
AM\869674ET.doc PE465.071v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2010/0373(COD)

7.6.2011

MUUDATUSETTEPANEKUD
38–63

Arvamuse projekt
Evelyne Gebhardt
(PE462.912v01-00)

Määrus, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreeditkorraldustele ja 
otsearveldustele tehnilised nõuded ja muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009

Ettepanek võtta vastu määrus
(KOM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))



PE465.071v02-00 2/16 AM\869674ET.doc

ET

AM_Com_LegOpinion



AM\869674ET.doc 3/16 PE465.071v02-00

ET

Muudatusettepanek 38
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Asjakohane on kehtestada tähtajad, 
mil kõik kreeditkorraldused ja 
otsearveldused peavad vastama 
kõnealustele tehnilistele nõuetele, ja jätta 
turg samas avatuks edasiarendustele ja 
uuendustele.

(12) Asjakohane on kehtestada ühtne 
tähtaeg, mil kõik kreeditkorraldused ja 
otsearveldused peavad vastama 
kõnealustele tehnilistele nõuetele, ja jätta 
turg samas avatuks edasiarendustele ja 
uuendustele.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Asjakohane on kehtestada tähtajad, 
mil kõik kreeditkorraldused ja 
otsearveldused peavad vastama 
kõnealustele tehnilistele nõuetele, ja jätta 
turg samas avatuks edasiarendustele ja 
uuendustele.

(12) Asjakohane on kehtestada tähtajad, 
mil kõik kreeditkorraldused ja 
otsearveldused peavad vastama 
kõnealustele tehnilistele nõuetele, ja jätta 
turg samas avatuks edasiarendustele ja 
uuendustele. Makseteenuse pakkujatele ja 
kasutajatele tuleb anda piisavalt aega 
tehniliste nõuetega kohanemiseks, kuid 
see periood ei tohi põhjendamatult edasi 
lükata tarbijate saadavat kasu ega 
karistada aktiivseid ettevõtjaid, kes on 
juba liikunud SEPA-maksesüsteemile. 
Riigisiseste maksetehingute jaoks peaksid 
makseteenuse pakkujad oma 
jaeklientidele tagama vajalikud teenused, 
et kindlustada sujuv ja turvaline üleminek 
käesoleva määrusega ette nähtud 
tehnilistele nõuetele.
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Or. en

Muudatusettepanek 40
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et võtta arvesse 
kreeditkorralduste ja otsearvelduste 
vahelisi erinevusi, tuleks kehtestada 
erinevad üleminekutähtajad. Kuna ELi 
kreeditkorraldustel ja otsearveldustel on 
erinev valmisolekuaste ja kuna 
otsearveldus on kreeditkorraldusest 
keerulisem maksevahend, on üleminekul 
ELi otsearveldustele vaja oluliselt rohkem 
ressursse kui ELi kreeditkorralduste 
puhul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et võtta arvesse
kreeditkorralduste ja otsearvelduste
vahelisi erinevusi, tuleks kehtestada
erinevad üleminekutähtajad. Kuna ELi 
kreeditkorraldustel ja otsearveldustel on 
erinev valmisolekuaste ja kuna 
otsearveldus on kreeditkorraldusest 
keerulisem maksevahend, on üleminekul 
ELi otsearveldustele vaja oluliselt rohkem 
ressursse kui ELi kreeditkorralduste 
puhul.

(13) ELi kreeditkorralduste ja 
otsearvelduste üleminekuks tuleks 
kehtestada ühtne tähtaeg, et võimaldada 
kooskõlastatud üleminekut selguse ja 
lihtsuse huvides tarbijate jaoks.
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Muudatusettepanek 42
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Mõnes liikmesriigis kasutatakse 
otsearveldustehinguid, mis näivad 
maksekaarditehinguga väga sarnased, 
sest maksja kasutab müügikohas 
maksetehingu algatamiseks kaarti. Kuid 
makseskeemiks on otsearveldus. Kaarti 
kasutatakse ainult andmete lugemiseks, et 
võimaldada elektrooniliselt koostada 
volitus, millele maksja peab müügipunktis 
alla kirjutama. Kuna selliste tehingute 
maht on suur, ei saa selliseid 
makseteenuseid liigitada nišitoodete alla, 
kuid neid on siiski vaja seni, kuni ei ole 
asjakohast SEPA asendajat. Sellega 
seoses palutakse sidusrühmadel töötada 
välja asjakohane SEPA asendaja, mille 
komisjon peab heaks kiitma, enne kui 
olemasolevad selliseid tehinguid 
võimaldavad riiklikud 
otsearveldussüsteemid järk-järgult 
kaotatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tagada käesoleva määruse 
ebaõigest kohaldamisest tingitud kahju 
hüvitamine, peaksid liikmesriigid 

