
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. május 16.)

a bankszámlákkal kapcsolatos ügyfélmobilitással foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

(2006/355/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) Az Európai Közösséget létrehozó szerződés a belső piac
létrehozásának feladatát ruházta az Európai Közösségre,
amely belső piacot az áruk, a személyek, a szolgáltatások
és a tőke tagállamok közötti szabad mozgását gátló
akadályok eltörlése jellemez.

(2) A Bizottság azonosítani szeretné a bankszámlákkal
kapcsolatos ügyfélmobilitás esetleges jogi, szabályozói,
igazgatási és egyéb akadályait, és tanácsot kér az akadá-
lyok leküzdése tárgyában.

(3) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról
(2005–2010) szóló fehér könyv (1) a bankszámlákkal
kapcsolatos ügyfélmobilitással foglalkozó szakértői
csoport létrehozásáról rendelkezik.

(4) A csoportnak a bankszámlákkal kapcsolatos ügyfélmobi-
litás terén szakértelemmel rendelkező szakértőkből kell
állnia.

(5) Létre kell tehát hozni a bankszámlákkal kapcsolatos
ügyfélmobilitással foglalkozó szakértői csoportot, és rész-
letesen ismertetni kell a csoport feladatait és felépítését,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Bizottság létrehozza a bankszámlákkal kapcsolatos ügyfélmo-
bilitással (2) foglalkozó szakértői csoportot (a továbbiakban: a
csoport).

2. cikk

Feladat

A csoport feladata, hogy:

— Azonosítsa a bankszámlákkal kapcsolatos ügyfélmobilitás
jogi, szabályozói, igazgatási és egyéb akadályait. A

csoportnak azonosítania kell a határokon átnyúló bank-
számlanyitás, illetve a belföldi és a határokon átnyúló bank-
váltás akadályait (pl. a bankszámla megnyitásának, fenntar-
tásának és megszüntetésének költségei, a bankváltással járó
közvetlen költségek, stb.).

— Tanácsot adjon a Bizottságnak az azonosított akadályok
kezeléséről.

— Megfontolja egy esetleges szabvány EU-bankszámla létreho-
zásának előnyeit.

— Jelentést tegyen az eredményekről és a tanácsairól.

3. cikk

A csoport összetétele – kinevezés

(1) A csoport tagjait a Bizottság jelöli ki a csoport megbíza-
tási területén illetékes szakértők közül, az alábbiak alapján:

— a részvételi felhívásra válaszoló, az ügyfelek és a pénzügyi
szolgáltatások iparágának érdekeit képviselő európai és
nemzeti szövetségek javaslatai;

— tudományos háttérrel rendelkező magánszemélyek válaszai a
részvételi felhívásra.

(2) A csoport legfeljebb 20 tagból áll.

(3) A következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

— az ügyfelek és a pénzügyi szolgáltatások iparágának érdekeit
képviselő európai és nemzeti szövetségek által javasolt
tagokat kinevezik az érdekelt felek képviselőinek;

— a tudományos háttérrel rendelkező tagokat személyükben
nevezik ki;

— a csoport tagjainak megbízatása a csoport első ülésével
kezdődik és a jelentés közzétételével ér véget, legkésőbb
2007. május 1-jén. A tagok leváltásukig vagy megbízatásuk
időtartamának végéig maradnak hivatalban;
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(1) COM(2005) 629 végleges.
(2) E határozat alkalmazásában az ügyfél egyéni fogyasztó vagy KKV.



— megbízatásuk hátralévő idejére helyettesíteni lehet azokat a
tagokat, akik már nem képesek hatékonyan hozzájárulni a
csoport munkájához, akik lemondanak, vagy akik nem
tartják tiszteletben az e bekezdés első, második vagy
harmadik francia bekezdésében meghatározott feltételeket,
vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 287. cikkét;

— a tagok nevét a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság
internetes oldalán teszik közzé. A tagok nevének összegyűj-
tésére, feldolgozására és közzétételére a személyes adatok
közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása
tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen
adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet
rendelkezéseinek megfelelően kerül sor;

— a személyükben kinevezett tagok minden évben írásban
kötelezik magukat arra, hogy a köz érdekében járnak el,
illetve írásban nyilatkoznak arról is, hogy mentesek-e a
függetlenségüket aláásó érdekektől.

4. cikk

Működés

(1) A csoport ülésein a Bizottság elnököl.

(2) A Bizottság egyetértésével alcsoportok állíthatók fel
meghatározott kérdések megvizsgálására a csoport által megha-
tározott feladatkörrel; az alcsoportok a feladat teljesítését köve-
tően feloszlanak.

(3) Az elnök a napirenden szereplő témában járatos megfi-
gyelőket hívhat meg a csoport vagy az alcsoport tanácskozá-
saira, amennyiben ez hasznos és/vagy szükséges.

(4) A csoport vagy alcsoport tanácskozásain való részvétel
keretében szerzett információk nem terjeszthetők, amennyiben
a Bizottság bizalmasnak nyilvánítja azokat.

(5) A csoport és alcsoportjai a Bizottság által megállapított
eljárásoknak és menetrendnek megfelelően rendszerint a
Bizottság épületeiben üléseznek. A titkársági szolgáltatásokat a

Bizottság nyújtja. A megbeszélések iránt érdeklődő bizottsági
tisztviselők is részt vehetnek a csoport és alcsoportjai ülésein.

(6) A csoport a Bizottság által elfogadott szabvány eljárási
szabályzat (1) alapján fogadja el eljárási szabályzatát.

(7) A Bizottság a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság
internetes oldalán, az érintett dokumentum eredeti nyelvén
közzéteheti a csoport bármely összefoglalóját, következtetését,
részleges következtetését vagy munkadokumentumát.

5. cikk

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások

(1) A Bizottság saját hatályban lévő rendelkezéseinek megfe-
lelően visszatéríti a tagoknak és a megfigyelőknek a csoport
tevékenységeivel kapcsolatos utazási és tartózkodási költségeit.
A tagok szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

(2) Az ülésekkel kapcsolatos kiadásokat azon előirányzatok
korlátain belül térítik meg, amelyeket az érintett szervezeti
egység számára az éves forrásfelosztási eljárásnak megfelelően
allokáltak.

6. cikk

Hatálybalépés

E határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a Bizottság
elfogadja. A határozatot közzéteszik az Európai Unió Hivatalos
Lapjában.

Kelt Brüsszelben, 2006. május 16-án.

a Bizottság részéről
Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

HUL 132/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.5.19.

(1) A SEC(2005) 1004 dokumentum III. melléklete.


