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RÖVID INDOKOLÁS

Ezen irányelvre irányuló javaslat célja a fizetésiszámla-díjakra vonatkozó információk 
átláthatóságának és összehasonlíthatóságának javítása, a fizetésiszámla-váltás megkönnyítése, 
a lakóhelyen alapuló diszkrimináció megszüntetése a fizetési számlákkal összefüggésben, és 
az alapszintű fizetési számlához való hozzáférés biztosítása az Unióban.

Ezzel kapcsolatban a javaslat célja mindenekelőtt a legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatások jegyzékének az összeállítása és uniós szintű, egységesített 
terminológia kidolgozása, amely magában foglalja a legalább a tagállamok többségében 
azonos szolgáltatásokhoz kapcsolódóan általánosan használt fogalmakat és meghatározásokat. 
A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló hatályos irányelv (2007/64/EK) közös szabályokat 
állapít meg a szolgáltatások átláthatóságára vonatkozóan és meghatározza a pénzforgalmi 
szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatási követelményeket, de nem tartalmaz egyedi 
rendelkezéseket a díjak összehasonlíthatóságára vonatkozó mechanizmusok kialakítására 
vonatkozóan.

A fentiekkel összhangban a javaslat előírja a tagállamok számára, hogy általános 
kötelezettséget rójanak a pénzforgalmi szolgáltatókra, miszerint a számlaváltási szolgáltatást 
mindazon fogyasztók számára elérhetővé kell tenniük, akik számlával rendelkeznek valamely, 
az Unióban található pénzforgalmi szolgáltatónál. Ez a fizetési számlák Unión belüli 
korlátozott mobilitása miatt szükséges, ami nagymértékben a fogyasztóknak a számlaváltási 
eljárással kapcsolatban nyújtott elégtelen és gyakran nem egyértelmű tájékoztatásra, valamint 
egyes esetekben a pénzforgalmi szolgáltatók alkalmazottai részéről tapasztalható 
segítségnyújtás hiányára vezethető vissza. 

A javaslat emellett garantálja, hogy valamennyi uniós fogyasztó hozzáférhessen az alapszintű
pénzforgalmi szolgáltatásokhoz, és megtiltja a lakóhelyen alapuló megkülönböztetést azon 
fogyasztók esetében, akik származási országukon kívül szándékoznak fizetési számlát nyitni, 
ami a vállalkozások és a fogyasztók előnyére szolgál.

A javaslat alapját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke képezi. A javaslat 
célja azzal, hogy az általa lefedett területeken uniós szintű keretet hoz létre, a pénzforgalmi 
szolgáltatások szabad mozgása, szélesebb értelemben véve pedig az áruk, szolgáltatások, 
személyek és a tőke szabad mozgása előtt álló, még meglévő akadályok felszámolása – ehhez 
létfontosságú a pénzforgalmi szolgáltatások teljes mértékben integrált és kifejlett egységes 
piaca. A javaslat emellett megakadályozza az egységes piac további széttöredezését, ami 
akkor következne be, ha a tagállamok e területen eltérő és inkonzisztens szabályozási 
intézkedéseket hoznának. A javasolt módosítások kiigazítanak néhány pontatlanságot a 
Bizottság által előterjesztett irányelvtervezetben és a jogalkotási aktus minőségének javítására 
irányulnak a meghatározott célkitűzések eredményesebb megvalósítása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 



PE514.651v02-00 4/15 AD\1003346HU.doc

HU

jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A fogyasztók számára a tömör és a 
különböző pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti összehasonlítást megkönnyítő
információ lenne a leghasznosabb. A 
fizetésiszámla-ajánlatok összehasonlítása 
céljából a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátott eszközöknek nem lenne pozitív 
hatásuk, ha a különböző ajánlatok díjait 
tartalmazó hosszú listák áttekintésére 
fordított idő nem állna arányban a legjobb 
ár-érték arányú ajánlat kiválasztásával járó 
előnnyel. Hasonlóképpen a díjakkal 
kapcsolatos terminológiát csak a 
tagállamokban legjellemzőbb kifejezések 
és fogalommeghatározások tekintetében 
indokolt egységesíteni a túl sok információ 
kockázatának elkerülése céljából.

