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Ehdotus asetukseksi
–
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---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

ASETUS (EU) 2019/…,

annettu … päivänä …kuuta …,

asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista 

unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien 

palvelumaksujen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
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EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä3,

1 EUVL C 382, 23.10.2018, s. 7.
2 EUVL C 367, 10.10.2018, s. 28.
3 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 

neuvoston päätös, tehty … .
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2560/20014 ja ▌ (EY) N:o 

924/20095 antamisen jälkeen euroalueen jäsenvaltioiden välisistä euromääräisistä 

rajatylittävistä maksuista perittävät palvelumaksut ovat pienentyneet siinä määrin, 

että ne ovat useimmissa tapauksissa merkityksettömiä.

(2) Euromääräiset rajatylittävät maksut euroalueen ulkopuolisista jäsenvaltioista 

muodostavat kuitenkin noin 80 prosenttia kaikista rajatylittävistä maksuista, jotka 

suoritetaan näistä jäsenvaltioista. Tällaisista rajatylittävistä maksuista peritään 

useimmissa euroalueen ulkopuolisissa jäsenvaltioissa yhä kohtuuttoman suuria 

palvelumaksuja, vaikka euroalueen ulkopuolisissa jäsenvaltioissa sijaitsevat 

maksupalveluntarjoajat voivat käsitellä tapahtumat hyvin edullisesti käyttämällä 

samoja tehokkaita infrastruktuureja kuin euroalueella sijaitsevat 

maksupalveluntarjoajat.

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2560/2001, annettu 19 päivänä 
joulukuuta 2001, rajat ylittävistä euromääräisistä maksuista (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 13).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 
2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta 
(EUVL L 266, 9.10.2009, s. 11).
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(3) Rajatylittävistä maksuista perittävät suuret palvelumaksut estävät yhä euroalueen 

ulkopuolisten jäsenvaltioiden yritysten ja kansalaisten täysimittaisen integroitumisen 

sisämarkkinoille, mikä vaikuttaa näiden kilpailukykyyn. Kyseisten suurten 

palvelumaksujen vuoksi unionissa on edelleenkin kaksi maksupalvelunkäyttäjien 

ryhmää: maksupalvelunkäyttäjät, jotka hyötyvät yhtenäisestä euromaksualueesta 

(SEPA), ja maksupalvelunkäyttäjät, jotka maksavat suuria palvelumaksuja 

euromääräisistä rajatylittävistä maksuistaan.

(4) On tarpeen varmistaa, että unionin sisäisistä euromääräisistä rajatylittävistä 

maksuista perittävät palvelumaksut yhdenmukaistetaan vastaavista 

maksupalvelunkäyttäjän maksupalveluntarjoajan sijaintijäsenvaltion kansallisen 

valuutan määräisistä kansallisista maksuista perittävien palvelumaksujen kanssa, 

jotta voidaan helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa ja poistaa euroalueen 

jäsenvaltioiden ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden maksupalvelunkäyttäjien 

eriarvoisuus euromääräisten rajatylittävien maksujen osalta. 

Maksupalveluntarjoajan katsotaan sijaitsevan jäsenvaltiossa, jossa se tarjoaa 

palvelujaan maksupalvelunkäyttäjälle.
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(5) Valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ovat merkittävä rajaylittäviin 

maksuihin liittyvä kulu, kun maksajan jäsenvaltiossa ja maksunsaajan jäsenvaltiossa 

käytetään eri valuuttoja. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 

2015/23666 45 artiklassa edellytetään, että veloitettavat palvelumaksut ja käytettävä 

vaihtokurssi ilmoitetaan läpinäkyvästi, mainitun direktiivin 52 artiklan 

3 alakohdassa täsmennetään, mitä tietoja puitesopimuksen piiriin kuuluvista 

maksutapahtumista on annettava, ja sen 59 artiklan 2 kohdassa säädetään, mitä 

tietoja osapuolten, jotka tarjoavat valuutanmuuntopalveluja pankkiautomaatissa 

tai myyntipisteessä, on ilmoitettava. Kyseisillä tietojenantovaatimuksilla ei ole 

saavutettu valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen riittävää 

läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta silloin, kun pankkiautomaatissa tai 

myyntipisteessä tarjotaan eri valuutanmuuntovaihtoehtoja. Tämä läpinäkyvyyden 

ja vertailukelpoisuuden puute haittaa kilpailua, joka alentaisi valuutan 

muuntamisesta perittäviä palvelumaksuja, ja maksajat ovat suuremmassa vaarassa 

valita kalliita valuutanmuuntovaihtoehtoja. Siksi on otettava käyttöön 

lisätoimenpiteitä, joilla suojellaan kuluttajia valuutanmuuntopalvelujen 

kohtuuttomilta palvelumaksuilta ja varmistetaan, että kuluttajille annetaan tiedot, 

joiden avulla he voivat valita parhaan valuutanmuuntovaihtoehdon.

