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LYHYET PERUSTELUT

Tällä ehdotuksella direktiiviksi pyritään parantamaan maksutileihin liittyvistä maksuista 
annettavien tietojen avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, helpottamaan maksutilien vaihtoa, 
poistamaan asuinpaikkaan perustuva syrjintä maksutilien yhteydessä sekä tarjoamaan 
mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä EU:ssa.

Tältä osin ehdotuksen tavoitteena on ensinnäkin luettelon käyttöön ottaminen edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu kansallisella tasolla, ja EU:n tasolla standardoidun 
terminologian käyttöön ottaminen mukaan lukien yleisimmin käytettyjen palvelujen ehdot ja 
määritelmät, jotka ovat yhteisiä ainakin suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Nykyisessä 
maksupalveludirektiivissä (direktiivi 2007/64/EY) vahvistetaan palvelujen avoimuutta 
koskevat yhteiset säännöt sekä maksupalvelutietoja koskevat vaatimukset, mutta siihen ei 
sisälly erityisjärjestelyjä palkkioiden vertailukelpoisuutta koskevien mekanismien luomiseksi.

Samansuuntaisesti edellä esitettyjen seikkojen kanssa jäsenvaltioiden edellytetään ottavan 
käyttöön yleinen velvoite, jonka mukaan maksupalveluntarjoajien on asetettava siirtopalvelu 
saataville kaikille asiakkaille, joilla on unioniin sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä tili. Tämä on tarpeen, koska maksutilien siirrettävyys EU:ssa on rajallista, mikä 
johtuu suuressa määrin siitä, että kuluttajille tarjotaan riittämättömästi tietoa (ja usein 
epäselviä tietoja) tilien siirtämismenettelystä, sekä siitä, että joissakin tapauksissa 
maksupalveluntarjoajien henkilökunta ei avusta asiakkaita tarpeeksi. 

Ehdotuksella pyritään myös varmistamaan EU:n kaikille kuluttajille mahdollisuus käyttää 
perusmaksupalveluita ja kielletään asuinpaikkaan perustuva syrjintä sellaisiin kuluttajiin 
nähden, jotka aikovat avata maksutilin kotimaansa ulkopuolella. Tämä hyödyttää sekä 
maksupalveluntarjoajia että kuluttajia.

Ehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 artiklaan. 
EU:n tason kehyksen luomisella ehdotuksen kattamille aloille pyritään poistamaan jäljellä 
olevat esteet maksupalveluiden vapaan liikkuvuuden ja yleisemmin tavaroiden, henkilöiden, 
palveluiden ja pääoman vapaan liikkuvuuden tieltä. Täysin yhdentyneillä ja kehittyneillä 
maksupalveluiden sisämarkkinoilla on keskeinen merkitys kyseisten esteiden poistamisessa. 
Ehdotuksella estetään myös sisämarkkinoiden muuttuminen entistä pirstaleisemmaksi, kuten 
voisi käydä, jos jäsenvaltiot toteuttaisivat oma-aloitteisesti erilaisia ja epäjohdonmukaisia 
sääntelytoimia tällä alalla. Jäljempänä esitetyissä tarkistuksissa korjataan joitakin komission 
ehdottamaan direktiiviluonnokseen sisältyviä epätarkkuuksia. Niillä pyritään parantamaan 
säädöksen laatua, jotta sen tavoitteet voidaan saavuttaa tehokkaammin.

TARKISTUKSET

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kuluttajat hyötyisivät eniten 
ytimekkäistä tiedoista, joita on helppo 
vertailla eri maksupalveluntarjoajien 
kesken. Välineet, jotka asetetaan 
kuluttajien saataville maksutilitarjousten 
vertailua varten, eivät vaikuttaisi 
myönteisesti, jos eri tarjousten sisältämistä 
maksuista laadittujen pitkien luetteloiden 
läpikäymiseen käytettävä aika kumoaisi 
hyödyn, joka saadaan edullisimman 
tarjouksen valinnasta. Tämän vuoksi 
maksuja koskeva terminologia olisi 
standardoitava vain jäsenvaltioiden 
edustavimpien ehtojen ja määritelmien 
osalta, jotta voidaan välttää riski liiallisten 
tietojen antamisesta.