(12) A fogyasztók számára a tömör, pontos
és a különböző pénzforgalmi szolgáltatók 
közötti összehasonlítást megkönnyítő
információ lenne a leghasznosabb. A 
fizetésiszámla-ajánlatok összehasonlítása 
céljából a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátott eszközöknek nem lenne pozitív 
hatásuk, ha a különböző ajánlatok díjait 
tartalmazó hosszú listák áttekintésére 
fordított idő nem állna arányban a legjobb 
ár-érték arányú ajánlat kiválasztásával járó 
előnnyel. Hasonlóképpen a díjakkal 
kapcsolatos terminológiát csak a 
tagállamokban legjellemzőbb kifejezések 
és fogalommeghatározások tekintetében 
indokolt egységesíteni a túl sok vagy 
félrevezető információ kockázatának 
elkerülése céljából.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A fogyasztók számára garantálni kell 
az alapvető pénzforgalmi szolgáltatások 
egy bizonyos köréhez való hozzáférést, 
ehhez a tagállamoknak – a fogyasztók 
igényeinek és az érintett tagállam 
kereskedelmi gyakorlatának 
figyelembevételével – meg kell 
határozniuk a műveletek minimális számát.
A minimumszolgáltatások ezen listáján 
kívüli szolgáltatásokra a bankok 
alkalmazhatják szokásos díjaikat. Az 
alapszintű fizetési számlákhoz kapcsolódó 

(30) A fogyasztók számára garantálni kell 
az alapvető pénzforgalmi szolgáltatások 
egy bizonyos köréhez való hozzáférést, 
ehhez a tagállamoknak – a fogyasztók 
igényeinek és az érintett tagállam 
kereskedelmi gyakorlatának 
figyelembevételével – meg kell 
határozniuk a műveletek minimális számát.
A minimumszolgáltatások ezen listáján 
kívüli szolgáltatásokra a bankok 
alkalmazhatják szokásos díjaikat. Az 
alapszintű fizetési számlákhoz kapcsolódó 
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szolgáltatásoknak magukban kell 
foglalniuk a készpénzbetét és a 
készpénzfelvétel lehetőségét. A fogyasztó 
számára lehetővé kell tenni olyan alapvető
fizetési műveletek végrehajtását, mint a 
jövedelem vagy a juttatások fogadása, 
számlák vagy adók kifizetése, valamint 
áruk és szolgáltatások vásárlása, többek 
között beszedés, átutalás és fizetési kártya 
használata révén. Ezeknek a 
szolgáltatásoknak biztosítaniuk kell 
termékek és szolgáltatások online 
megvásárlását és lehetőséget kell adniuk a 
fogyasztóknak arra, hogy adott esetben a 
pénzforgalmi szolgáltató online banki 
eszközein keresztül fizetési megbízásokat 
kezdeményezzenek. Az alapszintű fizetési 
számla azonban nem korlátozódhat online 
használatra, mivel ez akadályt jelentene az 
internet-hozzáféréssel nem rendelkező
fogyasztók esetében. A fogyasztók az 
alapszintű fizetési számlához kapcsolódóan 
nem kaphatnak hozzáférést 
folyószámlahitelhez. A tagállamok 
azonban lehetővé tehetik, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók az alapszintű
fizetési számlához kis összegre szóló 
tartalékkeretet kínáljanak.

szolgáltatásoknak magukban kell 
foglalniuk a készpénzbetét és a 
készpénzfelvétel lehetőségét. A fogyasztó 
számára lehetővé kell tenni olyan alapvető
fizetési műveletek végrehajtását, mint a 
jövedelem vagy a juttatások fogadása, 
számlák vagy adók kifizetése, valamint 
áruk és szolgáltatások vásárlása, többek 
között beszedés, átutalás és fizetési kártya 
használata révén. Ezeknek a 
szolgáltatásoknak biztosítaniuk kell 
termékek és szolgáltatások online 
megvásárlását és lehetőséget kell adniuk a 
fogyasztóknak arra, hogy adott esetben a 
pénzforgalmi szolgáltató online banki 
eszközein keresztül fizetési megbízásokat 
kezdeményezzenek. Az alapszintű fizetési 
számla azonban nem korlátozódhat online 
használatra, mivel ez akadályt jelentene az 
internet-hozzáféréssel nem rendelkező
fogyasztók esetében. A fogyasztók az 
alapszintű fizetési számlához kapcsolódóan 
nem kaphatnak hozzáférést 
folyószámlahitelhez.

