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LYHYET PERUSTELUT

Tehokkaat ja turvalliset maksujärjestelmät ovat välttämättömiä sisämarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle ja liiketoiminnalle. Tässä yhteydessä euromääräisten 
maksupalvelujen sisämarkkinoiden (yhtenäisen euromaksualueen eli SEPAn) toteuttaminen 
on erittäin tärkeää ja otettava huomioon. SEPA-tilisiirrot (SEPA Credit Transfer, SCT) 
otettiin käyttöön 28. tammikuuta 2008. SEPA-suoraveloituksen (SEPA Direct Debit, SDD) 
käyttöönotto oli toinen merkittävä virstanpylväs SEPAn täytäntöönpanossa unionin laajuisten 
järjestelyjen avulla. Jos SEPA toteutetaan täysin, se tarjoaa huomattavia etuja ja säästöjä koko 
Euroopan taloudelle. 

Euroopan laajuiset sähköiset maksuvälineet ovat kuitenkin vielä kaukana siitä, että ne 
korvaisivat kansalliset maksuvälineet. On kyseenalaista, onko välttämätöntä panna täytäntöön 
tämänhetkisten eurooppalaisten maksujärjestelmien standardointi siirtämällä ne IBAN-
tilinumerot ja BIC-koodit sisältävään kansainväliseen menettelyyn. SEPAan siirtyminen on 
kuitenkin ollut hidasta, minkä vuoksi kaikissa sidosryhmissä ollaan yhä enemmän sitä mieltä, 
että siirtymiselle olisi ehkä asetettava oikeudellisesti sitova määräaika, jotta sen 
täytäntöönpano voitaisiin saada onnistuneesti toteutettua. Siksi suoraveloituksen ja tilisiirtojen 
euroon siirtymisen määräajat olisi otettava käyttöön, jotta voidaan saavuttaa 
maksupalvelumarkkinoiden täysi yhdentyminen. Tässä yhteydessä maksupalvelunkäyttäjille 
ja maksupalveluntarjoajille olisi annettava riittävästi aikaa sopeutua näihin teknisiin 
vaatimuksiin, jotta määräaikoja voidaan noudattaa. Määräajat tulisi asettaa siten, että 
siirtymän täytäntöönpanon toteuttamiseen on riittävästi aikaa. Asianmukaiseksi katsotaan 
tilisiirtojärjestelyille 36 kuukauden ja suoraveloitusjärjestelyille 48 kuukauden määräaika 
asetuksen voimaanastumisen jälkeen.

SEPAan siirtyminen vaikuttaa käyttäjiin, myös kansalaisiin ja pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin, siirtymällä nykyisestä järjestelmästä yhteiseen unionin laajuiseen pankkitilien 
numerointiin, joka perustuu IBAN-tilinumeroihin ja BIC-koodeihin. Erityisesti kuluttajan 
asemaa tässä menettelyssä ei saa heikentää. Pankkialan on tärkeää helpottaa siirtymää. Pankit 
olisi velvoitettava suorittamaan yksilöityjä ja laajoja tiedotuskampanjoita suuren yleisön 
tietoisuuden lisäämiseksi ja erityisesti parantamaan IBAN-tilinumeroiden ja BIC-koodien 
ymmärrettävyyttä tiedottamalla, miten numerot muodostetaan. Pankkien olisi lisäksi 
varmistettava avoimet tiedotuskäytännöt asiakastoiminnassaan. Näitä toimenpiteitä pidetään 
keskeisinä sille, että unionin laajuisten maksujärjestelmien turvallinen toteutus ja 
helpottaminen on sujuvaa ja asianmukaista ja sille, että Euroopan kansalaiset hyväksyvät 
muutokset.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tekninen standardointi on unionin 
maksumarkkinoiden kaltaisten verkkojen 
integroinnin kulmakivi. Kansainvälisten tai 
eurooppalaisten standardointielinten 
kehittämien standardien käytön olisi oltava 
pakollista tietystä päivästä alkaen kaikissa 
asiaankuuluvissa maksutapahtumissa. 
Maksujen yhteydessä niihin kuuluisivat 
IBAN, BIC sekä finanssipalvelujen 
ISO 20022 XML -sanomastandardi. 
Unionin laajuinen täysimittainen 
yhteentoimivuus edellyttää sen vuoksi, että 
kaikki maksupalveluntarjoajat käyttävät 
kyseisiä standardeja. Erityisesti olisi 
edistettävä IBAN-tilinumeroiden ja BIC-
koodien pakollista käyttöä toteuttamalla 
jäsenvaltioissa laajoja viestintä- ja 
helpottamistoimenpiteitä, jotka 
sujuvoittaisivat ja helpottaisivat 
yleiseurooppalaisiin tilisiirtoihin ja 
suoraveloituksiin siirtymistä erityisesti 
kuluttajille kannalta.

