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Módosítás 38
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

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 egy egységes 
végső időpontot, amikortól minden 
átutalási és beszedési műveletnek 
teljesítenie kell ezeket a követelményeket, 
ugyanakkor a piacnak nyitottnak kell 
maradnia a további fejlődéssel és 
innovációval szemben.

Or. en

Módosítás 39
Simon Busuttil

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

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 a 
határidőket, amikorra 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 alkalmazkodni 
tudjanak a technikai követelményekhez, a 
határidő azonban nem késleltetheti 
szükségtelenül a fogyasztók számára 
jelentett előnyöket, illetve nem büntetheti 
azon előrelátó szolgáltatók erőfeszítéseit, 
amelyek már lépéseket tettek az egységes 
eurófizetési térséghez tartozó 
pénzforgalmi rendszerek megvalósítása 
felé. A nemzeti fizetési műveletek során a 
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pénzforgalmi szolgáltatóknak 
biztosítaniuk kell a lakossági ügyfelek 
számára az e rendeletben megállapított 
technikai követelményekre való 
zökkenőmentes és biztonságos áttéréshez 
szükséges szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 40
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az átutalások és a beszedések 
különbségeinek figyelembevétele
érdekében célszerű külön átállási 
határidőket megállapítani. Az uniós szintű 
átutalásoknak és beszedéseknek eltér az 
érvényességi ideje, mivel a beszedés 
összetettebb eszköz az átutalásnál, 
következésképpen az uniós szintű 
beszedésre való átállás lényegesen több 
erőforrást igényel, mint az uniós szintű 
átutalásra való átállás.

törölve

Or. en

Módosítás 41
Simon Busuttil

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az átutalások és a beszedések 
különbségeinek figyelembevétele 
érdekében célszerű külön átállási
határidőket megállapítani. Az uniós szintű
átutalásoknak és beszedéseknek eltér az 

(13) A fogyasztók számára biztosított 
egyértelműség és egyszerűség érdekében
az összehangolt átállási folyamat lehetővé 
tétele céljából egységes átállási határidőt 
kell megállapítani az uniós szintű



AM\869674HU.doc 5/17 PE465.071v02-00

HU

érvényességi ideje, mivel a beszedés 
összetettebb eszköz az átutalásnál, 
következésképpen az uniós szintű 
beszedésre való átállás lényegesen több 
erőforrást igényel, mint az uniós szintű 
átutalásra való átállás.

átutalásokra és beszedésekre.

Or. en

Módosítás 42
Pascal Canfin

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16 a) Néhány tagállamban speciális 
beszedési műveletek léteznek, amelyek 
nagyon hasonlónak tűnnek a fizetési 
kártyás műveletekhez, mivel a fizető fél az 
értékesítés helyén egy kártyát használ a 
fizetési művelet elindításához. Azonban az 
ezek alapjául szolgáló pénzforgalmi keret 
egy beszedési művelet. A kártyát csak 
leolvasáshoz használják a megbízás 
elektronikus elindításának elősegítése 
érdekében, amit a fizető félnek az 
értékesítés helyén aláírásával jóvá kell 
hagynia. A tekintélyes tranzakciós 
volumen miatt az ilyen pénzforgalmi 
szolgáltatás nem tekinthető résterméknek, 
azonban így is szükség van rá az egységes 
eurófizetési térségen belül a megfelelő 
helyettesítő művelet rendelkezésre 
állásáig. E tekintetben az érintett feleknek 
az egységes eurófizetési térségen belül 
megfelelő helyettesítő műveletet kell 
kidolgozniuk, amelyet jóvá kell hagynia a 
Bizottságnak az ilyen típusú műveleteket 
lehetővé tevő meglévő nemzeti beszedési 
rendszerek fokozatos megszüntetése előtt.

Or. en
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Módosítás 43
Pascal Canfin

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy e rendelet 
szabálytalan alkalmazása esetén 
jogorvoslatra nyíljon lehetőség, a 
tagállamoknak indokolt megfelelő és 
hatékony peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati eljárásokat létrehozniuk a
rendelet alkalmazásából eredő viták 
rendezésére.