Indokolás

Az alapszintű fizetési számlához kis összegre szóló tartalékkeret használatának lehetősége 
ellentétes a bizottsági javaslat 16. cikkének (4) bekezdésében foglalt követelménnyel, amely 
szerint az ilyen számlákhoz kapcsolódóan ne kínáljanak folyószámlahitelt, továbbá a „kis 
összeg” fogalmának további pontosítása és az arra vonatkozó limit meghatározása nélkül a 
szöveg nem egyértelmű.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 20. 
cikkben említett illetékes hatóságok 
összeállítsanak egy átmeneti jegyzéket, 
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amely legalább 20 olyan pénzforgalmi
szolgáltatást tartalmaz, amelyek a 
legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles 
pénzforgalmi szolgáltatásoknak legalább a
80 %-át teszik ki. A jegyzék minden 
azonosított szolgáltatás esetében 
tartalmazza a vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

amely olyan pénzforgalmi szolgáltatásokat
tartalmaz, amelyek a legjellemzőbb, 
nemzeti szinten díjköteles pénzforgalmi 
szolgáltatásoknak legalább a 80%-át teszik 
ki. A jegyzék minden azonosított 
szolgáltatás esetében tartalmazza a 
vonatkozó terminológiát és 
fogalommeghatározást.

Indokolás

Elegendő azt garantálni, hogy a legjellemzőbb, nemzeti szinten díjköteles pénzforgalmi 
szolgáltatások jegyzéke a legjellemzőbb pénzforgalmi szolgáltatások többségét tartalmazza, 
azok számának pontos meghatározása nélkül, mivel lehetetlen figyelembe venni a tagállamok 
közötti különbségeket.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt díjszabási dokumentumot bocsássanak 
a fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk
(5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét, és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő
díjat.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt a fogyasztó számára érthető
díjszabási dokumentumot bocsássanak a 
fogyasztó rendelkezésére – e 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. cikk
(5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
szolgáltatások jegyzékét és minden egyes 
szolgáltatás vonatkozásában a megfelelő
díjat, amennyiben a pénzforgalmi 
szolgáltató ajánlatában szerepelnek ezek a 
szolgáltatások.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési 
számlára vonatkozó szerződés megkötése 
előtt díjszabási dokumentumot 
bocsássanak a fogyasztó rendelkezésére –
e dokumentumnak tartalmaznia kell a 3. 
cikk (5) bekezdésében említett 
legjellemzőbb szolgáltatások jegyzékét, és 
minden egyes szolgáltatás vonatkozásában 
a megfelelő díjat.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássanak egy 
glosszáriumot, amely legalább az (1) 
bekezdésben említett pénzforgalmi 
szolgáltatások jegyzékét és a kapcsolódó 
definíciókat magában foglalja.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
pénzforgalmi szolgáltatók a fogyasztók 
rendelkezésére bocsássanak egy 
glosszáriumot, amely legalább a 3. cikk (5) 
bekezdésében említett legjellemzőbb
pénzforgalmi szolgáltatások jegyzékét és a 
kapcsolódó definíciókat magában foglalja.

Indokolás

Ebben az esetben említést kell tenni a 3. cikk (5) bekezdésében említett legjellemzőbb 
pénzforgalmi szolgáltatások jegyzékére, mivel a 4. cikk (1) bekezdése kifejezetten ezt a 
jegyzéket említi. 
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók
mindenkor díjmentesen a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a fogyasztók által 
hozzáférhető helyiségeikben tartós 
adathordozón, valamint weboldalukon 
elektronikus formátumban.

(6) A díjszabási dokumentumot és a 
glosszáriumot a pénzforgalmi szolgáltatók 
díjmentesen a fogyasztók rendelkezésére 
bocsátják a fogyasztók által hozzáférhető
helyiségeikben tartós adathordozón a 
meghatározott ügyfélfogadási időben, 
valamint weboldalukon folyamatosan 
elérhetővé teszik elektronikus 
formátumban.

