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Amendement 38
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is passend uiterste termijnen vast 
te stellen waarbinnen alle overmakingen en 
automatische afschrijvingen aan deze 
technische vereisten moeten voldoen, en 
daarbij de markt open te laten voor verdere 
ontwikkeling en innovatie.

(12) Het is passend één uiterste termijn
vast te stellen waarbinnen alle 
overmakingen en automatische 
afschrijvingen aan deze technische 
vereisten moeten voldoen, en daarbij de 
markt open te laten voor verdere 
ontwikkeling en innovatie.

Or. en

Amendement 39
Simon Busuttil

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is passend uiterste termijnen vast 
te stellen waarbinnen alle overmakingen en 
automatische afschrijvingen aan deze 
technische vereisten moeten voldoen, en 
daarbij de markt open te laten voor verdere 
ontwikkeling en innovatie.

(12) Het is passend uiterste termijnen vast 
te stellen waarbinnen alle overmakingen en 
automatische afschrijvingen aan deze 
technische vereisten moeten voldoen, en 
daarbij de markt open te laten voor verdere 
ontwikkeling en innovatie. Aan aanbieders 
en gebruikers van betalingsdiensten dient 
voldoende tijd te worden gegeven voor de 
aanpassing aan de technische vereisten, 
maar deze periode mag geen onnodige 
vertraging opleveren ten aanzien van de 
voordelen voor de consument en mag 
proactieve bedrijven die al zijn 
overgeschakeld op SEPA-
betalingssystemen, niet voor hun 
inspanningen bestraffen. Ten aanzien van 
nationale betalingstransacties dienen de 
betalingsdienstaanbieders hun 
particuliere klanten de nodige diensten 
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aan te bieden om een soepele en veilige 
overgang naar de in deze verordening 
vastgestelde technische vereisten te 
garanderen.

Or. en

Amendement 40
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er moeten afzonderlijke datums 
worden vastgesteld voor de migratie van 
overmakingen en automatische 
afschrijvingen zodat rekening wordt 
gehouden met de verschillen tussen beide. 
Unie-wijde overmakingen en 
automatische afschrijvingen hebben niet 
hetzelfde maturiteitsniveau, omdat een 
automatische afschrijving een complexer 
instrument is dan een overmaking en de 
migratie naar Unie-wijde automatische 
afschrijvingen daarom aanzienlijk meer 
middelen vergt dan de migratie naar 
Unie-wijde overmakingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Simon Busuttil

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er moeten afzonderlijke datums
worden vastgesteld voor de migratie van 
overmakingen en automatische 
afschrijvingen zodat rekening wordt 

(13) Er moet één datum worden 
vastgesteld voor Unie-wijde overmakingen 
en automatische afschrijvingen, om in het 
belang van de duidelijkheid en de 
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gehouden met de verschillen tussen beide.
Unie-wijde overmakingen en automatische 
afschrijvingen hebben niet hetzelfde 
maturiteitsniveau, omdat een 
automatische afschrijving een complexer 
instrument is dan een overmaking en de 
migratie naar Unie-wijde automatische 
afschrijvingen daarom aanzienlijk meer 
middelen vergt dan de migratie naar 
Unie-wijde overmakingen.

eenvoud voor de consument een 
gecoördineerd omschakelingsproces 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 42
Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) In sommige lidstaten bestaan 
specifieke automatische afschrijvingen die 
sterk lijken op betaalkaarttransacties, 
aangezien de betaler aan het verkooppunt 
een kaart gebruikt om de 
betalingstransactie te initiëren. De 
onderliggende betalingsregeling is 
evenwel een automatische afschrijving. 
De kaart wordt alleen gebruikt voor een 
beeldschermtekst, om de elektronische 
totstandbrenging van de opdracht, die 
door de betaler aan het verkooppunt moet 
worden ondertekend, te faciliteren. 
Wegens het aanzienlijke transactievolume 
kan een dergelijke betalingsdienst niet 
worden aangemerkt als nicheproduct, 
maar er is wel behoefte aan totdat er een 
adequaat SEPA-substituut beschikbaar is. 
In dit verband wordt de belanghebbenden 
verzocht een adequaat SEPA-substituut te 
ontwikkelen, dat door de Commissie moet 
worden goedgekeurd, voordat de 
bestaande nationale systemen voor 
automatische afschrijving, die dergelijke 
transacties mogelijk maken, worden 
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afgeschaft.