(12) Kuluttajat hyötyisivät eniten 
ytimekkäistä ja täsmällisistä tiedoista, joita 
on helppo vertailla eri 
maksupalveluntarjoajien kesken. Välineet, 
jotka asetetaan kuluttajien saataville 
maksutilitarjousten vertailua varten, eivät 
vaikuttaisi myönteisesti, jos eri tarjousten 
sisältämistä maksuista laadittujen pitkien 
luetteloiden läpikäymiseen käytettävä aika 
kumoaisi hyödyn, joka saadaan 
edullisimman tarjouksen valinnasta. Tämän 
vuoksi maksuja koskeva terminologia olisi 
standardoitava vain jäsenvaltioiden 
edustavimpien ehtojen ja määritelmien 
osalta, jotta voidaan välttää riski liiallisten 
tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajille olisi taattava mahdollisuus 
käyttää eräitä perusmaksupalveluita, joille 
jäsenvaltioiden on määritettävä 
vähimmäismäärä operaatioita siten, että 
siinä otetaan huomioon sekä kuluttajien 
tarpeet että kyseisen jäsenvaltion 
kaupalliset menettelyt. Pankit voivat 
soveltaa tavanomaisia maksujaan tämän 
vähimmäispalveluluettelon ulkopuolisiin 
palveluihin. Perusmaksutileihin liittyviin 
palveluihin olisi kuuluttava järjestely, joka 
mahdollistaa käteistalletukset ja -nostot. 
Kuluttajien olisi voitava toteuttaa keskeisiä 
maksutapahtumia, kuten vastaanottaa 
tuloja tai etuuksia, maksaa laskuja tai 
veroja sekä hankkia tavaroita ja palveluita, 

(30) Kuluttajille olisi taattava mahdollisuus 
käyttää eräitä perusmaksupalveluita, joille 
jäsenvaltioiden on määritettävä 
vähimmäismäärä operaatioita siten, että 
siinä otetaan huomioon sekä kuluttajien 
tarpeet että kyseisen jäsenvaltion 
kaupalliset menettelyt. Pankit voivat 
soveltaa tavanomaisia maksujaan tämän 
vähimmäispalveluluettelon ulkopuolisiin 
palveluihin. Perusmaksutileihin liittyviin 
palveluihin olisi kuuluttava järjestely, joka 
mahdollistaa käteistalletukset ja -nostot. 
Kuluttajien olisi voitava toteuttaa keskeisiä 
maksutapahtumia, kuten vastaanottaa 
tuloja tai etuuksia, maksaa laskuja tai 
veroja sekä hankkia tavaroita ja palveluita, 
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myös suoraveloituksena, tilisiirtona ja 
maksukortilla. Tällaisten palveluiden olisi 
mahdollistettava tavaroiden ja palveluiden 
verkko-ostokset ja annettava kuluttajille 
tilaisuus käynnistää maksutoimeksiantoja 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän kautta, jos 
sellainen on saatavilla. Perusmaksutiliä ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittaa verkkokäyttöön, 
sillä siten luotaisiin este kuluttajille, joilla 
ei ole internetyhteyttä. Kuluttajille ei pitäisi 
antaa tilinylitysoikeutta perusmaksutilin 
yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
antaa maksupalveluntarjoajien tarjota 
hyvin pieniä määriä koskevia 
puskurijärjestelyitä perusmaksutilien 
yhteydessä.

myös suoraveloituksena, tilisiirtona ja 
maksukortilla. Tällaisten palveluiden olisi 
mahdollistettava tavaroiden ja palveluiden 
verkko-ostokset ja annettava kuluttajille 
tilaisuus käynnistää maksutoimeksiantoja 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän kautta, jos 
sellainen on saatavilla. Perusmaksutiliä ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittaa verkkokäyttöön, 
sillä siten luotaisiin este kuluttajille, joilla 
ei ole internetyhteyttä. Kuluttajille ei pitäisi 
antaa tilinylitysoikeutta perusmaksutilin 
yhteydessä.

