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Tarkistus 38
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On asianmukaista vahvistaa 
päivämäärät, joista alkaen kaikkien 
tilisiirto- ja suoraveloitustapahtumien on 
täytettävä kyseiset tekniset vaatimukset, ja 
jättää samalla markkinat avoimiksi uudelle 
kehitykselle ja innovoinnille.

(12) On asianmukaista vahvistaa yksi 
määräpäivä, josta alkaen kaikkien 
tilisiirto- ja suoraveloitustapahtumien on 
täytettävä kyseiset tekniset vaatimukset, ja 
jättää samalla markkinat avoimiksi uudelle 
kehitykselle ja innovoinnille.

Or. en

Tarkistus 39
Simon Busuttil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On asianmukaista vahvistaa 
päivämäärät, joista alkaen kaikkien 
tilisiirto- ja suoraveloitustapahtumien on 
täytettävä kyseiset tekniset vaatimukset, ja 
jättää samalla markkinat avoimiksi uudelle 
kehitykselle ja innovoinnille.

(12) On asianmukaista vahvistaa 
määräajat, joista alkaen kaikkien tilisiirto-
ja suoraveloitustapahtumien on täytettävä 
kyseiset tekniset vaatimukset, ja jättää 
samalla markkinat avoimiksi uudelle 
kehitykselle ja innovoinnille.
Maksupalveluntarjoajille ja 
maksupalvelunkäyttäjille olisi annettava 
riittävästi aikaa mukautua teknisiin 
vaatimuksiin, mutta tämän ajanjakson ei 
pidä tarpeettomasti viivästyttää kuluttajille 
koituvia hyötyjä tai rangaista ennakoivia 
toimijoita, jotka ovat jo alkaneet siirtyä 
SEPA-maksujärjestelmään. 
Maksupalveluntarjoajien olisi annettava 
vähittäisasiakkaille kotimaan 
maksutapahtumia varten riittävät 
palvelut, jotta varmistetaan sujuva ja 
turvallinen siirtyminen tässä asetuksessa 
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säädettyihin teknisiin vaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 40
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tilisiirtoja ja suoraveloituksia varten 
olisi vahvistettava eri siirtymäpäivät 
niiden välisten erojen huomioon 
ottamiseksi. Unionin laajuiset tilisiirrot ja 
suoraveloitukset eivät ole saavuttaneet 
samaa kehitystasoa, koska suoraveloitus 
on monimutkaisempi väline kuin tilisiirto, 
minkä vuoksi unionin laajuisiin 
suoraveloituksiin siirtyminen vaatii 
huomattavasti enemmän resursseja kuin 
unionin laajuisiin tilisiirtoihin 
siirtyminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Simon Busuttil

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tilisiirtoja ja suoraveloituksia varten 
olisi vahvistettava eri siirtymäpäivät 
niiden välisten erojen huomioon 
ottamiseksi. Unionin laajuiset tilisiirrot ja 
suoraveloitukset eivät ole saavuttaneet 
samaa kehitystasoa, koska suoraveloitus 
on monimutkaisempi väline kuin tilisiirto, 
minkä vuoksi unionin laajuisiin 
suoraveloituksiin siirtyminen vaatii 

(13) Unionin laajuisille tilisiirroille ja 
suoraveloituksille olisi määritettävä yksi 
siirtymäpäivä, jotta mahdollistetaan 
yhteinen siirtyminen ja jotta 
järjestelmästä tulee kuluttajien kannalta 
selkeä ja yksinkertainen.
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huomattavasti enemmän resursseja kuin 
unionin laajuisiin tilisiirtoihin 
siirtyminen.