(20) Selleks et tagada käesoleva määruse 
ebaõigest kohaldamisest tingitud kahju 
hüvitamine, peaksid liikmesriigid 
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kehtestama piisavad ja tõhusad
kohtuvälised kaebe- või hagimenetlused, et 
lahendada asjaomaseid vaidlusi.

kehtestama piisavad ja tõhusad 
kohtuvälised kaebe- või hagimenetlused, et 
lahendada makseteenuse kasutaja ja 
makseteenuse pakkuja vahelisi vaidlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Komisjonil peaksid olema volitused 
võtta kooskõlas asutamislepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte seoses 
kreeditkorralduste ja otsearvelduste suhtes 
kohaldatavate tehniliste nõuete 
ajakohastamisega.

(22) Komisjonil peaksid olema volitused 
võtta kooskõlas asutamislepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte seoses 
kreeditkorralduste ja otsearvelduste suhtes 
kohaldatavate tehniliste nõuete 
ajakohastamisega. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks ettevalmistava töö käigus 
läbi asjakohased ja läbipaistvad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ühise seisukohaga delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta. 

Muudatusettepanek 45
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kuna euroalasse mittekuuluvates 
liikmesriikides asuvad makseteenuse 
pakkujad peaksid tegema rohkem 
ettevalmistustööd, tuleks sellistele 
makseteenuse pakkujatele teha teatavaks 
perioodiks erand kõnealustest tehnilistest 
nõuetest.

(23) Kuna euroalasse mittekuuluvates 
liikmesriikides asuvad makseteenuse 
pakkujad peaksid tegema rohkem 
ettevalmistustööd, tuleks sellistele 
makseteenuse pakkujatele teha teatavaks 
perioodiks erand kõnealustest tehnilistest 
nõuetest. Euroalasse mittekuuluvad 
liikmesriigid peaksid siiski tehnilised 
nõuded kiiresti täitma, et luua tõeline 
Euroopa maksepiirkond, mis tugevdab 
siseturgu.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Euroopa Maksenõukogul on olnud 
ülekaalukas mõju SEPA juhtimises. 
Praegu domineerib Euroopa 
Maksenõukogus pangandussektor, 
mistõttu on SEPA üle tehtavates otsustes 
kasutajate huvid kõrvale jäetud. Seega on 
vaja reformida SEPA juhtimist, et 
kindlustada otsuste tegemise protsessi 
suurem demokraatlikkus ja läbipaistvus.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasud
Kui makseteenuse kasutaja on tarbija, ei 
kehtesta makseteenuse pakkuja 
kreeditkorraldustele ja otsearveldustele 
[10] aasta jooksul alates artikli 5 lõigetes 
1 ja 2 osutatud kuupäevast kõrgemaid 
inflatsiooniga kohaldatud tasusid kui 
need, mida ta on kehtestanud samale 
makseteenuse kasutajale võrdväärsetele 
või tingimuste ja tehniliste nõuete poolest 
võrreldavatele sama väärtusega 
kreeditkorraldustele ja otsearveldustele 
siseriiklike makseskeemide kohaselt 1. 
detsembril 2010.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et maksjal on 
otsearvelduse puhul õigus saada oma 
makseteenuse pakkujalt saaja poolt või 
tema kaudu algatatud ja teostatud 
volitatud maksetehingu summa tagasi. 
Tagasimaksesumma võrdub teostatud 
maksetehingu täissummaga. 
Makseteenuse pakkuja maksab 
täissumma tagasimakstava maksetehingu 
väärtuspäeva seisuga 30 arvelduspäeva 
jooksul pärast tagasimaksetaotluse 
saamist. 

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist – sisestada konkreetne 
kuupäev] tehakse kreeditkorraldused 
vastavalt lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
tehnilistele nõuetele.

1. Hiljemalt [24 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist – sisestada konkreetne 
kuupäev] tehakse kreeditkorraldused 
vastavalt lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
tehnilistele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Otsearveldused, mida maksjad on 
teinud vastavalt riiklikele sätetele enne 
artikli 5 lõikes 2 osutatud tähtpäeva, 
kantakse sellest tähtpäevast alates 
makseteenuste pakkujate poolt tasuta ja 
automaatselt üle SEPA otsearveldusteks, 
juhul kui maksja ei protesteeri 
ülekandmise vastu nelja nädala jooksul.