Or. en

Amendement 43
Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat beroep kan 
worden aangetekend wanneer deze 
verordening verkeerd wordt toegepast, 
moeten de lidstaten adequate en effectieve 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures opzetten voor de 
beslechting van geschillen die daaruit
voortvloeien.

(20) Om ervoor te zorgen dat beroep kan 
worden aangetekend wanneer deze 
verordening verkeerd wordt toegepast, 
moeten de lidstaten adequate en effectieve 
buitengerechtelijke klachten- en 
beroepsprocedures opzetten voor de 
beslechting van geschillen tussen 
betalingsdienstgebruikers en 
betalingsdienstaanbieders.

Or. en

Amendement 44
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag met betrekking tot de actualisering 
van de technische vereisten voor 
overmakingen en automatische 
afschrijvingen.

(22) Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag met betrekking tot de actualisering 
van de technische vereisten voor 
overmakingen en automatische 
afschrijvingen. Van bijzonder belang is 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden passend en transparant 
overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. De Commissie moet bij de 
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voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate 
toezending van de desbetreffende 
documenten aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Motivering

Coherentie met de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 45
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Aangezien betalingsdienstaanbieders 
uit lidstaten die niet tot het eurogebied 
behoren, meer voorbereidend werk zouden 
moeten verrichten, moeten deze 
betalingsdienstaanbieders de toepassing 
van deze technische vereisten gedurende 
een bepaalde periode kunnen uitstellen.

(23) Aangezien betalingsdienstaanbieders 
uit lidstaten die niet tot het eurogebied 
behoren, meer voorbereidend werk zouden 
moeten verrichten, moeten deze 
betalingsdienstaanbieders de toepassing 
van deze technische vereisten gedurende 
een bepaalde periode kunnen uitstellen. De 
lidstaten die niet tot het eurogebied 
behoren, dienen echter snel aan de 
technische vereisten te voldoen om een 
echt Europees betalingsgebied tot stand te 
brengen, waardoor de interne markt zal 
worden versterkt.

Or. en

Amendement 46
Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De Europese Betalingsraad 
(EPC) heeft een enorme invloed gehad op 
het bestuur van de SEPA. Momenteel 
heeft de bankensector een dominante 
positie in de EPC, waardoor de belangen 
van gebruikers in het 
besluitvormingsproces over de SEPA niet 
aan bod zijn gekomen. Een hervorming 
van het bestuur van de SEPA is daarom 
geboden om dit besluitvormingsproces 
democratischer en transparanter te 
maken.

Or. en

Amendement 47
Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kosten
Wanneer de betalingsdienstgebruiker een 
consument is, brengt een 
betalingsdienstaanbieder gedurende een 
periode van [10] jaar vanaf de in artikel 5, 
leden 1 en 2, vermelde data geen hogere, 
voor inflatie gecorrigeerde kosten voor 
overmakingen en automatische 
afschrijvingen in rekening dan hij die 
betalingsdienstgebruiker op 1 december 
2010 in het kader van nationale 
betalingsregelingen voor overeenkomstige 
of qua voorwaarden en technische 
vereisten vergelijkbare overmakingen en 
automatische afschrijvingen van dezelfde 
waarde in rekening heeft gebracht.