(11) Tekninen standardointi on unionin 
maksumarkkinoiden kaltaisten verkkojen 
integroinnin kulmakivi. Kansainvälisten tai 
eurooppalaisten standardointielinten 
kehittämien standardien käytön olisi oltava 
pakollista tietystä päivästä alkaen kaikissa 
asiaankuuluvissa maksutapahtumissa. 
Maksujen yhteydessä niihin kuuluisivat 
IBAN, BIC sekä finanssipalvelujen 
ISO 20022 XML -sanomastandardi. 
Unionin laajuinen täysimittainen 
yhteentoimivuus edellyttää sen vuoksi, että 
kaikki maksupalveluntarjoajat käyttävät 
kyseisiä standardeja. Erityisesti olisi 
edistettävä IBAN-tilinumeroiden ja BIC-
koodien pakollista käyttöä toteuttamalla 
jäsenvaltioissa laajoja viestintä- ja 
helpottamistoimenpiteitä, jotka 
valmistaisivat kuluttajia oikea-aikaisesti ja
asianmukaisesti yleiseurooppalaisiin 
tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin 
siirtymiseen. Pankkien olisi erityisesti 
helpotettava siirtymää toteuttamalla 
yksilöityjä ja laajoja tiedotuskampanjoita 
suuren yleisön tietoisuuden lisäämiseksi 
ja noudattamalla avoimia 
tiedotuskäytäntöjä asiakastoiminnassaan. 
Asianmukaiset ja kattavat 
tiedotuskäytännöt ovat välttämättömiä, 
jotta erityisesti laaja-alaisille kuluttajia 
koskeville muutoksille saadaan 
hyväksyntä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale
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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 sopeutua näihin teknisiin 
vaatimuksiin määräaikojen 
noudattamiseksi. 
Maksupalveluntarjoajien olisi annettava 
vähittäisasiakkaille kotimaan 
maksutapahtumia varten riittäviä teknisiä 
palveluja, jotta varmistetaan sujuva ja 
turvallinen siirtymä tässä asetuksessa 
säädettyihin teknisiin vaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Joissakin jäsenvaltioissa on tiettyjä 
perinteisiä maksuvälineitä, jotka ovat 
tilisiirtoja tai suoraveloituksia mutta joissa 
on, usein historiallisista tai oikeudellisista 
syistä, hyvin erityisiä toimintoja.
Tällaisilla tuotteilla toteutettujen 
maksutapahtumien määrä on yleensä 
erittäin pieni, minkä vuoksi tuotteet 
voidaan luokitella niche-tuotteiksi. Jos 
niche-tuotteita varten vahvistettaisiin 
riittävän pitkä siirtymäkausi, joka 
minimoisi siirtymisen vaikutukset 
maksupalvelunkäyttäjiin, markkinoiden 
molempien osapuolten olisi helpompi 
keskittyä aluksi niiden tilisiirtojen ja 
suoraveloitusten siirtämiseen, joita on 

