törölve

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A kedvezményezett az első beszedési 
művelet és az egyszeri beszedési műveletek 
során, és minden későbbi beszedési 
művelet során megküldi pénzforgalmi 
szolgáltatójának a felhatalmazásával 
kapcsolatos információkat. A 
kedvezményezett pénzforgalmi 
szolgáltatója a felhatalmazással 
kapcsolatos információkat minden 
beszedési művelet során továbbítja a fizető 
fél pénzforgalmi szolgáltatójának.

törölve

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A fizető fél számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy pénzforgalmi 
szolgáltatóját egy beszedéssel 
kapcsolatban összeghez vagy időszakhoz 
vagy mindkettőhöz kötődő korlát 
figyelembevételére utasítsa.

törölve

Or. en

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Amennyiben a fizető fél és a 
kedvezményezett közötti megállapodás 
kizárja a visszatérítés jogát, úgy a fizető 
fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizető fél 

törölve
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kérésére, még a fizető fél számlájának 
megterhelése előtt – a felhatalmazással 
kapcsolatos információk alapján –
minden beszedési műveletet megvizsgál 
annak tisztázása érdekében, hogy a 
beérkező beszedés összege megegyezik-e a 
felhatalmazáson szereplő összeggel.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A fizető fél számára lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy pénzforgalmi 
szolgáltatóját a számláját érintő 
beszedések blokkolására, vagy egy vagy 
több meghatározott kedvezményezettől 
érkező beszedések blokkolására, illetve 
kizárólag egy vagy több meghatározott 
kedvezményezettől érkező beszedések 
engedélyezésére utasítsa.

törölve

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – 3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) A fizető félnek jóváhagyásáról kell 
biztosítania mind a kedvezményezettet, 
mind saját pénzforgalmi szolgáltatóját 
(közvetlenül vagy a kedvezményezett révén 
közvetve), a felhatalmazást pedig – a 
későbbi módosításokkal és/vagy 
visszavonásokkal együtt – a 
kedvezményezettnek vagy a 

törölve
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kedvezményezettet képviselő harmadik 
félnek meg kell őriznie.

Or. en