Or. en
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Amendement 48
Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat in geval 
van een automatische afschrijving een 
betaler recht heeft op terugbetaling door 
zijn betalingsdienstaanbieder ten aanzien 
van een toegestane, door of via een 
begunstigde geïnitieerde 
betalingstransactie die reeds is uitgevoerd. 
De terugbetaling bestaat uit het volledige 
bedrag van de uitgevoerde 
betalingstransactie. Binnen 30 dagen na 
ontvangst van een verzoek om 
terugbetaling betaalt de 
betalingsdienstaanbieder het volledige 
bedrag terug op de valutadatum van de 
betalingstransactie waarop de 
terugbetaling betrekking heeft.

Or. en

Amendement 49
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op [voeg de concrete datum in 
12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening] worden overmakingen 
uitgevoerd overeenkomstig de in de punten 
1 en 2 van de bijlage genoemde technische 
vereisten.

1. Uiterlijk op [voeg de concrete datum in 
24 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening] worden overmakingen 
uitgevoerd overeenkomstig de in de punten 
1 en 2 van de bijlage genoemde technische 
vereisten.

Or. en
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Amendement 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Automatische afschrijvingen die 
vóór de in artikel 5, lid 2, vermelde datum 
door de betaler overeenkomstig de 
nationale regelingen worden geïnitieerd, 
worden op die datum door de 
betalingsdienstaanbieders kosteloos en 
automatisch in SEPA-afschrijvingen 
geconverteerd, tenzij de betaler binnen 
vier weken bezwaar tegen de conversie 
aantekent.

Or. de

Amendement 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Betalingsmachtigingen die vóór de 
in artikel 5, lid 1, vermelde datum door de 
betaler overeenkomstig de nationale 
regelingen worden verstrekt, worden op 
die datum door de 
betalingsdienstaanbieders kosteloos en 
automatisch naar het SEPA-systeem 
geconverteerd, tenzij de betaler binnen 
vier weken bezwaar tegen de conversie 
aantekent.

Or. de

Amendement 52
Pascal Canfin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De betalingsdienstaanbieders van de 
betaler en de begunstigde brengen geen 
kosten of andere vergoedingen in 
rekening voor het uitleesproces waarmee 
de gegevens worden gewonnen voor 
betalingstransacties die via of door middel 
van een betaalkaart op het verkooppunt 
worden geïnitieerd en in een automatische 
afschrijving resulteren.

Or. en

Amendement 53
Pascal Canfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De overeenkomst is gericht op het 
efficiënt toerekenen van kosten aan de 
partij die de R-transactie heeft veroorzaakt, 
rekening houdende met het bestaan van 
transactiekosten en het doel de consument 
te beschermen.

(a) De overeenkomst bepaalt dat 
betalingsdienstaanbieders de vergoeding 
alleen innen bij de begunstigden die de 
betaling hebben geïnitieerd; dit laat 
onverlet dat de betaler verplicht is deze 
vergoeding aan de begunstigde terug te 
betalen, als de betaler zonder gegronde 
reden de R-transactie heeft veroorzaakt, 
om zo recht te doen aan de verplichtingen 
die uit het betaalde contract voortvloeien, 
alsmede aan het doel de consument te 
beschermen.

Or. en

Amendement 54
Simon Busuttil
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Aan de consument worden in 
verband met R-transacties geen andere 
bedragen in rekening gebracht dan de 
kosten waarvoor de consument 
rechtstreeks verantwoordelijk is.