(16) Joissakin jäsenvaltioissa on tiettyjä 
perinteisiä maksuvälineitä, jotka ovat 
tilisiirtoja tai suoraveloituksia mutta joissa 
on, usein historiallisista tai oikeudellisista 
syistä, hyvin erityisiä toimintoja. Jos niche-
tuotteita varten vahvistettaisiin riittävän 
pitkä siirtymäkausi, joka minimoisi 
siirtymisen vaikutukset 
maksupalvelunkäyttäjiin, markkinoiden 
molempien osapuolten olisi helpompi 
keskittyä aluksi niiden tilisiirtojen ja 
suoraveloitusten siirtämiseen, joita on 
eniten, jolloin unionin yhdentyneiden 
maksumarkkinoiden useimpia 
potentiaalisia etuja voitaisiin hyödyntää 
aikaisemmin.
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eniten, jolloin unionin yhdentyneiden 
maksumarkkinoiden useimpia 
potentiaalisia etuja voitaisiin hyödyntää 
aikaisemmin.

Or. en

Perustelu

Useimmat näistä tuotteista voidaan luokitella niche-tuotteiksi, muttei kaikkia. Joissakin 
jäsenvaltioissa on erityisiä suoraveloitusvälineitä, jotka ovat hyvin samanlaisia kuin 
maksukorttitapahtumat ja niillä suoritettujen tapahtumien määrä on melko huomattava. 
Molemmissa tapauksissa tarvitaan siirtymäkausi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Maksujen sisämarkkinoiden 
käytännön toiminnan kannalta on 
olennaisen tärkeää varmistaa, että yritysten 
ja viranomaisten kaltaiset maksajat voivat 
lähettää tilisiirtoja maksunsaajien 
maksutileille, joita ylläpitävät toisissa 
jäsenvaltioissa sijaitsevat ja tämän 
asetuksen mukaisesti saavutettavissa olevat 
maksupalveluntarjoajat.

(17) Maksujen sisämarkkinoiden 
käytännön toiminnan kannalta on 
olennaisen tärkeää varmistaa, että 
kuluttajien, yritysten ja viranomaisten 
kaltaiset maksajat voivat lähettää tilisiirtoja 
maksunsaajien maksutileille, joita 
ylläpitävät toisissa jäsenvaltioissa 
sijaitsevat ja tämän asetuksen mukaisesti 
saavutettavissa olevat 
maksupalveluntarjoajat.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava valtuudet, joiden avulla ne voivat 
täyttää tehokkaasti valvontavelvoitteensa ja 
toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 

(18) Toimivaltaisille viranomaisille olisi 
annettava valtuudet, joiden avulla ne voivat 
täyttää tehokkaasti valvontavelvoitteensa ja 
toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
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varmistamiseksi, että 
maksupalveluntarjoajat noudattavat tätä 
asetusta.

varmistamiseksi, että 
maksupalveluntarjoajat noudattavat tätä 
asetusta ja tarjoavat maksupalvelujen 
käyttäjille, erityisesti kuluttajille, teknisiä 
palveluja, jotta tässä asetuksessa 
säädettyihin teknisiin vaatimuksiin 
siirtyminen saavutetaan.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maksutapahtumiin, joissa käsittely ja 
katteensiirto suoritetaan suuria maksuja 
välittävillä maksujärjestelmillä ja joissa 
sekä maksun alkuperäinen käynnistäjä 
että sen lopullinen vastaanottaja ovat 
maksupalveluntarjoajia;

b) maksutapahtumiin, joissa käsittely ja 
katteensiirto suoritetaan suuria maksuja 
välittävillä maksujärjestelmillä;