Perustelu

Maksupalveluntarjoajien mahdollisuus tarjota hyvin pieniä määriä koskevia 
puskurijärjestelyitä perusmaksutilien yhteydessä on ristiriidassa komission ehdotuksen 
16 artiklan 4 kohdan kanssa, jonka mukaan kuluttajille ei saa tarjota tilinylitysoikeutta 
perusmaksutilien yhteydessä, koska se, ettei ”hyvin pienten määrien” käsitettä ole määritelty 
eikä niille ole asetettu rajaa, tekee tekstistä epäselvän.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon maksupalveluista, joiden osuus 
sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

Perustelu

Riittää kun varmistetaan, että luettelo edustavimmista maksupalveluista, joista veloitetaan 
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maksu kansallisella tasolla, sisältää suurimman osan edustavimmista maksupalveluista. 
Tässä ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää tiettyä lukumäärää, koska jäsenvaltioiden välisiä 
eroja olisi mahdotonta ottaa huomioon.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle tämän 
hahmotettavissa olevan maksuja koskevan 
tietoasiakirjan, joka sisältää luettelon 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista 
edustavimmista palveluista ja kutakin 
palvelua vastaavista maksuista, edellyttäen 
että maksupalveluntarjoaja tarjoaa 
kyseisiä palveluja.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne ilmoittavat kuluttajalle 
maksuja koskevasta tietoasiakirjasta, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville sanaston vähintään 1 
kohdassa tarkoitetusta 
maksupalveluluettelosta ja siihen 
liittyvistä määritelmistä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville sanaston vähintään 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta 
edustavimpien maksupalvelujen 
luettelosta ja siihen liittyvistä 
määritelmistä.

Perustelu

Tässä olisi viitattava 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun edustavimpien maksupalvelujen 
luetteloon, koska juuri nimenomaan kyseinen luettelo mainitaan 4 artiklan 1 kohdassa. 

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen.

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville maksutta pysyvällä välineellä 
tiloihin, joihin kuluttajilla on pääsy 
aukioloaikoina, ja asetettava ne jatkuvasti
saataville sähköisessä muodossa 
verkkosivuilleen.

Perustelu

Pääsyn takaaminen maksupalveluntarjoajien toimitiloihin aukioloaikojen ulkopuolella on 
vaatimus, jota maksupalveluntarjoajien olisi vaikea noudattaa. Ehdotuksen olisi pysyttävä 
tässä asiassa joustavana ja jätettävä sijaa kansallisten olosuhteiden huomioon ottamiselle.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) oltava toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista maksupalveluntarjoajista;

(a) oltava riippumattomia kaikista 
maksupalveluntarjoajista;

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) ilmoitettava selkeästi omistajat ja 
rahoitus;

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) oltava puolueettomia ja esitettävä 
selvästi perusteet, joita käytetään 
määritettäessä maksutilin käyttäjälle 
suositeltavaa maksutiliä;

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) pidätyttävä esittämästä 
maksupalveluntarjoajien, näiden 
edustajien, kumppaneiden tai 
tuotemerkkien mainoksia kotisivuillaan 
tai vertailusivustoilla;
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytettävä selkeää kieltä ja tarvittaessa
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja termejä;

(b) käytettävä selkeää kieltä ja soveltuvin 
osin 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
EU:n standardoitua terminologiaa;

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) otettava eturistiriitojen välttämiseksi 
käyttöön järjestelmiä, joilla varmistetaan, 
etteivät välittömät tai välilliset omistus- tai 
liikesuhteet estä tässä kohdassa 
lueteltujen edellytysten täyttymistä;