(20) Annak érdekében, hogy e rendelet 
szabálytalan alkalmazása esetén 
jogorvoslatra nyíljon lehetőség, a 
tagállamoknak megfelelő és hatékony 
peren kívüli panasztételi és jogorvoslati 
eljárásokat kell létrehozniuk a
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő 
fél és a pénzforgalmi szolgáltató között 
felmerülő viták rendezésére.

Or. en

Módosítás 44
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A Bizottságot fel kell hatalmazni,
hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az átutalások és a 
beszedések technikai követelményeinek 
naprakésszé tételére vonatkozóan.

(22) A Bizottságot fel kell hatalmazni, 
hogy a Szerződés 290. cikkének
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az átutalások és a 
beszedések technikai követelményeinek 
naprakésszé tételére vonatkozóan.
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő és átlátható 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a vonatkozó 
dokumentumokat az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en
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Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról 
szóló közös megegyezéssel való összhang érdekében.

Módosítás 45
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Mivel az euroövezeten kívüli 
tagállamok pénzforgalmi szolgáltatóinak 
több előkészületre van szükségük, meg kell 
engedni számukra, hogy bizonyos ideig 
elhalaszthassák a technikai követelmények 
alkalmazását.

(23) Mivel az euróövezeten kívüli 
tagállamok pénzforgalmi szolgáltatóinak 
több előkészületre van szükségük, meg kell 
engedni számukra, hogy bizonyos ideig 
elhalaszthassák a technikai követelmények 
alkalmazását. Az euróövezeten kívüli 
tagállamoknak azonban gyorsan 
teljesíteniük kell a technikai 
követelményeket, hogy létrejöjjön az igazi 
európai fizetési térség, amely erősíteni 
fogja a belső piacot.

Or. en

Módosítás 46
Pascal Canfin

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28 a) Az Európai Pénzforgalmi Tanács 
(EPC) rendkívül jelentős hatást gyakorolt 
a SEPA irányítására. Jelenleg az európai 
banki ágazat irányítja az EPC-t, ami a 
felhasználók érdekeinek kizárásához 
vezetett a SEPA-val kapcsolatos 
döntéshozatali folyamatban. Ezért át kell 
alakítani a SEPA irányítását annak 
biztosítása céljából, hogy döntéshozatali 
folyamata demokratikusabb és átláthatóbb 
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legyen.

Or. en

Módosítás 47
Pascal Canfin

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Díjak
Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltatás 
igénybe vevője fogyasztó, a pénzforgalmi 
szolgáltató az 5. cikk (1) és (2) 
bekezdésében meghatározott időponttól 
számított [10] éven belül nem számíthat 
fel magasabb, az inflációval kiigazított 
díjakat az átutalásokra és beszedésekre, 
mint amennyit 2010. december 1-jén a 
nemzeti pénzforgalmi keretben a 
pénzforgalmi szolgáltatás ugyanazon 
igénybe vevőjének azonos, vagy a 
feltételeket és a technikai követelményeket 
tekintve hasonló, ugyanolyan értékű 
átutalások és beszedések után felszámított.

Or. en

Módosítás 48
Pascal Canfin

Rendeletre irányuló javaslat
5 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy beszedés 
esetén a fizető fél jogosult legyen arra, 
hogy pénzforgalmi szolgáltatója 
megtérítse számára az engedélyezett, a 
kedvezményezett által vagy rajta keresztül 
kezdeményezett és már végrehajtott 
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fizetési műveletek összegét. A 
visszatérítendő összeg azonos a teljesített 
fizetési művelet teljes összegével. A 
visszatérítési kérelem kézhezvételétől 
számított 30 banki munkanapon belül a 
pénzforgalmi szolgáltató visszatéríti a 
visszatérített fizetési művelet értéknapja 
szerinti teljes összeget.

Or. en

Módosítás 49
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
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 [beillesztendő a konkrét 
dátum 24 hónappal e rendelet 
hatálybalépése után] az átutalásokat a 
melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott 
technikai követelményeknek megfelelően 
kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az 5. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott időpont előtt a fizető fél 
által a nemzeti keretek szerint adott
beszedési megbízásokat a pénzforgalmi 
szolgáltató az említett időpontban 
díjmentesen átállítja SEPA-beszedésre, 
kivéve, ha a fizető fél négy héten belül 
kifogást emel az átállítás ellen.
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Or. de

Módosítás 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Az 5. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpont előtt a fizető fél 
által a nemzeti keretek szerint adott 
állandó átutalási megbízásokat a 
pénzforgalmi szolgáltató az említett 
időpontban díjmentesen átállítja a SEPA-
rendszerre, kivéve, ha a fizető fél négy 
héten belül kifogást emel az átállítás ellen.