Or. en

Perustelu

SEPA sisältää tavalliset maksutapahtumat, eikä sitä tulisi laajentaa sisältämään (kuluttajien) 
maksutapahtumia, jotka sisältyvät suuria maksuja välittäviin maksujärjestelmiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Tilisiirto- ja suoraveloitustapahtumia 

koskevat oleelliset tekniset vaatimukset
1. Maksupalveluntarjoajien on 
suoritettava tilisiirto- ja 
suoraveloitustapahtumat seuraavia 
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vaatimuksia noudattaen:
a) maksupalveluntarjoajien ja 
maksupalvelunkäyttäjien on käytettävä 
IBAN-tilinumeroa maksutilien 
yksilöimiseksi riippumatta siitä, 
sijaitsevatko maksajan 
maksupalveluntarjoaja ja maksunsaajan 
maksupalveluntarjoaja tai sijaitseeko 
maksutapahtumaan osallistuva ainoa 
maksupalveluntarjoaja samassa 
jäsenvaltiossa tai sijaitseeko toinen 
kyseisistä maksupalveluntarjoajista 
toisessa jäsenvaltiossa;
b) maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
ISO 20022 XML -standardiin tai sen 
seuraajaan perustuvia sanomamuotoja 
lähettäessään maksutapahtumia toiselle 
maksupalveluntarjoajalle tai 
maksujärjestelmään;
c) jos maksupalvelunkäyttäjä käynnistää 
tai vastaanottaa yksittäisiä varojen 
siirtoja, jotka on lähetystä varten 
niputettu yhteen, on käytettävä ISO 20022 
XML -standardiin tai sen seuraajaan 
perustuvia sanomamuotoja;
d) maksupalveluntarjoajien on 
5 artiklassa tarkoitettuun päivään 
mennessä hyväksyttävä asianomaisen 
maksupalvelun osalta alullepano 
maksupalvelunkäyttäjän toimesta 
c kohdassa tarkoitetussa muodossa, jos 
maksun käyttäjä niin pyytää;
e) maksupalveluntarjoajien on ...* 
mennessä lähetettävä tai asetettava 
saataville maksua koskevat tiedot 
maksupalvelunkäyttäjälle c kohdassa 
tarkoitetussa muodossa, jos 
palvelunkäyttäjä niin pyytää.
2. Edellä 1 kohdassa mainittujen 
vaatimusten lisäksi 
suoraveloitustapahtumiin sovelletaan 
seuraavia vaatimuksia:
a) maksajan on ilmoitettava 
maksunsaajalle IBAN-tilinumeronsa ja 
tarvittaessa maksupalveluntarjoajansa 
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BIC-koodi ainoastaan kerran ennen 
ensimmäistä suoraveloitustapahtumaa;
b) maksunsaajan on lähetettävä 
valtuutukseen liittyvät tiedot 
maksupalveluntarjoajalleen ensimmäisen 
suoraveloitustapahtuman, yksittäisten 
suoraveloitustapahtumien ja jokaisen 
myöhemmän suoraveloitustapahtuman 
yhteydessä, ja maksunsaajan 
maksupalveluntarjoajan on lähetettävä 
tällaiset valtuutukseen liittyvät tiedot 
maksajan maksupalveluntarjoajalle 
jokaisen suoraveloitustapahtuman 
yhteydessä;
c) maksaja voi: 
i) kehottaa maksupalveluntarjoajaansa 
rajoittamaan suoraveloitusperinnän 
tiettyyn summaan tai jaksotukseen taikka 
molempiin; tai
ii) pyytää maksupalveluntarjoajaansa 
estämään suoraveloitukset maksajan 
tilille tai estämään suoraveloitukset, jotka 
tulevat yhdeltä tai useammalta 
yksilöidyltä maksunsaajalta, ja 
hyväksymään ainoastaan yhdeltä tai 
useammalta yksilöidyltä maksunsaajalta 
tulevat suoraveloitukset;
d) oikeus palautukseen voidaan sulkea 
pois vain, jos maksuvaltuutuksessa 
määritellään:
i) maksutapahtuman tarkka määrä ja sen 
mahdollinen jaksotus; sekä
ii) maksajan selvä suostumus siihen, että 
oikeus palautukseen suljetaan pois;
e) jos oikeus palautukseen on suljettu pois 
rikkomatta (d) kohtaa, maksajan 
maksupalveluntarjoaja varmistaa 
jokaisen suoraveloitustapahtuman ja 
tarkistaa jokaisen 
suoraveloitustapahtuman todetakseen 
valtuutusta koskevien tietojen perusteella, 
onko kyseisen suoraveloitustapahtuman 
määrä sama kuin valtuutuksessa sovittu 
määrä, ennen kuin maksajan maksutiliä 
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veloitetaan
f) suostumus on annettava sekä 
maksunsaajalle että maksajan 
maksupalveluntarjoajalle (suoraan tai
epäsuorasti maksunsaajan kautta), ja 
maksunsaajan tai tämän puolesta 
toimivan kolmannen osapuolen on 
tallennettava valtuutukset yhdessä niiden 
myöhempien muutosten ja/tai 
peruutuksen kanssa; menettelystä 
suostumuksen antamiseksi tällaiselle 
suoraveloitukselle on sovittava maksajan 
ja maksajan maksupalveluntarjoajan 
kesken.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten lisäksi tilisiirroissa 
maksunsaajan, joka hyväksyy tilisiirrot, 
on ilmoitettava maksajille IBAN-
tilinumeronsa sekä 
maksupalveluntarjoajansa BIC-koodi 
aina, kun tilisiirtoa pyydetään.
4. Tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin 
sovelletaan tämän artiklan 1, 2 ja 
3 kohdan ohella muita liitteessä olevia 
teknisiä vaatimuksia. Komissio voi 
hyväksyä delegoituja säädöksiä 
12 artiklan mukaisesti teknisen 
kehityksen ja markkinoiden tapahtumien 
huomioon ottamiseksi.
Jos maksujärjestelmien vakauteen ja 
asianmukaiseen toimintaan liittyvän 
välittömän uhan vuoksi pakottavat 
kiireelliset syyt niin vaativat, tämän 
artiklan mukaisesti hyväksyttyihin 
delegoituihin säädöksiin sovelletaan 
15 artiklassa tarkoitettua menettelyä.
*EUVL: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 48 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tilisiirto- ja suoraveloitustapahtumia 
koskevat vaatimukset