Or. de

Muudatusettepanek 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Püsikorraldused, mida maksjad on 
teinud vastavalt riiklikele sätetele enne 
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artikli 5 lõikes 1 osutatud tähtpäeva, 
kantakse sellest tähtpäevast alates 
makseteenuste pakkujate poolt tasuta ja 
automaatselt üle SEPA süsteemi, juhul 
kui maksja ei protesteeri ülekandmise 
vastu nelja nädala jooksul.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Maksja ja saaja makseteenuse 
pakkujad ei kehtesta mingeid tasusid 
andmete lugemise protsessile, millest 
saadakse andmed maksetehingute jaoks, 
mis on müügipunktis algatatud 
maksekaardiga või mida teostatakse 
maksekaardiga ja mille tulemuseks on 
otsearveldus.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korra eesmärk on tõhusalt kanda 
kulud osapoolele kes R-tehingu põhjustas, 
võttes samas arvesse tehingukulusid ja 
eesmärki kaitsta tarbijaid;

(a) korraga tagatakse see, et 
makseteenuse pakkujad võtavad tasu vaid 
makse algatanud makse sajalt; see ei piira 
maksja kohustust see tasu saajale tagasi 
maksta, kui maksja on süüdi R-tehingu
põhjustamises tõelise põhjuseta, mis 
kajastab makselepingust ja tarbijate 
kaitsmise eesmärgist tulenevaid 
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kohustusi;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tarbijatelt ei võeta seoses R-
tehingutega mingit tasu, välja arvatud 
kulud, mille eest tarbija on otseselt 
vastutav;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Erandid

1. Liikmesriigid võivad lubada oma 
pädevatel asutustel kohaldada erandit 
kõigist artikli 5 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud 
nõuetest või mõnest kõnealusest nõudest 
kuni [36 kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist – sisestada konkreetne 
kuupäev] selliste kreeditkorraldus- või 
otsearveldustehingute suhtes, mille 
turuosa kokku on Euroopa Keskpanga 
poolt igal aastal avaldatava ametliku 
maksestatistika kohaselt vähem kui 10 % 
vastavalt kreeditkorraldus- või 
otsearveldustehingute koguarvust 
asjaomases liikmesriigis.
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2. Liikmesriigid võivad lubada oma 
pädevatel asutustel kohaldada erandit 
kõigist artikli 5 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud 
nõuetest või mõnest kõnealusest nõudest 
kuni [60 kuud käesoleva määruse 
jõustumist – sisestada konkreetne 
kuupäev] selliste maksetehingute suhtes, 
mis on algatatud müügikohas 
maksekaardiga ja mille tulemuseks on 
otsearveldus BBANi või IBANi 
tunnusnumbriga kontolt.
3. Kui liikmesriik lubab oma pädevatel 
asutustel kohaldada lõigetes 1 ja 2 
osutatud erandit, teatab ta sellest 
komisjonile [kuue kuu jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist – sisestada 
konkreetne kuupäev]. Liikmesriik teatab 
komisjonile edaspidi viivitamata kõigist 
järgnevatest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Simon Busuttil

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8a
Teavitamise nõuded

1. Liikmesriigid nõuavad, et pangad 
esitaksid tarbijatele süsteemi eeliste kohta 
selget teavet, ning sellest lähtuvalt 
ergutavad pankasid varakult BBANilt 
IBANile üle minema.
2. Pangad esitavad läbipaistvuse ja 
tarbijakaitse huvides tarbijatele selget ja 
mõistetavat teavet R-tehingute tasude 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad käesoleva 
määruse täitmise eest vastutavateks 
pädevateks asutusteks ametiasutused või 
riiklike õigusaktide alusel tunnustatud 
asutused või riiklike õigusaktide alusel 
otseselt selleks volitatud ametiasutused, 
sealhulgas liikmesriikide keskpangad.
Liikmesriigid võivad määrata 
olemasolevad organid tegutsema pädevate 
asutustena.

1. Liikmesriigid määravad käesoleva 
määruse täitmise eest vastutavateks 
pädevateks asutusteks ametiasutused või 
riiklike õigusaktide alusel tunnustatud 
asutused või riiklike õigusaktide alusel 
otseselt selleks volitatud ametiasutused, 
sealhulgas liikmesriikide keskpangad.
Liikmesriigid võivad määrata 
olemasolevad organid tegutsema pädevate 
asutustena. Pädevad asutused on 
sõltumatud asutused, mis tegutsevad 
kõikide sidusrühmade, kaasa arvatud 
lõppkasutajate nimel, et tagada võrdsed 
konkurentsitingimused kõikidele 
kreeditkorralduse ja otsearvelduse 
pakkujatele, sealhulgas ka uutele 
pakkujatele.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et tagada käesolevas määruses sätestatud 
tehniliste nõuete aktsepteerimine liidu 
kodanike ja ettevõtjate poolt, korraldavad 
need ametiasutused teavituskampaaniaid 
avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks.