Or. de

Módosítás 52
Pascal Canfin

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A fizető fél és a kedvezményezett 
pénzforgalmi szolgáltatói nem vetnek ki 
semmilyen díjat a leolvasási folyamatra, 
amely a fizetési kártyával az értékesítés 
helyén kezdeményezett, beszedést 
eredményező fizetési műveletekhez 
szolgáltat adatokat.

Or. en

Módosítás 53
Pascal Canfin
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás célja a költségek 
hatékony allokációja az R-műveletet 
okozó szereplőre, ugyanakkor nem vesztve 
szem elől a tranzakciós költségek létét és a
fogyasztóvédelmi szempontokat

a) a megállapodás gondoskodik arról, 
hogy a pénzforgalmi szolgáltatók az 
ezekből eredő díjat csak a fizetést 
kezdeményező kedvezményezettől szedjék 
be; ez nem érinti a fizető fél azon 
kötelezettségét, hogy ezt a díjat 
visszatérítse a kedvezményezettnek, ha a 
fizető fél hibáztatható az R-művelet 
okozásáért megfelelő olyan indok nélkül, 
amely tükrözi a kifizetés tárgyát képező 
szerződésből eredő kötelezettségeket, 
valamint a fogyasztóvédelmi 
szempontokat

Or. en

Módosítás 54
Simon Busuttil

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az R-műveletekhez kapcsolódóan a 
fogyasztóknak nem számíthatók fel az 
olyan költségektől eltérő összegek, 
amelyekért közvetlenül a fogyasztó felel

Or. en

Módosítás 55
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk törölve
Mentesítés

1. A tagállamok engedélyezhetik, hogy 
illetékes hatóságaik [beillesztendő a 
konkrét dátum a rendelet hatálybalépését 
követő 36 hónapig] mentesítsék az 5. cikk 
(1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
követelmények egésze vagy egy része alól 
azokat az átutalási vagy beszedési 
műveleteket, amelyeknek összesített piaci 
részesedése az Európai Központi Bank 
évente közzétett hivatalos pénzforgalmi 
statisztikái alapján az adott tagállamban 
nem haladja meg az átutalások, illetve a 
beszedések 10%-át.
2. A tagállamok engedélyezhetik, hogy 
illetékes hatóságaik [beillesztendő a 
konkrét dátum a rendelet hatálybalépését 
követő 60 hónapig] mentesítsék az 5. cikk 
(1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
követelmények egésze vagy egy része alól 
azokat a fizetési kártyával, az értékesítés 
helyén kezdeményezett fizetési 
műveleteket, amelyek BBAN vagy IBAN 
kóddal azonosított fizetési számláról 
teljesített beszedést eredményeznek.
3. Amennyiben egy tagállam engedélyezi 
illetékes hatóságai számára az (1) vagy a 
(2) bekezdésben említett mentesítés 
alkalmazását, erről [beillesztendő a 
konkrét dátum a rendelet hatálybalépését 
követő 6 hónapon belül] értesíti a 
Bizottságot. A tagállam bármilyen későbbi 
változásról is haladéktalanul értesíti a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 56
Simon Busuttil
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Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Tájékoztatási követelmények

1. A tagállamok megkövetelik a 
bankoktól, hogy nyújtsanak egyértelmű 
tájékoztatást a rendszer előnyeiről a 
fogyasztók számára, és ezzel kapcsolatban 
ösztönzik a bankokat, hogy mihamarabb 
térjenek át a BBAN-ról az IBAN-ra.
2. A bankok egyértelmű és érthető 
tájékoztatást nyújtanak a fogyasztóknak 
az R-műveletekkel kapcsolatos díjakról az 
átláthatóság és a fogyasztóvédelem 
érdekében.

Or. en

Módosítás 57
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az e rendeletnek való 
megfelelés biztosításáért felelős, illetékes 
hatóságként közhatóságokat jelölnek ki, 
vagy olyan testületeket, amelyeket a 
nemzeti jog, vagy a nemzeti jogban ilyen 
célra kifejezetten felhatalmazott 
közhatóság elismer, ideértve a nemzeti 
központi bankokat is. A tagállamok létező 
testületeket is kijelölhetnek illetékes 
hatóságként.