Or. en

Tarkistus 42
Pascal Canfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Joissakin jäsenvaltioissa on 
erityisiä suoraveloitustapahtumia, jotka 
muistuttavat hyvin paljon 
maksukorttitapahtumia ja joissa asiakas 
käyttää myyntipisteessä korttia 
maksutapahtuman toteuttamiseksi. 
Sovellettava maksujärjestelmä on 
kuitenkin suoraveloitus. Korttia käytetään 
vain tietojen lukemiseen niin, että 
luodaan sähköisesti valtuutus, joka 
maksajan on allekirjoitettava 
myyntipisteessä. Tällaisia maksupalveluja 
ei maksutapahtumien huomattavan 
määrän vuoksi voida luokitella niche-
tuotteeksi, mutta niitä tarvitaan kuitenkin 
siihen asti, kunnes asianmukainen 
SEPAn korvaava vaihtoehto on 
käytettävissä. Sidosryhmiä pyydetään siksi 
kehittämään asianmukainen SEPAn 
korvaava järjestelmä, joka komission on 
hyväksyttävä, ennen kuin nykyiset 
jäsenvaltioiden suoraveloitusjärjestelyt, 
jotka mahdollistavat tämänkaltaiset 
maksutapahtumat, on asteittain 
lakkautettu.

Or. en

Tarkistus 43
Pascal Canfin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen varmistamiseksi, että 
muutoksenhaku on mahdollista, jos tätä 
asetusta on sovellettu väärin, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten 
ulkopuoliset kantelu- ja 
muutoksenhakumenettelyt tästä 
asetuksesta johtuvien riitojen 
ratkaisemiseksi.

(20) Sen varmistamiseksi, että 
muutoksenhaku on mahdollista, jos tätä 
asetusta on sovellettu väärin, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten 
ulkopuoliset kantelu- ja 
muutoksenhakumenettelyt 
maksupalvelunkäyttäjien ja 
maksupalveluntarjoajien välillä syntyvien
riitojen ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 44
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tilisiirtoja ja 
suoraveloituksia koskevien teknisten 
vaatimusten ajantasaistamiseksi.

(22) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti tilisiirtoja ja 
suoraveloituksia koskevien teknisten 
vaatimusten ajantasaistamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa 
asiaa valmistellessaan asianmukaiset ja 
avoimet kuulemiset myös 
asiantuntijatasolla. Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava asiakirjojen 
samanaikainen, oikea-aikainen ja 
asianmukainen toimittaminen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukaisuus delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä 
tehdyn yhteisen sopimuksen kanssa.

Tarkistus 45
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Koska euroalueen ulkopuolisista 
jäsenvaltioista olevat 
maksupalveluntarjoajat tarvitsisivat 
enemmän valmisteluaikaa, kyseisten 
maksupalveluntarjoajien pitäisi saada 
lykätä kyseisten teknisten vaatimusten 
soveltamista tietyksi ajaksi.

(23) Koska euroalueen ulkopuolisista 
jäsenvaltioista olevat 
maksupalveluntarjoajat tarvitsisivat 
enemmän valmisteluaikaa, kyseisten 
maksupalveluntarjoajien pitäisi saada 
lykätä kyseisten teknisten vaatimusten 
soveltamista tietyksi ajaksi. Euroalueen 
ulkopuolisten jäsenvaltioiden olisi 
kutienkin täytettävä tekniset vaatimukset 
nopeasti, jotta voidaan luoda todellinen 
eurooppalainen maksualue, joka 
vahvistaa sisämarkkinoita.

Or. en

Tarkistus 46
Pascal Canfin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Euroopan maksuneuvostolla (EPC) 
on ollut suunnattoman suuri vaikutus 
SEPAn hallintoon. Pankkiala on tällä 
hetkellä hyvin hallitseva EPC:ssä, mikä 
on johtanut siihen, että käyttäjien etuja ei 
ole otettu huomioon SEPAa koskevassa 
päätöksentekoprosessissa. SEPAn 
hallintoa on siksi uudistettava sen 
varmistamiseksi, että 
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päätöksentekoprosessista tulee 
demokraattisempi ja avoimempi.

