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az euróra történő jövőbeli átállások megkönnyítését célzó intézkedésekről

(az értesítés a C(2007) 6912. számú dokumentummal történt)

(2008/78/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 211. cikkére,

mivel:

(1) Miközben az eurót az első körben bevezető országok
esetében az euro nemzeti valutává válása és az eurokész-
pénz bevezetése közötti átmeneti időszak hosszú volt, a
jövőbeli átállásokra vonatkozó nemzeti tervek többsége
az euro bevezetésének napjától tervezi az eurobankjegyek
és -érmék használatát. Ez a különbség és az eurokészpénz
széles körű rendelkezésre állása azt eredményezi, hogy az
euro bevezetésére készülő tagállamoknak az 1999 és
2002 között követett stratégiától eltérő stratégiát kell
megvalósítaniuk.

(2) Ezen eltérő körülmények között a gazdasági szerep-
lőknek az euro bevezetésére történő felkészülését
megkönnyítő intézkedésekről szóló, 2000. október 11-i
bizottsági ajánlás (1) nem ad megfelelő választ a megvál-
tozott helyzet miatt felmerülő kérdésekre. Az új össze-
függések figyelembevételéhez és az eurokészpénz 2002-
es, 2007-es és 2008-as bevezetése során szerzett tapasz-
talatok hasznosításához új ajánlást kell elfogadni,

AJÁNLJA:

1. cikk

Az átállás megszervezésének irányítása

(1) A tagállamok alakítsák ki az euro bevezetéséhez szük-
séges felkészülés megtervezésére, koordinálására és megkönnyí-
tésére alkalmas, célorientált struktúrát.

(2) Az euróra történő átállás megszervezésének összes szem-
pontját tartalmazó nemzeti átállási tervet kell kidolgozniuk,
amelyet megtárgyalnak a fő gazdasági szereplők képviselőivel
(hitelintézetek, kiskereskedelem, információs és kommunikáció-
technológiai vállalatok, árusítóautomata-üzletág, fogyasztóvé-
delmi szervezetek, kereskedelmi kamarák stb.) és rendszeresen
frissítik.

2. cikk

Az állampolgárok felkészülésének megkönnyítése az euro
bevezetésére

(1) A nemzeti jogban elő kell írni az árak és egyéb fizetendő,
jóváírandó vagy terhelendő pénzösszegek párhuzamos feltünte-
tését. A kötelező párhuzamos feltüntetést a lehető leghamarabb
meg kell kezdeni, miután a Tanács hivatalosan elfogadta a
nemzeti valuta és az euro közötti, visszavonhatatlanul rögzített
árfolyamot. A tagállamoknak vissza kell tartaniuk a kiskereske-
dőket attól, hogy az átváltási árfolyam hivatalos elfogadása előtt
alkalmazzák a párhuzamos feltüntetést. A tagállamoknak meg
kell követelniük a vállalkozásoktól azt is, hogy az átváltási árfo-
lyam rögzítése és az euro bevezetése közötti időszakban külön
tüntessék fel az euróval történő fizetés esetén kiszabott bármi-
lyen díjat. A Tanács által elfogadott átváltási árfolyamtól eltérő
árfolyam alkalmazását meg kell tiltani. A párhuzamos feltün-
tetés az euro bevezetése után legalább hat hónapig és legfeljebb
egy évig marad kötelező. Ezután meg kell szüntetni, hogy az
állampolgárok teljes mértékben hozzászokhassanak az új valu-
tához.

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az állampolgá-
rokat megfelelően tájékoztassák az euróra történő átállással
kapcsolatos intézkedésekről, az eurobankjegyek és -érmék védel-
mével kapcsolatos előírásokról és az eurokészpénz biztonsági
jellemzőiről, és segíteniük kell az állampolgárokat, hogy elsajá-
títsák az új értékskálákat. A tagállamoknak ezt a tájékoztatást az
euro bevezetése után is folytatniuk kell egy ideig. Egyedi tájé-
koztató programokat kell szervezni különösen a sebezhető
társadalmi rétegek (idősebb állampolgárok, testi, érzékszervi
vagy mentális egészségi problémával küzdő emberek stb.) és
olyan személyek számára, akik nehezen jutnak hozzá az infor-
mációhoz (bevándorlók, hajléktalanok, írástudatlan vagy
számolni nehezen tudó emberek stb.).
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(1) 2000/C 303/05 számú ajánlás (HL C 303., 2000.10.24., 6. o.).