Indokolás

A pénzforgalmi szolgáltatók helyiségeihez való hozzáférés munkaidőn kívül történő
biztosítása olyan követelmény, amelynek teljesítése több pénzforgalmi szolgáltató számára 
nehézségekbe ütközne – e tekintetben a javaslatnak rugalmasnak kell maradnia és figyelembe 
kell vennie a nemzeti sajátosságokat.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) működési szempontból minden 
pénzforgalmi szolgáltatótól függetlenek;

a) minden pénzforgalmi szolgáltatótól 
függetlenek;

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) egyértelműen megjelölik 
tulajdonosukat és finanszírozásukat;
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) pártatlanok, és egyértelműen 
megjelölik a pénzforgalmi szolgáltatás 
valamely felhasználója számára egy 
ajánlott fizetési számla meghatározására 
alkalmazott szempontokat;

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) a honlapon és az összehasonlító 
oldalakon nem tesznek közzé a 
pénzforgalmi szolgáltatóktól, 
ügynökeiktől, leányvállalataiktól 
származó hirdetéseket, illetve nem
helyeznek el márkaneveket;

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közérthető nyelven íródnak és adott 
esetben a 3. cikk (5) bekezdésében említett
kifejezéseket használják;

b) közérthető nyelven íródnak, és adott 
esetben a 3. cikk (5) bekezdésében említett
egységesített uniós terminológiát
használják;
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az összeférhetetlenség elkerülésére 
alkalmas rendszerekkel rendelkeznek 
annak biztosítása érdekében, hogy
semmiféle közvetlen vagy közvetett 
tulajdonlás vagy üzleti kapcsolat ne 
akadályozza az e bekezdésben felsorolt 
feltételek betartását;

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) 2018 végéig olyan európai 
weboldalakat is ki kell alakítani, amelyek 
összehasonlítják a pénzforgalmi 
szolgáltatók által a fizetési számlákhoz 
kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások után 
a különböző tagállamokban felszámított 
díjakat.
Az Európai Bizottság ez előtt az időpont 
előtt létrehoz egy az EBH-val 
együttműködésben üzemeltetett, 
nyilvános, európai szintű összehasonlító 
weboldalt.
Az Európai Bizottság a 24. cikkel 
összhangban elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén erre az időpontra 
létrehozza továbbá a magáncélú európai 
szintű összehasonlító weboldalak önkéntes 
akkreditációs rendszerét. Az akkreditáció 
elnyeréséhez a magánüzemeltetők által 
üzemeltetett összehasonlító 
weboldalaknak a (2) bekezdésben felsorolt 
valamennyi feltételt be kell tartaniuk. Az 



AD\1003346HU.doc 11/15 PE514.651v02-00

HU

Európai Bizottság fenntartja a jogot, hogy 
valamely magánüzemeltető akkreditációs 
kérelmét elutasítsa vagy akkreditációját 
visszavonja, amennyiben a 
magánüzemeltető nem teljesíti a (2) 
bekezdésben felsorolt kötelezettségeket.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az Európai Bizottság létrehoz egy 
központi portált, amely hivatkozásokat 
tartalmaz az egyes tagállamok akkreditált 
összehasonlító weboldalaira és az uniós 
szintű összehasonlító weboldalakra is, és 
azt folyamatosan frissíti.
Ezen a portálon a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátják a 3. cikkel 
összhangban elfogadott, egységesített 
uniós terminológiát tartalmazó 
glosszáriumot, valamint a határokon 
átnyúló, fizetési számlaváltásra vonatkozó 
iránymutatásokat.
A portálon emellett közzéteszik, illetve 
könnyen hozzáférhetővé teszik a 20. 
cikkben említett különböző illetékes 
nemzeti hatóságok listáját és 
elérhetőségeit.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy
amennyiben az átadó pénzforgalmi 
szolgáltató a nála vezetett fizetési számla 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az átadó 
pénzforgalmi szolgáltató a nála vezetett 
fizetési számla megszüntetéséért semmiféle
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megszüntetéséért díjat számít fel a 
fogyasztónak, annak megállapítása a 
2007/64/EK irányelv 45. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban történjen.