Or. en

Tarkistus 47
Pascal Canfin

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maksut
Jos maksupalvelunkäyttäjä on kuluttaja, 
maksupalveluntarjoaja ei saa periä 
tilisiirroista ja suoraveloituksista [10] 
vuoden ajalta 5 a artiklan 1 ja 2 kohdassa 
mainitusta päivämäärästä lähtien 
korkeampia inflaatiotarkistettuja maksuja 
kuin se on perinyt kyseiseltä 
maksupalvelu käyttäjältä vastaavista tai 
ehdoiltaan ja teknisiltä vaatimuksiltaan 
verrannollisista saman valuutan 
tilisiirroista ja suoraveloituksista 
kansallisissa maksujärjestelmissä 1 
päivänä joulukuuta 2010.

Or. en

Tarkistus 48
Pascal Canfin

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksajalla on suoraveloituksen kyseessä 
ollessa oikeus saada maksunsaajan 
käynnistämän tai maksunsaajan 
välityksellä käynnistetyn, jo toteutetun 
oikeutetun maksutapahtuman summa 
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takaisin maksupalveluntarjoajaltaan. 
Palautus koskee toteutetun 
maksutapahtuman koko määrää. 
Maksupalveluntarjoajan on 30 
pankkipäivän kuluessa palautusta 
koskevan pyynnön saamisesta 
palautettava palautetun 
maksutapahtuman arvopäivän mukainen 
koko summa.

Or. en

Tarkistus 49
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tilisiirrot on suoritettava liitteen 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen teknisten 
vaatimusten mukaisesti viimeistään 
[lisätään tarkka päivämäärä: 12 kuukauden
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

1. Tilisiirrot on suoritettava liitteen 1 ja 
2 kohdassa vahvistettujen teknisten 
vaatimusten mukaisesti viimeistään 
[lisätään tarkka päivämäärä: 24 kuukauden
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Or. en

Tarkistus 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maksupalveluntarjoaja muuntaa 
maksajan ennen 5 artiklan 2 kohdassa 
mainittua päivämäärää kansallisten 
säännösten mukaisesti rekisteröimät 
suoraveloitukset mainittuna päivänä 
maksutta ja automaattisesti SEPA-
suoraveloituksiksi, ellei maksaja neljän 
viikon kuluessa ilmoita vastustavansa sitä.
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Or. de

Tarkistus 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3b. Maksupalveluntarjoaja siirtää 
maksajan ennen 5 artiklan 1 kohdassa 
mainittua päivämäärää kansallisten 
säännösten mukaisesti rekisteröimät 
pysyvät toimeksiannot mainittuna päivänä 
maksutta ja automaattisesti SEPA-
järjestelmään, ellei maksaja neljän viikon 
kuluessa ilmoita vastustavansa sitä.

Or. de

Tarkistus 52
Pascal Canfin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Maksajan ja maksunsaajan 
maksupalveluntarjoajat eivät saa periä 
mitään maksuja tietojenlukuprosessista, 
jolla on saatavissa tiedot sellaisista 
maksutapahtumista, jotka on käynnistetty 
maksukortilla tai maksukortin avulla 
myyntipisteessä ja jotka johtavat 
suoraveloitukseen.

Or. en

Tarkistus 53
Pascal Canfin
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisellä järjestelyllä kustannukset
pyritään kohdistamaan tehokkaasti siihen 
osapuoleen, joka on aiheuttanut kyseisen 
R-maksutapahtuman, ottaen samalla 
huomioon maksutapahtumakustannukset 
ja kuluttajansuojatavoite;

a) kyseisellä järjestelyllä pyritään 
takaamaan, että maksupalveluntarjoajat 
perivät jäljellä olevan maksun vain 
maksun käynnistäneiltä maksunsaajilta; 
tämä ei vaikuta maksajan velvollisuuteen 
palauttaa maksu maksunsaajalle, jos 
maksaja on aiheuttanut R-
maksutapahtuman ilman pätevää syytä, 
mikä ilmentää maksusopimuksen 
mukaisia velvoitteita ja 
kuluttajansuojatavoitetta;

Or. en

Tarkistus 54
Simon Busuttil

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kuluttajilta ei saa periä mitään muita 
R-maksutapahtumiin liittyviä maksuja 
kuin niitä, joista he ovat suoraan 
vastuussa;