(3) A tagállamok, hitelintézetek és vállalatok szervezzenek
képzési programokat, hogy a rendszeres készpénzkezelést
végző munkavállalókkal megismertessék az eurót, így biztosítva
jobb felismerését, valamint az europénzérmék és -bankjegyek
biztonsági jellemzőinek helyes azonosítását és a gyorsabb pénz-
kezelést. Ismétlődő gyakorlati képzést kell szervezni továbbá
csökkent látóképességű személyek számára, hogy fejleszthessék
érzékelési memóriájukat az új valuta felismeréséhez.

(4) A közigazgatási hatóságoknak pontos információkkal kell
ellátniuk a vállalatokat, különösen a kis- és középvállalkozásokat
(kkv-k) az átállás menetrendjével, valamint a releváns jogi,
adózási és számviteli szabályokkal kapcsolatban. A kereskedelmi
szövetségek, euro-infopontok, kereskedelmi kamarák, számviteli
szakemberek és üzleti tanácsadók biztosítsák, hogy azok a
vállalkozások, amelyekkel kapcsolatban állnak, megtegyék a
szükséges előkészületeket és az euro bevezetése után képesek
legyenek végrehajtani ügyleteiket az új valutában.

(5) A hitelintézetek tájékoztassák ügyfeleiket az euróra
történő átállás gyakorlati következményeiről. Különösen fel
kell hívniuk a figyelmüket arra, hogy az euro bevezetésének
időpontja után többé nem lesz lehetőségük készpénzmentes
fizetéseket eszközölni vagy számlát fenntartani a régi nemzeti
valutában.

(6) A vállalkozásoknak növelniük kell munkatársaik tudatos-
ságát az euro bevezetése tekintetében és szervezzenek eseti
tréningeket a személyzet azon tagjainak, akik kapcsolatot
tartanak a nyilvánossággal.

(7) A tagállamok elsősorban rendszeresen végzett felméré-
sekkel kísérjék figyelemmel a gazdasági szereplők felkészülését
az euróra történő átállásra.

3. cikk

Az eurokészpénz gyors bevezetésének biztosítása

(1) Azért, hogy csökkenjen a ténylegesen átváltandó pénz-
összeg, a fogyasztókat ösztönözni kell arra, hogy az átállás
előtti hetekben készpénztöbbletüket bankban helyezzék el. Az
általában nemzeti valutára történő hivatkozást tartalmazó szer-
ződésekben, amelyeket a Tanács visszavonhatatlanul rögzített
átváltási árfolyamról hozott határozata után kötnek meg, inkább
eurót kell használni, amennyiben érvényességük az euro beve-
zetése utáni időszakra is kiterjed.

(2) A hitelintézetek és értékesítési pontok az Európai
Központi Bank iránymutatásának (1) megfelelően az átállás előtti
hónapokban vegyék igénybe az eurobankjegyek és -érmék
előszállításának és továbbszállításának lehetőségét. Az értékesí-
tési pontokra az átállás előtti utolsó hetekben kell továbbszállí-

tani a bankjegyeket és érméket. A kisebb üzletek esetében külön
intézkedéseket kell előirányozni, ideértve elsősorban a kiskeres-
kedők számára összeállított, euroérméket tartalmazó érmekész-
letet. Azért, hogy az értékesítési pontokat ösztönözzék a
továbbszállításban történő részvételre, pénzügyi szempontból
vonzó, halasztott terhelési feltételeket kell felajánlani számukra.
Az állampolgárok számára is biztosítani kell, hogy az átállás
előtti három hétben hozzájuthassanak euroérméket tartalmazó
kezdőcsomaghoz úgy, hogy minden háztartás legalább egy ilyen
érmekészlettel rendelkezzen.