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vuoden 2018 loppuun mennessä on 
kehitettävä myös eurooppalaiset 
verkkosivustot, joilla vertaillaan 
maksupalveluntarjoajien eri 
jäsenvaltioissa veloittamia maksuja 
maksutileihin liittyvistä palveluista.
Komissio laatii kyseiseen ajankohtaan 
mennessä eurooppalaisen 
vertailusivuston, jota pidetään yllä 
yhteistyössä Euroopan 
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pankkiviranomaisen kanssa.
Komissio kehittää kyseiseen ajankohtaan
mennessä 24 artiklan mukaisesti 
delegoidulla säädöksellä myös 
vapaaehtoisen valtuutusjärjestelmän 
yksityisiä eurooppalaisia vertailusivustoja 
varten. Valtuutuksen saadakseen 
yksityisten toimijoiden ylläpitämien 
eurooppalaisten vertailusivustojen on 
täytettävä kaikki 2 kohdassa tarkoitetut 
edellytykset. Komissio pidättää itsellään 
oikeuden evätä tai perua yksityisten 
toimijoiden valtuutus, jos nämä lyövät 
laimin 2 kohdan mukaisten velvoitteiden 
noudattamisen.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Komissio ottaa käyttöön yhden 
portaalin, johon kerätään linkit kunkin 
jäsenvaltion valtuutettuihin 
vertailusivustoihin sekä Euroopan tason 
vertailusivustoihin, ja pitää portaalin 
tiedot ajan tasalla.
Portaalissa on myös kuluttajia varten 
3 artiklassa tarkoitettua unionin 
standardoitua terminologiaa koskeva 
sanasto sekä ohjeet maksutilien 
siirtämisestä rajojen yli.
Portaalissa on myös julkaistava ja 
asetettava helposti saataville luettelo 
20 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista 
kansallisista viranomaisista sekä niiden 
yhteystiedot.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, joita siirtävä 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta pitämänsä maksutilin 
irtisanomisesta, määritetään direktiivin 
2007/64/EY 45 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtävä maksupalveluntarjoaja ei veloita
kuluttajalta maksuja pitämänsä maksutilin 
irtisanomisesta.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut 
maksut, joita siirtävä tai vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta 10 artiklan nojalla 
tarjotuista palveluista, ovat asianmukaiset 
ja vastaavat kyseisen 
maksupalveluntarjoajan todellisia 
kustannuksia.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtävä tai vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja ei veloita
kuluttajalta maksuja 10 artiklan nojalla 
tarjotuista palveluista.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
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korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta. Todistustaakka 
on maksupalveluntarjoajalla, jonka on 
osoitettava noudattaneensa 10 artiklassa 
säädettyjä ehtoja.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta 
kuluttaja voi käyttää 17 artiklan 1 
kohdassa lueteltuja maksupalveluita;

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili;

Perustelu

Maksupalvelutarjoajat eivät voi saada selville, onko kuluttajalla jollakin muulla 
maksupalvelutarjoajalla maksutili, jonka kautta voidaan suorittaa perusmaksupalveluja, 
ilman, että kyseessä oleva toinen pankki joutuisi paljastamaan kaupallisia tai 
pankkisalaisuuksia.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat 
toimivaltuudet. Jos useampi kuin yksi 
viranomainen on jäsenvaltion alueella 
toimivaltainen varmistamaan tämän 
direktiivin tehokkaan noudattamisen ja 
valvomaan sitä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseiset viranomaiset 
tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat 
kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat 
toimivaltuudet. Jos useampi kuin yksi 
viranomainen on jäsenvaltion alueella 
toimivaltainen varmistamaan tämän 
direktiivin tehokkaan noudattamisen ja 
valvomaan sitä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseiset viranomaiset 
tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat 
kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti. 
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Näiden viranomaisten on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
varmistaakseen, että tällä direktiivillä 
käyttöön otettuja toimenpiteitä sovelletaan 
asianmukaisesti ja täysipainoisesti.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 23 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 23 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Perustelu

Vastalauseiden esittämistä koskevaa määräaikaa on pidennettävä, jotta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston on mahdollista tarkastella delegoitua säädöstä perusteellisesti ja 
päättää, onko sen hyväksyminen esitetyssä muodossa asianmukaista ja oikein.
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