Or. en

Tarkistus 55
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Poikkeus
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1. Jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden 
toimivaltaiset viranomaiset ovat [lisätään 
tarkka päivämäärä: 36 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta] asti 
soveltamatta kaikkia tai joitakin 5 artiklan 
1, 2 ja 3 kohdassa vahvistettuja 
vaatimuksia tilisiirtotapahtumiin tai 
suoraveloitustapahtumiin, joiden 
yhteenlaskettu markkinaosuus on 
Euroopan keskuspankin vuosittain 
julkaisemien maksutilastojen perusteella 
alle 10 prosenttia tilisiirtotapahtumien tai 
suoraveloitustapahtumien 
kokonaismäärästä kyseisessä 
jäsenvaltiossa.
2. Jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden 
toimivaltaiset viranomaiset ovat [lisätään 
tarkka päivämäärä: 60 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta] soveltamatta 
kaikkia tai joitakin 5 artiklan 1, 2 ja 
3 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia 
niihin maksutapahtumiin, jotka on 
käynnistetty myyntipaikassa 
maksukortilla ja jotka johtavat 
suoraveloitukseen BBAN- tai IBAN-
tilinumerolla yksilöidyltä maksutililtä.
3. Jos jäsenvaltio sallii toimivaltaisten 
viranomaistensa soveltaa 1 ja 2 kohdassa 
säädettyä poikkeusta, sen on ilmoitettava 
tästä komissiolle viimeistään [lisätään 
tarkka päivämäärä: 6 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta]. Jäsenvaltion 
on ilmoitettava komissiolle viipymättä 
mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Tarkistus 56
Simon Busuttil

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Tietojen antamista koskevat vaatimukset

1. Jäsenvaltioiden on velvoitettava pankit 
antamaan selkeää tiedotusta 
järjestelmästä kuluttajille koituvista 
hyödyistä ja kannustettava tältä pohjalta 
pankkeja siirtymään varhain BBAN-
numeron käytöstä IBAN-numeron 
käyttöön.
2. Pankkien on avoimuuden ja kuluttajien 
suojelun takaamiseksi annettava 
kuluttajille selkeää ja ymmärrettävää 
tietoa R-maksutapahtumista perittävistä 
maksuista.

Or. en

Tarkistus 57
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltaisiksi viranomaisiksi, jotka 
vastaavat tämän asetuksen noudattamisen 
varmistamisesta, joko viranomaisia tai 
kansallisen lainsäädännön mukaisia tai 
kansallisessa lainsäädännössä 
nimenomaisesti tätä varten valtuutettujen 
viranomaisten hyväksymiä elimiä, 
kansalliset keskuspankit mukaan luettuina. 
Jäsenvaltiot voivat nimetä olemassa olevia 
elimiä toimimaan toimivaltaisina 
viranomaisina.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
toimivaltaisiksi viranomaisiksi, jotka 
vastaavat tämän asetuksen noudattamisen 
varmistamisesta, joko viranomaisia tai 
kansallisen lainsäädännön mukaisia tai 
kansallisessa lainsäädännössä 
nimenomaisesti tätä varten valtuutettujen 
viranomaisten hyväksymiä elimiä, 
kansalliset keskuspankit mukaan luettuina. 
Jäsenvaltiot voivat nimetä olemassa olevia 
elimiä toimimaan toimivaltaisina 
viranomaisina. Toimivaltaisten 
viranomaisten on oltava riippumattomia 
elimiä, jotka toimivat kaikkien 
sidosryhmien, myös loppukäyttäjien, 
puolesta varmistaakseen yhtäläiset 
mahdollisuudet kaikille tilisiirtojen ja 



PE465.071v02-00 14/17 AM\869674FI.doc

FI

suoraveloitusten tarjoajille, uudet 
palveluntarjoajat mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 58
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta varmistetaan, että unionin 
kansalaiset ja yritykset hyväksyvät tässä 
asetuksessa vahvistetut tekniset 
vaatimukset, näiden viranomaisten on 
järjestettävä tiedotuskampanjoita yleisen 
tietoisuuden lisäämiseksi.