Or. en
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Selgitus

Ametiasutustel on avalikkuse teavitamisel oluline roll, kuna paljudes liikmesriikides teostavad 
nad üle 50% kõikidest kreeditkorraldustest.

Muudatusettepanek 59
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Kõnealune otsus avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. Kõnealune otsus 
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks on vaja osutada täpne aeg. Pakutud sõnastus on standardklausel, 
mis pärineb ühisest seisukohast delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta.

Muudatusettepanek 60
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas ühise seisukohaga delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta. 

Muudatusettepanek 61
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad
kuue nädala jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitada. Sellisel juhul 
õigusakti kohaldamine peatatakse.
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada artikli 14 lõikes 1 osutatud 
menetluse korras. Sellisel juhul tunnistab 
komisjon õigusakti kehtetuks kohe, kui 
talle on teatatud Euroopa Parlamendi või 
nõukogu otsusest esitada vastuväiteid.
Vastuväiteid esitanud institutsioon 
põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes 
esitatud vastuväiteid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas ühise seisukohaga delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta. 

Muudatusettepanek 62
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makseteenuse pakkujad, kes asuvad 
liikmesriigis, mille omavääring ei ole euro, 
täidavad artikli 3 sätteid 31. oktoobriks 
2014. Kui sellises liikmesriigis võetakse 
euro omavääringuna kasutusele enne 1. 
novembrit 2013, täidab kõnealuses 
liikmesriigis asuv makseteenuse pakkuja 
artikli 3 sätteid ühe aasta jooksul alates 

1. Makseteenuse pakkujad, kes asuvad 
liikmesriigis, mille omavääring ei ole euro, 
täidavad artikli 3 sätteid [36 kuud pärast 
käesoleva määruse jõustumist – sisestada 
konkreetne kuupäev]. Kui sellises 
liikmesriigis võetakse euro omavääringuna 
kasutusele, täidab kõnealuses liikmesriigis 
asuv makseteenuse pakkuja artikli 3 sätteid
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kuupäevast, mil asjaomane liikmesriik 
liitus euroalaga.

sama ajavahemiku jooksul nagu euroalaga
varem liitunud riigid.

Or. en

Selgitus

Siseturu toimimise huvides peaksid kõik liikmesriigid täitma määruse nõuded nii kiiresti kui 
võimalik.

Muudatusettepanek 63
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Makseteenuse pakkujad, kes asuvad 
liikmesriigis, mille omavääring ei ole euro, 
täidavad artiklis 4 ja lisa punktides 1 ja 2 
sätestatud nõuded eurodes tehtavate 
kreeditkorralduste puhul ning artiklis 4 ja 
lisa punktides 1 ja 3 sätestatud nõuded 
eurodes tehtavate otsearvelduste puhul
[nelja aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist – sisestada konkreetne 
kuupäev]. Kui sellises liikmesriigis 
võetakse euro omavääringuna kasutusele
enne [kolme aasta möödumist käesoleva 
määruse jõustumisest – sisestada 
konkreetne kuupäev], täidab kõnealuses 
liikmesriigis asuv makseteenuse pakkuja
kõnealused nõuded ühe aasta jooksul
alates kuupäevast, mil asjaomane 
liikmesriik liitus euroalaga.

2. Makseteenuse pakkujad, kes asuvad 
liikmesriigis, mille omavääring ei ole euro, 
täidavad artiklis 4 ja lisa punktides 1 ja 2 
sätestatud nõuded eurodes tehtavate 
kreeditkorralduste puhul ning artiklis 4 ja 
lisa punktides 1 ja 3 sätestatud nõuded 
eurodes tehtavate otsearvelduste puhul [36 
kuud pärast käesoleva määruse jõustumist 
– sisestada konkreetne kuupäev]. Kui 
sellises liikmesriigis võetakse euro 
omavääringuna kasutusele, täidab 
kõnealuses liikmesriigis asuv 
makseteenuse pakkuja artikli 4 sätteid 
sama ajavahemiku jooksul nagu euroalaga
varem liitunud riigid.

Or. en