Or. en

Amendement 55
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Ontheffing

1. Lidstaten mogen hun bevoegde 
autoriteiten ontheffing verlenen van alle 
of sommige in artikel 5, de leden 1, 2 en 3, 
vastgestelde vereisten tot [voeg de 
concrete datum in 36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
voor overmakings- of automatische-
afschrijvingstransacties met een 
samengevoegd marktaandeel, op basis van 
de officiële betalingsstatistieken die 
jaarlijks door de Europese Centrale Bank 
worden gepubliceerd, van minder dan 
10% van het respectieve totale aantal 
overmakings- of automatische-
afschrijvingstransacties in die lidstaat.
2. Lidstaten mogen hun bevoegde 
autoriteiten tot [voeg de concrete datum in 
60 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening] ontheffing verlenen 
van alle of sommige in artikel 5, de leden 
1, 2 en 3, vastgestelde vereisten voor 
betalingstransacties die op het 
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verkooppunt met een betaalkaart worden 
geïnitieerd en die resulteren in een 
automatische afschrijving vanaf een met 
een BBAN of IBAN geïdentificeerde 
betaalrekening.
3. Indien een lidstaat zijn bevoegde 
autoriteiten toestaat van de in de leden 1 
en 2 geboden ontheffing gebruik te 
maken, stelt hij de Commissie uiterlijk op 
[voeg de concrete datum in 6 maanden na 
de inwerkingtreding van deze 
verordening] daarvan in kennis. De 
lidstaat deelt de Commissie onverwijld 
elke latere wijziging mee.

Or. en

Amendement 56
Simon Busuttil

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Informatieverplichtingen

1. De lidstaten verplichten de banken 
ertoe aan de consumenten duidelijke 
informatie over de voordelen van het 
systeem te verstrekken, en stimuleren de 
banken op deze basis om vroegtijdig te 
migreren van BBAN naar IBAN.
2. De banken verstrekken de consumenten 
in het belang van de transparantie en de 
consumentenbescherming duidelijke en 
begrijpelijke informatie over de 
vergoedingen voor R-transacties.

Or. en
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Amendement 57
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen als bevoegde 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
het doen naleven van deze verordening, 
ofwel publieke autoriteiten ofwel organen 
aan die erkend zijn door het nationale recht 
of door publieke autoriteiten die door het 
nationale recht uitdrukkelijk daartoe 
gemachtigd zijn, waaronder nationale 
centrale banken. De lidstaten mogen 
bestaande organen als bevoegde 
autoriteiten aanwijzen.

1. De lidstaten wijzen als bevoegde 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
het doen naleven van deze verordening, 
ofwel publieke autoriteiten ofwel organen 
aan die erkend zijn door het nationale recht 
of door publieke autoriteiten die door het 
nationale recht uitdrukkelijk daartoe 
gemachtigd zijn, waaronder nationale 
centrale banken. De lidstaten mogen 
bestaande organen als bevoegde 
autoriteiten aanwijzen. De bevoegde 
autoriteiten zijn onafhankelijke organen 
die namens alle belanghebbenden, onder 
wie de eindgebruikers, optreden om een 
gelijk speelveld te garanderen voor alle 
aanbieders van overmakingen en 
automatische afschrijvingen, met inbegrip 
van nieuwe aanbieders.

Or. en

Amendement 58
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om ervoor te zorgen dat de burgers en 
bedrijven in de Unie de in deze 
verordening vermelde technische 
vereisten aanvaarden, voeren de bevoegde 
autoriteiten op het grote publiek gerichte 
voorlichtingscampagnes uit.

Or. en
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Motivering

Voor de overheidsinstanties is een belangrijke rol weggelegd bij de publieksvoorlichting 
omdat zij in veel lidstaten meer dan 50% van alle overmakingen voor hun rekening nemen.

Amendement 59
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in dat besluit worden 
genoemd. Het treedt onmiddellijk dan wel 
op een in dat besluit bepaalde latere datum 
in werking. Het besluit laat de geldigheid 
van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt in het Publicatieblad van de
Europese Unie bekendgemaakt.

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in dat besluit worden 
genoemd. Het besluit treedt op de dag 
volgend op de publicatie van het besluit in 
het Publicatieblad van de Europese Unie
dan wel op een in dat besluit bepaalde 
latere datum in werking. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakt.

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid moet de exacte datum van inwerkingtreding worden bepaald. 
De voorgestelde formulering is een standaardbepaling uit de bijlage bij de consensus over 
praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen.