Or. en

Perustelu

Julkisilla viranomaisilla on tärkeä tehtävä yleisölle tiedottamisessa, koska niiden osuus 
tilisiirroista on monissa jäsenvaltioissa 50 prosenttia.

Tarkistus 59
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä,
tai päätöksessä mainittuna myöhempänä
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
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unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuus edellyttää täsmällisen päivämäärän vahvistamista. Sanamuoto on 
vakiolauseke, joka sisältyy liitteeseen, joka koskee yhteisymmärrystä käytännön järjestelyistä 
delegoitujen säädösten käyttämisessä.

Tarkistus 60
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään yhdellä kuukaudella.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai 
neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä 
tehdyn yhteisen sopimuksen kanssa.

Tarkistus 61
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat
vastustaa delegoitua säädöstä kuuden 
viikon kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Siinä tapauksessa 
säädöksen soveltaminen lakkaa. Säädöstä 

2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa tämän artiklan nojalla annettua 
delegoitua säädöstä 14 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. Siinä 
tapauksessa komissio kumoaa säädöksen 
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vastustava toimielin esittää syyt, miksi se 
vastustaa delegoitua säädöstä.

viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan 
parlamentin tai neuvoston päätös 
vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi. 
Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, 
miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus delegoitujen säädösten käyttämistä koskevista käytännön järjestelyistä 
tehdyn yhteisen sopimuksen kanssa.

Tarkistus 62
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
maksupalveluntarjoajien, jonka valuuttana 
ei ole euro, on noudatettava 3 artiklaa 
viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014. 
Jos euro kuitenkin otetaan käyttöön 
jäsenvaltion valuuttana ennen 1 päivää 
marraskuuta 2013, kyseisessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevien 
maksupalveluntarjoajien on noudatettava 
3 artiklaa vuoden kuluessa siitä, kun 
kyseinen jäsenvaltio on liittynyt 
euroalueeseen.

1. Sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
maksupalveluntarjoajien, jonka valuuttana 
ei ole euro, on noudatettava 3 artiklaa 
[lisätään tarkka päivämäärä: 36 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Jos euro kuitenkin 
otetaan käyttöön jäsenvaltion valuuttana 
kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien 
maksupalveluntarjoajien on noudatettava 
3 artiklaa saman määräajan kuluessa kuin 
euroalueeseen jo kuuluvassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi ryhdyttävä noudattamaan 
tätä asetusta mahdollisimman pian.

Tarkistus 63
Olle Schmidt
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
maksupalveluntarjoajien, jonka valuuttana 
ei ole euro, on noudatettava 4 artiklassa 
sekä liitteessä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettuja vaatimuksia euromääräisten 
tilisiirtojen osalta ja 4 artiklassa sekä 
liitteessä olevassa 1 ja 3 kohdassa 
vahvistettuja vaatimuksia euromääräisten 
suoraveloitusten osalta viimeistään 
[lisätään tarkka päivämäärä: 4 vuoden
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. 
Jos euro kuitenkin otetaan käyttöön 
tällaisen jäsenvaltion valuuttana ennen
[lisätään tarkka päivämäärä: 3 vuoden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta], kyseisessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien maksupalveluntarjoajien on 
noudatettava näitä vaatimuksia vuoden
kuluessa siitä, kun kyseinen jäsenvaltio on 
liittynyt euroalueeseen.

2. Sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitsevien 
maksupalveluntarjoajien, jonka valuuttana 
ei ole euro, on noudatettava 4 artiklassa 
sekä liitteessä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettuja vaatimuksia euromääräisten 
tilisiirtojen osalta ja 4 artiklassa sekä 
liitteessä olevassa 1 ja 3 kohdassa 
vahvistettuja vaatimuksia euromääräisten 
suoraveloitusten osalta viimeistään 
[lisätään tarkka päivämäärä: 36 kuukauden
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].
Jos euro kuitenkin otetaan käyttöön 
tällaisen jäsenvaltion valuuttana kyseisessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevien 
maksupalveluntarjoajien on noudatettava 
4 artiklaa saman määräajan kuluessa 
kuin euroalueeseen jo kuuluvassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en