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY 
ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY 
kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).
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(6) Sen varmistamiseksi, että markkinatoimijat eivät joudu tekemään kohtuuttomia 

investointeja mukauttaakseen maksuinfrastruktuurinsa, laitteensa ja prosessinsa 

tiukempiin läpinäkyvyysvaatimuksiin, toteutettavien toimenpiteiden olisi oltava 

asianmukaisia, kohtuullisia ja kustannustehokkaita. Annettujen tietojen olisi 

kuitenkin silloin, kun maksajalle tarjotaan pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä 

eri valuutanmuuntovaihtoehtoja, mahdollistettava vertailu, jotta maksaja voi tehdä 

tietoon perustuvan valinnan.

(7) Vertailun mahdollistamiseksi valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut 

olisi kaikkien korttipohjaisten maksujen yhteydessä ilmaistava samalla tavalla eli 

prosenttimääräisinä marginaaleina, jotka perustuvat viimeisimpiin saatavilla 

oleviin Euroopan keskuspankin julkaisemiin euron viitekursseihin. Marginaali 

saattaa olla tarpeen perustaa kahdesta Euroopan keskuspankin kurssista 

johdettuun kurssiin, kun valuutanmuunto tapahtuu kahden sellaisen valuutan 

välillä, joista kumpikaan ei ole euro.
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(8) Valuutan muuntamisesta perittäviä palvelumaksuja koskevien direktiivissä (EU) 

2015/2366 säädettyjen yleisten tietojenantovaatimusten mukaisesti 

valuutanmuuntopalvelun tarjoajilla on velvollisuus antaa tiedot valuutan 

muuntamisesta perimistään palvelumaksuista ennen maksutapahtuman 

käynnistämistä. Osapuolten, jotka tarjoavat valuutanmuuntopalveluja 

pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä, olisi annettava tiedot tällaisista palveluista 

perimistään palvelumaksuista selkeällä ja vaivattomalla tavalla, esimerkiksi 

esittämällä palvelumaksut palvelupisteessä, sähköisesti päätteen näytöllä tai 

verkko-ostosten tapauksessa laitteen näytöllä. Direktiivin (EU) 2015/2366 

59 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi kyseisten osapuolten olisi 

ennen maksutapahtuman käynnistämistä ilmoitettava täsmällisesti maksunsaajalle 

maksettava määrä tämän käyttämässä valuutassa ja maksajan maksettavaksi 

tuleva kokonaismäärä tämän tilin valuutassa. Maksunsaajan käyttämässä 

valuutassa maksettavan määrän olisi ilmaistava ostettavan tavaran tai palvelun 

hinta, ja se saatetaan esittää tapahtuman päätteeksi sen sijaan, että se esitettäisiin 

maksupäätteellä. Maksunsaajan käyttämänä valuuttana on yleensä paikallinen 

valuutta, mutta sopimusvapauden periaatteen mukaisesti saatetaan joissakin 

tapauksissa käyttää muuta unionin valuuttaa. Maksajan maksettavaksi tulevan 

maksajan tilin valuutan määräisen kokonaismäärän olisi koostuttava tavaran tai 

palvelun hinnasta ja valuutan muuntamisesta perittävistä palvelumaksuista. 

Molemmat määrät olisi lisäksi esitettävä kuitissa tai muulla pysyvällä välineellä.
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(9) Direktiivin (EU) 2015/2366 59 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa, kun 

valuutanmuuntopalvelua tarjotaan pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä, 

maksajan olisi voitava olla käyttämättä palvelua ja maksaa sen sijaan 

maksunsaajan käyttämässä valuutassa.