Tilisiirto- ja suoraveloitustapahtumia 
koskevat siirtymämääräajat

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 4 a artiklan 
1 ja 3 kohdan sekä liitteen 1 ja 2 kohdassa 
vahvistettujen teknisten vaatimusten 
mukaisesti viimeistään ... *.

*EUVL: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 36 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Yksi määräaika tilisiirroille ja suoraveloituksille selvyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Suoraveloitukset on suoritettava 
6 artiklan sekä liitteen 1 ja 3 kohdassa 
vahvistettujen teknisten vaatimusten 

2. Suoraveloitukset on suoritettava 
6 artiklan ja 4 a artiklan 1 ja 2 kohdan
sekä liitteen 1 ja 3 kohdassa vahvistettujen 
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mukaisesti viimeistään [lisätään tarkka 
päivämäärä: 24 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta].

teknisten vaatimusten mukaisesti 
viimeistään ... *.

*EUVL: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 48 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos maksaja on antanut ennen 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tai 
3 kohdasta seuraavaa päivämäärää luvan 
maksunsaajalle toteuttaa toistuvia 
suoraveloituksia, tätä lupaa pidetään 
maksajan hyväksyntänä maksajan 
maksupalveluntarjoajalle toteuttaa 
kyseisen maksunsaajan suoraveloitukset.

Or. en

Perustelu

SEPAn säännöissä kuvataan, miten veloitusvaltuutus voidaan siirtää. Kuvaus rajoittuu 
kuitenkin kansallisen tason menettelyihin ja estäisi veloitusvaltuutusten rajatylittävän käytön.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

a a) maksajaa ei veloiteta 
R-maksutapahtumista, jotka johtuvat 
maksajan tilin riittämättömistä varoista, 
ennen kuin suoraveloitusmaksun 
määräaika täyttyy;
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Or. en