(3) Az euro bevezetésekor a bankjegykiadókat át kell állítani
eurobankjegyek kiadására. Azokat a bankjegykiadókat,
amelyeket technikai okokból nem lehet időben átállítani, be
kell zárni. Az átállás előtti és utáni két hétben a hitelintézeteknél
történő készpénzfelvétel és átváltás esetén elsősorban kisebb
címletű bankjegyeket kell használni.

(4) Az értékesítési pontokat kötelezni kell arra, hogy az új
pénznem bevezetése után kizárólag euróban adjanak vissza,
kivéve ha gyakorlati okokból ezt nem tudják megtenni. Eseti
intézkedéseket kell tenni készpénzzel történő előzetes ellátásuk
megkönnyítéséhez és az értékesítési pontokon a megnövekedett
készpénzmennyiséggel összefüggő nehézségek csökkentéséhez.

(5) A bevezetés napján valamennyi kártyás terminált át kell
állítani euróra. A fogyasztókat ösztönözni kell arra, hogy az
euro bevezetése utáni első napokban gyakrabban vegyék
igénybe az elektronikus fizetési módokat.

(6) A hitelintézetek nagyobb fiókjait a kettős pénzforgalom
első napjaiban nyitva kell tartani, hogy megkönnyítsék a
nemzeti valuta átváltását euróra. Az átállás időszakában továbbá
meg kell hosszabbítani a bankok nyitvatartási idejét. A kiskeres-
kedőket külön berendezésekkel kell ellátni, hogy lehetővé váljon
a gyorsabb készpénzellátás és elkerülhető legyen a sorban állás.

4. cikk

Visszaélések megakadályozása és az árakkal kapcsolatos
kedvezőtlen megítélés kialakulásának elkerülése

(1) A kiskereskedelmi és szolgáltatási ágazattal megállapodást
kell kötni arról, hogy az euro bevezetése ne befolyásolja
számottevően az árak alakulását. Mindenekelőtt a kiskereskedők
ne emeljék áraikat az átállás következtében és próbálják meg
minimalizálni az árváltozást, amikor az átváltás után euróban
állapítják meg az árakat. Ezeket a megállapodásokat egy, a
fogyasztók számára látható és könnyen felismerhető logó elfo-
gadásával és alkalmazásával kézzelfoghatóvá kell tenni. A logót
kommunikációs és tájékoztatási kampányokkal kell népszerűsí-
teni. A fogyasztók szövetségeivel együttműködve szorosan
figyelemmel kell kísérni, hogy a kiskereskedők eleget tesznek-e
a megállapodás értelmében vállalt kötelezettségeknek. Nemtelje-
sítés esetén visszatartó erejű intézkedéseket kell előirányozni,
amelyek a vállalkozás nevének közzétételétől a legkomolyabb
esetekben akár pénzbüntetés kiszabásáig is terjedhetnek.
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(1) Lásd az Európai Központi Bank 2006. július 14-i iránymutatását az
euro-készpénzcserére való egyes előkészületekről és az eurobankje-
gyek és -érmék elő- és továbbszállításáról (EKB/2006/9, HL L 207.,
2006.7.28., 39. o.).



(2) A tagállamoknak az átváltási árfolyam elfogadását követő
hetekben az árak párhuzamos feltüntetési időszakának végéig
szorosan és rendszeresen figyelemmel kell kísérniük az árak
alakulását. Az állampolgárokat különösen közvetlenül az átállás
előtti és utáni hetekben heti rendszerességgel tájékoztatniuk kell
az árak alakulásáról az esetleges negatív megítélés elkerüléséhez.

(3) Az átváltás után a nemzeti valutában végrehajtott fizetési
tranzakciókra érvényes banki költségeket kell alkalmazni az
euróban lebonyolított ügyletekre.

5. cikk

Záró rendelkezés

A tagállamokat felkérik, hogy támogassák ezen ajánlás végrehaj-
tását.

6. cikk

Címzettek

Ennek az ajánlásnak a Szerződés 122. cikke alapján eltéréssel
rendelkező tagállamok a címzettjei, valamint az ezekben a tagál-
lamokban működő hitelintézetek, vállalatok, kereskedelmi
szövetségek és fogyasztói szervezetek.

Kelt Brüsszelben, 2008. január 10-én.

a Bizottság részéről
Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja
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