(10) Jotta maksajat voivat vertailla pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä tarjottavista 

valuutanmuuntovaihtoehdoista perittäviä palvelumaksuja, maksajien 

maksupalveluntarjoajien olisi sisällytettävä puitesopimuksensa ehtoihin täysin 

vertailukelpoiset tiedot valuutan muuntamisesta perittävistä sovellettavista 

palvelumaksuista ja lisäksi saatettava kyseiset tiedot julkisiksi yleisesti ja helposti 

saatavilla olevalla sähköisellä alustalla, erityisesti asiakasverkkosivustoillaan, 

verkkopankkisivustoillaan ja mobiilipankkisovelluksissaan, ymmärrettävällä ja 

vaivattomalla tavalla. Tämä mahdollistaisi sellaisten vertailusivustojen 

kehittämisen, joiden ansiosta ulkomailla matkustavien tai ostoksia tekevien 

kuluttajien olisi helpompi vertailla hintoja. Maksajien maksupalveluntarjoajien 

olisi lisäksi muistutettava maksajia palvelumaksuista, joita valuutan 

muuntamisesta peritään suoritettaessa muun valuutan määräinen korttipohjainen 

maksu, käyttäen yleisesti ja helposti saatavilla olevia sähköisiä viestintäkanavia, 

kuten tekstiviestejä, sähköpostiviestejä tai maksajan mobiilipankkisovelluksen 

push-viestejä. Maksupalveluntarjoajien olisi sovittava maksupalvelunkäyttäjien 

kanssa, minkä sähköisen viestintäkanavan kautta ne antavat tiedon valuutan 

muuntamisesta perittävistä palvelumaksuista, ja pyrittävä löytämään tehokkain 

keino saada tieto maksajalle. Maksupalveluntarjoajien olisi myös annettava 

maksupalvelunkäyttäjille mahdollisuus kieltäytyä sähköisistä viesteistä, jotka 

koskevat valuutan muuntamisesta perittäviä palvelumaksuja.
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(11) Ajoittaiset muistutukset ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun maksaja oleskelee 

ulkomailla pidempiä kausia, esimerkiksi lähetettynä työntekijänä tai opiskelijana, 

tai kun maksaja käyttää säännöllisesti korttia paikallisessa valuutassa tehtäviin 

verkko-ostoksiin. Velvollisuus lähettää tällaisia muistutuksia ei edellyttäisi 

maksupalveluntarjoajalta kohtuuttomia investointeja liiketoimintaprosessien ja 

maksujenkäsittelyinfrastruktuurien mukauttamiseen, ja sillä varmistettaisiin, että 

maksajalla on käytössään enemmän tietoa eri valuutanmuuntovaihtoehtojen 

vertailua varten.

▌

(12) Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

keskuspankille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomus sen säännön 

soveltamisesta, jonka mukaan rajatylittävistä euromääräisistä maksuista 

aiheutuvat kulut on yhdenmukaistettava kansallisen valuutan määräisten 

kansallisten tapahtumien kulujen kanssa, sekä tässä asetuksessa säädettyjen 

valuutanmuuntoa koskevien tietojenantovaatimusten tehokkuudesta. Komission 

olisi myös analysoitava mahdollisuuksia – ja näiden mahdollisuuksien teknistä 

toteutettavuutta – ulottaa yhtäläisiä palvelumaksuja koskeva sääntö kaikkiin 

unionin valuuttoihin ja parantaa edelleen valuutan muuntamisesta perittävien 

palvelumaksujen läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta sekä mahdollisuutta estää 

tai sallia valuutanmuunto, jota tarjoaa muu osapuoli kuin maksajan 

maksupalveluntarjoaja.
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▌

(13) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne 

voidaan maksujen rajatylittävän luonteen vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 

Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa 

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä 

on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 924/2009 seuraavasti:

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt rajatylittävistä maksuista ja 

valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen läpinäkyvyydestä 

unionissa.”;
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b) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 

3 a ja 3 b artiklaa sovelletaan kansallisiin ja rajatylittäviin maksuihin, jotka 

ovat joko euromääräisiä tai jäsenvaltion kansallisen valuutan määräisiä, kun 

jäsenvaltion valuuttana ei ole euro, ja joihin liittyy valuutanmuuntopalvelu.”.

2) Korvataan 2 artiklan 9 alakohta seuraavasti:

”9) ”palvelumaksulla” määrää, jonka maksupalveluntarjoaja veloittaa 

maksupalvelunkäyttäjältä ja joka liittyy suoraan tai välillisesti 

maksutapahtumaan, tai määrää, jonka maksupalveluntarjoaja tai 

valuutanmuuntopalveluja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin (EU) 2015/2366* 59 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarjoava 

osapuoli veloittaa maksupalvelunkäyttäjältä 

valuutanmuuntopalvelusta, taikka näiden yhdistelmää;

______________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 

25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, 

direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) 

N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY 

kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).”

3) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1. Palvelumaksujen, jotka maksupalveluntarjoaja veloittaa 

maksupalvelunkäyttäjältä euromääräisistä rajatylittävistä maksuista, on 

oltava samat kuin palvelumaksujen, jotka tämä maksupalveluntarjoaja 

veloittaa ▌vastaavista samanarvoisista maksupalvelunkäyttäjän 

maksupalveluntarjoajan sijaintijäsenvaltion kansallisen valuutan 

määräisistä kansallisista maksuista.”;
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b) lisätään ▌ kohta seuraavasti:

”1 a. Palvelumaksujen, jotka maksupalveluntarjoaja veloittaa 

maksupalvelukäyttäjältä sellaisen jäsenvaltion kansallisen valuutan 

määräisistä rajatylittävistä maksuista, joka on ilmoittanut päätöksestään 

ulottaa tämän asetuksen soveltamisala koskemaan kansallista 

valuuttaansa 14 artiklan mukaisesti, on oltava samat kuin 

palvelumaksujen, jotka tämä maksupalveluntarjoaja veloittaa 

maksupalvelunkäyttäjiltä vastaavista samanarvoisista ja saman valuutan 

määräisistä kansallisista maksuista.”;

c) kumotaan 3 kohta;

d) korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4. Edellä olevia 1 ja 1 a kohtaa ei sovelleta valuutan muuntamisesta 

perittäviin palvelumaksuihin.”.
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4) Lisätään ▌artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Valuutan muuntamisesta korttipohjaisten maksutapahtumien yhteydessä perittävät 

palvelumaksut

1. Siltä osin kuin on kyse direktiivin (EU) 2015/2366 45 artiklan 1 kohdassa, 

52 artiklan 3 kohdassa ja 59 artiklan 2 kohdassa säädetyistä valuutan 

muuntamisesta perittäviä palvelumaksuja ja sovellettavaa muuntokurssia 

koskevista tietojenantovaatimuksista, maksupalveluntarjoajien ja mainitun 

direktiivin 59 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen valuutanmuuntopalveluja 

pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä tarjoavien osapuolten on ilmaistava 

valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen kokonaismäärä 

prosenttimääräisenä marginaalina, joka perustuu viimeisimpiin saatavilla 

oleviin Euroopan keskuspankin julkaisemiin euron viitekursseihin. Tämä 

marginaali on ilmoitettava maksajalle ennen maksutapahtuman 

käynnistämistä.

2. Maksupalveluntarjoajien on myös saatettava 1 kohdassa tarkoitettu 

marginaali julkiseksi yleisesti ja helposti saatavilla olevalla sähköisellä 

alustalla ymmärrettävällä ja vaivattomalla tavalla.
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3. Valuutanmuuntopalvelua pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä tarjoavan 

osapuolen on annettava maksajalle 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi 

seuraavat tiedot ennen maksutapahtuman käynnistämistä:

a) maksunsaajalle maksettava määrä maksunsaajan käyttämässä 

valuutassa;

b) maksajan maksettavaksi tuleva määrä maksajan tilin valuutassa.

4. Valuutanmuuntopalvelua pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä tarjoavan 

osapuolen on esitettävä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot selkeästi 

pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä. Kyseisen osapuolen on ennen 

maksutapahtuman käynnistämistä myös ilmoitettava maksajalle 

mahdollisuudesta maksaa maksunsaajan käyttämässä valuutassa, jolloin 

maksajan maksupalveluntarjoaja muuntaa valuutan myöhemmässä 

vaiheessa. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on myös asetettava 

maksajan saataville pysyvällä välineellä maksutapahtuman käynnistämisen 

jälkeen.
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5. Maksajan maksupalveluntarjoajan on lähetettävä maksajalle sähköinen 

viesti, jossa on 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, kunkin maksajalle 

myöntämänsä samaan tiliin liittyvän maksukortin osalta ilman aiheetonta 

viivytystä sen jälkeen, kun maksajan maksupalveluntarjoaja on saanut 

minkä tahansa muun unionin valuutan kuin maksajan tilin valuutan 

määräisen maksutoimeksiannon, joka koskee käteisen nostamista 

pankkiautomaatista tai maksun suorittamista myyntipisteessä.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tällainen viesti 

lähetetään kerran kuukaudessa kaikkina kuukausina, joiden aikana 

maksajan maksupalveluntarjoaja saa maksajalta saman valuutan määräisen 

maksutoimeksiannon.