Perustelu

Maksajan olisi oltava vastuussa monenvälisen siirtohinnan maksamisesta vain, jos 
R-maksutapahtuma johtuu siitä, että hänen tilillään ei ole riittäviä varoja 
suoraveloitusmaksun määräaikana. Mitkään muut R-maksutapahtumat eivät todennäköisesti 
ole maksajan aiheuttamia. Muita osapuolia olisi estettävä siirtämästä maksajasta 
riippumattomia R-maksutapahtumien siirtomaksuja maksajalle.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

a b) maksunsaaja, maksunsaajan 
maksupalveluntarjoaja tai maksajan 
maksupalveluntarjoaja saa välittää 
R-maksutapahtumien siirtomaksut
maksajalle ainoastaan, jos maksaja on 
vastuussa kyseisten maksutapahtumien 
epäonnistumisesta;

Or. en

Perustelu

Katso edellinen perustelu.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siirtohinnat eivät saa olla suurempia 
kuin R-maksutapahtuman käsittelystä 
sellaiselle kustannustehokkaimmalle 
verrannolliselle maksupalveluntarjoajalle 
aiheutuvat todelliset kustannukset, joka on
maksutapahtumien määrän ja palvelujen 
luonteen osalta monenvälistä järjestelyä 
edustava osapuoli;

c) siirtohinnat eivät saa olla suurempia 
kuin R-maksutapahtuman käsittelystä 
sellaiselle kustannustehokkaimmalle 
maksupalveluntarjoajalle aiheutuvat 
todelliset kustannukset, joka osallistuu
maksutapahtumien määrän ja palvelujen 
luonteen osalta monenväliseen 
järjestelyyn;
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Or. en

Perustelu

Ei ole asianmukaista käyttää yhtä vertauskohtaa, sillä käsittelykustannukset vaihtelevat 
palveluntarjoajien ja jäsenvaltioiden välillä. Siksi vertauskohdaksi otetaan 
kustannustehokkain osallistuva palveluntarjoaja.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio seuraa 2 kohdassa 
tarkoitettuja R-maksutapahtumien 
siirtohintoja jäsenvaltioissa. Komissio 
takaa, että jäsenvaltioiden 
R-maksutapahtumien siirtohinnat 
lähentyvät ajan myötä toisiaan ja että ne 
eivät vaihtele jäsenvaltioissa niin paljon, 
että yhtäläiset toimintaedellytykset eivät 
toteudu.

Or. en

Perustelu

Ajan myötä R-maksutapahtumien siirtohintojen olisi lähennyttävä kaikista tehokkaimman 
maksupalveluntarjoajan todellisia kustannuksia. Sillä aikaa komission on seurattava, 
vaarantavatko R-maksutapahtumien siirtohintojen erot jäsenvaltioiden välillä yhtäläiset 
toimintaedellytykset rajatylittävissä maksutapahtumissa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Tietojen antamista koskevat vaatimukset

1. Jotta varmistetaan, että Euroopan 
unionin kansalaiset hyväksyvät 
maksutapahtumien standardisoinnin ja 
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IBAN-tilinumeroiden ja BIC-koodien 
pakollisen käytön, jäsenvaltiot ja pankit 
toteuttavat yksilöityjä ja laajoja 
tiedotuskampanjoita suuren yleisön 
tietoisuuden parantamiseksi ja 
kansallisille ja kansainvälisille 
maksutapahtumille aiheutuvien 
seurausten asianmukaiseksi 
selittämiseksi. 
2. Pankit helpottavat asiakkaidensa 
siirtymistä noudattamalla avoimia 
tiedotuskäytäntöjä asiakastoiminnassaan, 
erityisesti pakollisessa siirtymässä IBAN-
tilinumeroihin ja BIC-koodeihin. 

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 
5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä. Jos on painavat 
perusteet käyttää kiireellistä menettelyä, 
sovelletaan 15 artiklaa.

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 
4 a artiklan 4 kohdassa ja 5 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä. 

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan 4 a artiklan (uusi) kanssa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
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milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

milloin tahansa peruuttaa 4 a artiklan 
4 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan 4 a artiklan (uusi) kanssa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä Euroopan 
keskuspankille viimeistään [lisätään 
tarkka päivämäärä: 3 vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta]
kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa 
ehdotuksen.