díjat ne számítson fel a fogyasztónak.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy
amennyiben az átadó vagy az átvevő
pénzforgalmi szolgáltató a 10. cikk szerint
nyújtott bármely szolgáltatás után – az 
(1)–(3) bekezdésben említettek kivételével 
– díjat számít fel a fogyasztónak, a díj 
mértéke megfelelő legyen és összhangban 
legyen a pénzforgalmi szolgáltató 
tényleges költségeivel.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy az átadó 
vagy az átvevő pénzforgalmi szolgáltató
semmiféle, a 10. cikk értelmében nyújtott
szolgáltatásért ne számítson fel díjat a 
fogyasztónak.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett pénzforgalmi szolgáltató megtéríti 
a fogyasztó azon pénzügyi veszteségét, 
amely amiatt merült fel, mert a 
számlaváltás folyamatában részt vevő
valamely pénzforgalmi szolgáltató nem 
teljesítette a 10. cikk szerinti 
kötelezettségeit.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
érintett pénzforgalmi szolgáltató megtéríti 
a fogyasztó azon pénzügyi veszteségét, 
amely amiatt merült fel, mert a 
számlaváltás folyamatában részt vevő
valamely pénzforgalmi szolgáltató nem 
teljesítette a 10. cikk szerinti 
kötelezettségeit. A bizonyítás a 
pénzforgalmi szolgáltatót terheli, 
amelynek igazolnia kell, hogy a 10. 
cikkben megállapított feltételeket 
betartotta.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a fogyasztó már rendelkezik 
egy fizetési számlával valamely, 
ugyanazon a területen található 
pénzforgalmi szolgáltatónál, ami lehetővé 
teszi számára a 17. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt pénzforgalmi szolgáltatások 
igénybevételét;

a) amennyiben a fogyasztó már rendelkezik 
egy fizetési számlával valamely, 
ugyanazon a területen található 
pénzforgalmi szolgáltatónál;

Indokolás

A pénzforgalmi szolgáltatónak nincs módja megállapítani, hogy a fogyasztó rendelkezik-e 
más pénzforgalmi szolgáltatónál az alapvető pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételét 
lehetővé tevő fizetési számlával, anélkül hogy a másik banknak üzleti vagy banktitkot kellene 
felfednie.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett hatóság 
rendelkezik mindazon hatáskörökkel, 
amelyek feladatai ellátásához szükségesek.
Amennyiben valamely tagállam több 
illetékes hatóságot hatalmaz fel az ezen 
irányelvnek való tényleges megfelelés 
biztosítására és nyomon követésére, úgy a 
tagállamok biztosítják ezen hatóságok 
szoros együttműködését annak érdekében, 
hogy azok mindegyike hatékonyan tudja 
végrehajtani saját feladatait.

(2) Az (1) bekezdésben említett hatóság 
rendelkezik mindazon hatáskörökkel, 
amelyek feladatai ellátásához szükségesek.
Amennyiben valamely tagállam több 
illetékes hatóságot hatalmaz fel az ezen 
irányelvnek való tényleges megfelelés 
biztosítására és nyomon követésére, úgy a 
tagállamok biztosítják ezen hatóságok 
szoros együttműködését annak érdekében, 
hogy azok mindegyike hatékonyan tudja 
végrehajtani saját feladatait. E hatóságok 
szorosan együttműködnek az egyéb 
tagállamok illetékes hatóságaival az 
ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések helyes és teljes körű
végrehajtásának biztosítása érdekében.
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 23. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az említett jogi 
aktusról szóló értesítést követő két hónapos 
időtartam leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam 2 
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 23. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az említett jogi 
aktusról szóló értesítést követő három
hónapos időtartam leteltéig sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam 2 
hónappal meghosszabbodik.

Indokolás

A kifogás emelésére rendelkezésre álló időtartamot meg kell hosszabbítani, hogy a Parlament 
és a Tanács alaposan megvizsgálhassa a felhatalmazáson alapuló jogi aktust és értékelhesse, 
hogy annak az adott formában történő elfogadása megfelelő és helyes-e.
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