Amendement 60
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen twee 
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maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad kan deze periode met een maand
worden verlengd.

maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad kan deze periode met twee 
maanden worden verlengd.

Or. en

Motivering

Coherentie met de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 61
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de datum van kennisgeving bezwaar 
aantekenen tegen de gedelegeerde 
handeling. Indien dit gebeurt, is de 
gedelegeerde handeling niet langer van 
toepassing. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde handeling, 
geeft aan waarom zij dit doet.

2. Het Europees Parlement of de Raad kan 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 1, 
bedoelde procedure bezwaar aantekenen 
tegen een gedelegeerde handeling. In dat 
geval trekt de Commissie de handeling 
onverwijld in na de kennisgeving van het 
besluit waarbij het Europees Parlement of 
de Raad bezwaar maakt. De instelling die 
bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan waarom zij dit doet.

Or. en

Motivering

Coherentie met de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 62
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betalingsdienstaanbieder die in een 
lidstaat gevestigd is welke de euro niet als 
nationale valuta bezit, voldoet tegen
31 oktober 2014 aan artikel 3. Indien 
echter vóór 1 november 2013 de euro als 
nationale valuta van een dergelijke lidstaat 
wordt ingevoerd, voldoet de in die lidstaat 
gevestigde betalingsdienstaanbieder binnen 
een jaar na de datum waarop de 
betreffende lidstaat tot het eurogebied is 
toegetreden, aan artikel 3.

1. De betalingsdienstaanbieder die in een 
lidstaat gevestigd is welke de euro niet als 
nationale valuta bezit, voldoet uiterlijk op 
[voeg de concrete datum in 36 maanden 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening] aan artikel 3. Indien echter de 
euro als nationale valuta van een dergelijke 
lidstaat wordt ingevoerd, voldoet de in die 
lidstaat gevestigde 
betalingsdienstaanbieder binnen dezelfde 
termijn als die welke geldt voor lidstaten 
die al tot het eurogebied behoren, aan 
artikel 3.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de goede werking van de interne markt dienen alle lidstaten zo spoedig 
mogelijk aan de verordening te voldoen.

Amendement 63
Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betalingsdienstaanbieder die in een 
lidstaat is gevestigd welke de euro niet als 
nationale valuta bezit, voldoet uiterlijk op 
[voeg de concrete maand van de datum in 
4 jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening] aan de vereisten van artikel 4 
en de punten 1 en 2 van de bijlage voor in 
euro luidende overmakingen en aan de 
vereisten van de artikel 4 en de punten 1 en 
3 van de bijlage voor in euro luidende 
automatische-afschrijvingstransacties. 
Indien echter vóór [voeg de concrete 
datum in drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening] de euro als 

2. De betalingsdienstaanbieder die in een 
lidstaat is gevestigd welke de euro niet als 
nationale valuta bezit, voldoet uiterlijk op 
[voeg de concrete datum in 36 maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening] 
aan de vereisten van artikel 4 en de punten 
1 en 2 van de bijlage voor in euro luidende 
overmakingen en aan de vereisten van 
artikel 4 en de punten 1 en 3 van de bijlage 
voor in euro luidende automatische-
afschrijvingstransacties. Indien echter de 
euro als nationale valuta van een dergelijke 
lidstaat wordt ingevoerd, voldoet de in die 
lidstaat gevestigde 
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nationale valuta van een dergelijke lidstaat 
wordt ingevoerd, voldoet de in die lidstaat 
gevestigde betalingsdienstaanbieder binnen 
een jaar na de datum waarop de 
betreffende lidstaat tot het eurogebied is 
toegetreden, aan deze vereisten.

betalingsdienstaanbieder binnen dezelfde 
termijn als die welke geldt voor lidstaten 
die al tot het eurogebied behoren, aan 
artikel 4.

Or. en