Komissio esittää Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä Euroopan 
keskuspankille viimeistään ... * 
kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa 
ehdotuksen.

*EUVL: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 5 vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu määräaika suoraveloituksille on 4 vuotta tämän asetuksen voimaantulosta 
(5 artiklan 2 kohta); sen soveltamista koskevan kertomuksen määräaika olisi vuotta 
myöhemmin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
17 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Siirtymäkauden aikana 5 artiklassa
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tarkoitettuun päivämäärään asti 
maksupalveluntarjoaja tarjoaa 
vähittäisasiakkailleen teknisiä palveluja 
kotimaan maksutapahtumissa, mikä 
mahdollistaa, että asiakkaat siirtyvät 
BBAN-tilinumeroista teknisesti ja 
turvallisesti vastaaviin IBAN-
tilinumeroihin asianomaisen 
maksupalveluntarjoajan avulla.

Or. en

Perustelu

Maksupalveluntarjoajien on tarjottava tarvittavaa teknistä tukea, jotta varmistetaan, että 
kuluttajat siirtyvät sujuvasti ja turvallisesti IBAN-tilinumeroihin ja BIC-koodeihin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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 ... * . 
Jos euro kuitenkin otetaan käyttöön 
tällaisen jäsenvaltion valuuttana ennen 
[lisätään tarkka päivämäärä: kolmen
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta], kyseisessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien maksupalveluntarjoajien on 
noudatettava näitä vaatimuksia kahden
vuoden kuluessa siitä, kun kyseinen 
jäsenvaltio on liittynyt euroalueeseen.

*EUVL: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 4 vuotta tämän asetuksen 
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voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 924/2009
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Korvataan 6 artiklassa ilmaisu "ennen 
1 päivää marraskuuta 2012" ilmaisulla 
"ennen [lisätään tarkka päivämäärä: 
24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]".

1. Korvataan 6 artiklassa ilmaisu ”ennen 
1 päivää marraskuuta 2012” ilmaisulla
”ennen ...*”.

*EUVL: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 48 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan ehdotetun 5 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 924/2009
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Korvataan 1 kohdassa ilmaisu "ennen 
1 päivää marraskuuta 2012" ilmaisulla 
"ennen [lisätään tarkka päivämäärä: 
24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]".

a) Korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”ennen 
1 päivää marraskuuta 2012” ilmaisulla 
”ennen ...*”.

*EUVL: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 48 kuukautta tämän 
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asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 924/2009
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 2 kohdassa ilmaisu "ennen 
1 päivää marraskuuta 2012" ilmaisulla 
"ennen [lisätään tarkka päivämäärä: 
24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]".

b) Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”ennen 
1 päivää marraskuuta 2012” ilmaisulla 
”ennen ...*”.

*EUVL: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 48 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 924/2009
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Korvataan 3 kohdassa ilmaisu "ennen 
1 päivää marraskuuta 2012" ilmaisulla 
"ennen [lisätään tarkka päivämäärä: 
24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]".

c) Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”ennen 
1 päivää marraskuuta 2012” ilmaisulla
”ennen ...*”.

*EUVL: Pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 48 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite –1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Seuraavat tekniset vaatimukset 
koskevat sekä tilisiirto- että 
suoraveloitustapahtumia:

(1) Edellä 4 a artiklassa asetettujen 
teknisten vaatimusten lisäksi seuraavat 
vaatimukset koskevat sekä tilisiirto- että 
suoraveloitustapahtumia:

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Maksupalveluntarjoajien ja 
maksupalvelunkäyttäjien on käytettävä 
IBAN-tilinumeroa maksutilien 
yksilöimiseksi riippumatta siitä, 
sijaitsevatko sekä maksajan 
maksupalveluntarjoaja että 
maksunsaajan maksupalveluntarjoaja tai 
sijaitseeko maksutapahtumaan osallistuva 
ainoa maksupalveluntarjoaja samassa 
jäsenvaltiossa tai sijaitseeko toinen 
kyseisistä maksupalveluntarjoajista 
toisessa jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) Maksupalveluntarjoajien on 
käytettävä ISO 20022 XML -standardiin 
perustuvia sanomamuotoja lähettäessään 
maksutapahtumia toiselle 
maksupalveluntarjoajalle tai 
maksujärjestelmään.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Jos maksupalvelunkäyttäjä käynnistää 
tai vastaanottaa yksittäisiä varojen 
siirtoja, jotka on lähetystä varten 
niputettu yhteen, on käytettävä ISO 20022 
XML -standardiin perustuvia 
sanomamuotoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Maksunsaajan, joka hyväksyy 
tilisiirrot, on ilmoitettava maksajille 
IBAN-tilinumeronsa sekä 
maksupalveluntarjoajansa BIC-koodi 
aina kun tilisiirtoa pyydetään.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) maksajan nimi ja/tai maksajan IBAN-
tilinumero;

i) maksajan nimi;

Or. en

Perustelu

Joissakin Euroopan valtioissa pankkitilinumeroa pidetään erityisen arkaluontoisena 
henkilökohtaisena tietona ja se voidaan välittää kolmannelle henkilölle ainoastaan 
rajoitetusti. Kun otetaan huomioon petosriski, maksajan tilin IBAN-numeroa ei pitäisi 
koskaan välittää maksunsaajalle automaattisesti ja ilman maksajan suostumusta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Maksajan on ilmoitettava 
maksunsaajalle IBAN-tilinumeronsa ja 
tarvittaessa maksupalveluntarjoajansa 
BIC-koodi ainoastaan kerran ennen 
ensimmäistä suoraveloitustapahtumaa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Maksunsaajan on lähetettävä 
valtuutukseen liittyvät tiedot 
maksupalveluntarjoajalleen ensimmäisen 
suoraveloitustapahtuman, yksittäisten 
suoraveloitustapahtumien ja jokaisen 

Poistetaan.
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myöhemmän suoraveloitustapahtuman 
yhteydessä. Maksunsaajan 
maksupalveluntarjoajan on lähetettävä 
tällaiset valtuutukseen liittyvät tiedot 
maksajan maksupalveluntarjoajalle 
jokaisen suoraveloitustapahtuman 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Maksajalla on oltava mahdollisuus 
määrätä maksupalveluntarjoajansa 
rajoittamaan suoraveloitusperintä tiettyyn 
summaan tai jaksotukseen taikka 
molempiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Jos maksajan ja maksunsaajan 
välisessä sopimuksessa suljetaan pois 
oikeus palautukseen, maksajan 
maksupalveluntarjoajan on maksajan 
pyynnöstä tarkastettava jokainen 
suoraveloitustapahtuma todetakseen 
valtuutusta koskevien tietojen perusteella, 
onko kyseisen suoraveloitustapahtuman 
määrä sama kuin valtuutuksessa sovittu 
määrä, ennen kuin maksajan maksutiliä 
veloitetaan.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Maksajalla on oltava mahdollisuus 
määrätä maksupalveluntarjoajansa 
estämään suoraveloitukset maksajan 
tilille tai estämään suoraveloitukset, jotka 
tulevat yhdeltä tai useammalta 
yksilöidyltä maksunsaajalta tai 
hyväksymään ainoastaan yhdeltä tai 
useammalta yksilöidyltä maksunsaajalta 
tulevat suoraveloitukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) Suostumus on annettava sekä 
maksunsaajalle että maksajan 
maksupalveluntarjoajalle (suoraan tai 
epäsuorasti maksunsaajan kautta), ja 
maksunsaajan tai tämän puolesta 
toimivan kolmannen osapuolen on 
tallennettava valtuutukset yhdessä niiden 
myöhempien muutosten ja/tai 
peruutuksen kanssa.

Poistetaan.

Or. en