6. Maksupalveluntarjoajan on sovittava maksupalvelunkäyttäjän kanssa, 

minkä yleisesti ja helposti saatavilla olevan yhden tai useamman sähköisen 

viestintäkanavan kautta maksupalveluntarjoaja lähettää 5 kohdassa 

tarkoitetun viestin.

Maksupalveluntarjoajan on tarjottava maksupalvelunkäyttäjälle 

mahdollisuus kieltäytyä 5 kohdassa tarkoitettujen sähköisten viestien 

vastaanottamisesta.

Kun maksupalvelunkäyttäjä ei ole kuluttaja, maksupalveluntarjoaja ja 

maksupalvelunkäyttäjä voivat sopia, että 5 kohtaa ja tätä kohtaa ei sovelleta 

tai ei sovelleta joiltain osin.
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7. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava veloituksetta ja neutraalilla ja 

ymmärrettävällä tavalla.”

▌

5) Lisätään ▌artikla seuraavasti:

”3 b artikla

Valuutan muuntamisesta tilisiirtojen yhteydessä perittävät palvelumaksut

1. Kun maksajan maksupalveluntarjoaja tarjoaa valuutanmuuntopalvelua 

direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 24 alakohdassa määritellyn tilisiirron 

yhteydessä ja kyseinen tilisiirto käynnistetään suoraan verkossa käyttäen 

maksupalveluntarjoajan verkkosivustoa tai mobiilipankkisovellusta, 

maksupalveluntarjoajan on mainitun direktiivin 45 artiklan 1 kohdan ja 

52 artiklan 3 alakohdan osalta ilmoitettava maksajalle ennen 

maksutapahtuman käynnistämistä selkeällä, neutraalilla ja ymmärrettävällä 

tavalla tilisiirtoon sovellettavista valuutanmuuntopalveluista perittävät 

arvioidut palvelumaksut.

2. Maksupalveluntarjoajan on ennen maksutapahtuman käynnistämistä 

ilmoitettava maksajalle selkeällä, neutraalilla ja ymmärrettävällä tavalla 

maksajan tilin valuutassa tilisiirron arvioitu kokonaismäärä, mukaan lukien 

mahdolliset tapahtumasta veloitettavat ja valuutan muuntamisesta perittävät 

palvelumaksut. Maksupalveluntarjoajan on myös ilmoitettava 

maksunsaajalle siirrettävä arvioitu rahamäärä maksunsaajan käyttämän 

valuutan määräisenä.”
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6) Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Uudelleentarkastelu

1. Komissio esittää viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [36 kuukauden kuluttua 

tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan keskuspankille ja Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ▌ kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja 

vaikutuksista ja sisällyttää siihen erityisesti seuraavat:

a) arviointi siitä, miten maksupalveluntarjoajat soveltavat tämän 

asetuksen 3 artiklaa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 

...*+;

b) arviointi jäsenvaltioiden kansallisten valuuttojen määräisten ja 

euromääräisten kansallisten ja rajatylittävien maksujen määrän ja 

niistä perittävien palvelumaksujen kehityksestä asetuksen (EU) ... 

hyväksymisen jälkeen;

c) arviointi tämän asetuksen 3 artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna 

asetuksella (EU) ... ++, vaikutuksesta valuutan muuntamisesta 

perittävien palvelumaksujen ja muiden maksupalveluihin liittyvien 

palvelumaksujen kehitykseen sekä maksajien että maksunsaajien 

kannalta;

+ Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa 2018/0076(COD) olevan asetuksen 

numero ja alaviitteeseen kyseisen asetuksen numero, päivämäärä, nimi ja EUVL-

julkaisuviite.