1. A tagállamok az e rendeletnek való 
megfelelés biztosításáért felelős, illetékes 
hatóságként közhatóságokat jelölnek ki, 
vagy olyan testületeket, amelyeket a 
nemzeti jog, vagy a nemzeti jogban ilyen 
célra kifejezetten felhatalmazott 
közhatóság elismer, ideértve a nemzeti 
központi bankokat is. A tagállamok létező 
testületeket is kijelölhetnek illetékes 
hatóságként. Az illetékes hatóságok 
független testületek, amelyek valamennyi 
érintett fél nevében járnak el, beleértve a 
végfelhasználókat is, annak érdekében, 
hogy egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítsanak az átutalásokat és 
beszedéseket végző valamennyi 
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szolgáltatónak, beleértve az új 
szolgáltatókat is.

Or. en

Módosítás 58
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy az uniós polgárok 
elfogadják az e rendeletben meghatározott 
technikai követelményeket, e 
közhatóságok a nyilvánosság figyelmének 
felkeltését célzó tájékoztatási 
kampányokat folytatnak.

Or. en

Indokolás

A közhatóságok fontos szerepet játszanak a nyilvánosság tájékoztatásában, mivel sok 
tagállamban ők felelnek az összes átutalás 50 százalékáért.

Módosítás 59
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat haladéktalanul
vagy a benne megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba.
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
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Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság biztosítása érdekében meg kell határozni a pontos időzítést. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásról szóló közös megegyezés 
mellékletében ez a megfogalmazás a javasolt egységes záradék.

Módosítás 60
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy 
hónappal meghosszabbodik.

1. Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról 
szóló közös megegyezéssel való összhang érdekében.

Módosítás 61
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő hathetes
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.

2. Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
14. cikk (1) bekezdésében említett eljárás 
keretében kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.
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Kifogás esetén a jogi aktus a továbbiakban 
nem alkalmazható. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen kifogást emelő 
intézmény a kifogást megindokolja.

Kifogás esetén a Bizottság az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogásáról 
szóló határozatról való értesítést követően 
haladéktalanul hatályon kívül helyezi a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen 
kifogást emelő intézmény a kifogást 
megindokolja.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazására vonatkozó gyakorlati eljárásokról 
szóló közös megegyezéssel való összhang érdekében.

Módosítás 62
Olle Schmidt

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az euroövezeten kívüli tagállamokban 
található pénzforgalmi szolgáltatóknak a 3. 
cikket 2014. október 31-ig kell 
teljesíteniük. Amennyiben azonban e 
tagállamok valamelyike 2013. november 1-
jét megelőzően bevezeti az eurót, úgy az 
adott tagállamban található pénzforgalmi 
szolgáltató az adott tagállam 
euroövezethez való csatlakozásának 
időpontjától számított egy éven belül 
köteles megfelelni a 3. cikknek.

1. Az euróövezeten kívüli tagállamokban 
található pénzforgalmi szolgáltatóknak a 3. 
cikket [beillesztendő a konkrét dátum 36 
hónappal e rendelet hatálybalépése után]-
ig kell teljesíteniük. Amennyiben azonban 
e tagállamok valamelyike bevezeti az 
eurót, úgy az adott tagállamban található 
pénzforgalmi szolgáltató a már az
euróövezetben lévő tagállamokra 
vonatkozó határidőn belül köteles 
megfelelni a 3. cikknek.

Or. en

Indokolás

A belső piac működésének kiaknázása céljából valamennyi tagállamnak a lehető legkorábban 
meg kell felelnie a rendeletnek.

Módosítás 63
Olle Schmidt
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Rendeletre irányuló javaslat
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
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.

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 
[beillesztendő a konkrét dátum a rendelet 
hatálybalépése után 36 hónapon belül] kell 
teljesíteniük. Amennyiben azonban e 
tagállamok valamelyike bevezeti az eurót, 
úgy az adott tagállamban található 
pénzforgalmi szolgáltató a már az
euróövezetben lévő tagállamokra 
vonatkozó határidőn belül köteles 
megfelelni a 4. cikknek.

Or. en