 Virallinen lehti: lisätään tekstiin asiakirjassa 2018/0076(COD) olevan asetuksen 

numero.
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d) arviointi arvioiduista vaikutuksista, joita olisi tämän asetuksen 

3 artiklan 1 kohdan muuttamisella siten, että sen soveltamisalaan 

kuuluisivat kaikki jäsenvaltioiden valuutat;
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e) arviointi siitä, miten valuutanmuuntopalvelujen tarjoajat soveltavat 

tietojenantovaatimuksia, joista säädetään tämän asetuksen 3 a ja 

3 b artiklassa ja direktiivin (EU) 2015/2366 45 artiklan 1 kohdan, 

52 artiklan 3 alakohdan ja 59 artiklan 2 kohdan 

täytäntöönpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä, ja 

ovatko kyseiset säännöt lisänneet valuutan muuntamisesta perittävien 

palvelumaksujen läpinäkyvyyttä;

f) arviointi siitä, onko valuutanmuuntopalvelujen tarjoajilla ollut ja missä 

määrin niillä on ollut vaikeuksia soveltaa käytännössä tämän 

asetuksen 3 a ja 3 b artiklaa ja direktiivin (EU) 2015/2366 45 artiklan 

1 kohdan, 52 artiklan 3 alakohdan ja 59 artiklan 2 kohdan 

täytäntöönpanemiseksi annettua kansallista lainsäädäntöä;

g) kustannus–hyötyanalyysi viestintäkanavista ja -tekniikoista, joita 

valuutanmuuntopalvelujen tarjoajat käyttävät tai joita niillä on 

käytettävissään ja joilla voidaan edelleen parantaa valuutan 

muuntamisesta perittävien palvelumaksujen läpinäkyvyyttä, sekä 

arviointi siitä, onko olemassa tiettyjä kanavia, joita 

maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava tarjoamaan 3 a artiklassa 

tarkoitettujen tietojen lähettämistä varten; kyseiseen analyysiin on 

sisällytettävä myös arviointi siitä, onko teknisesti mahdollista antaa 

tämän asetuksen 3 a artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot 

samanaikaisesti ennen kunkin maksutapahtuman käynnistämistä 

kaikista pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä tarjottavista 

valuutanmuuntovaihtoehdoista;
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h) kustannus–hyötyanalyysi, joka koskee sitä, että maksajille annettaisiin 

mahdollisuus estää valuutanmuunto, jota muu osapuoli kuin maksajan 

maksupalveluntarjoaja tarjoaa pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä, 

ja muuttaa asiaan liittyviä asetuksiaan ja valintojaan;

i) kustannus–hyötyanalyysi, joka koskee sitä, että maksajan 

maksupalveluntarjoaja velvoitettaisiin tapauksissa, joissa se tarjoaa 

valuutanmuuntopalvelua yksittäisen maksutapahtuman yhteydessä, 

käyttämään kyseisen maksutapahtuman selvitykseen tapahtuman 

käynnistämisen hetkellä sovellettua muuntokurssia.

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen on katettava ainakin 

ajanjakso 15 päivästä joulukuuta 2019 ... päivään ...kuuta ... [30 kuukauden 

kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä]. Siinä on otettava 

huomioon erilaisten maksutapahtumien erityispiirteet ja tehtävä ero etenkin 

pankkiautomaatissa ja myyntipisteessä käynnistettyjen tapahtumien välillä.

Kertomustaan valmistellessaan komissio voi käyttää tietoja, joita jäsenvaltiot 

ovat keränneet 1 kohdassa tarkoitettujen seikkojen osalta.

_____________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) .../..., annettu 

... päivänä ...kuuta ..., ... (EUVL ...).”



AM\1176667FI.docx 21/22 PE631.698v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

2 artikla

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Sitä sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2019 seuraavin poikkeuksin:

a) 1 artiklan 6 alakohtaa sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [tämän 

muutosasetuksen voimaantulopäivä];

b) 1 artiklan 4 ja 5 alakohtaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 924/2009 

3 a artiklan 1–4 kohdan ja 3 b artiklan osalta ... päivästä ...kuuta ... 

[12 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä];

c) 1 artiklan 4 alakohtaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 924/2009 3 a artiklan 

5 ja 6 kohdan osalta ... päivästä ...kuuta ... [24 kuukauden kuluttua tämän 

muutosasetuksen voimaantulopäivästä];

d) 1 artiklan 4 alakohtaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 924/2009 3 a artiklan 

7 kohdan osalta, siltä osin kuin se koskee mainitun asetuksen 3 a artiklan 1–

4 kohtaa, ... päivästä ...kuuta ... [12 kuukauden kuluttua tämän 

muutosasetuksen voimaantulopäivästä];
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e) 1 artiklan 4 alakohtaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 924/2009 3 a artiklan 

7 kohdan osalta, siltä osin kuin se koskee mainitun asetuksen 3 a artiklan 

5 ja 6 kohtaa, ... päivästä ...kuuta ... [24 kuukauden kuluttua tämän 

muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta … .

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

Or. en


