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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan eurooppalaisesta maksusuoritusmääräyksestä 

ja toimenpiteistä vähäisiä vaateita koskevien oikeudenkäyntien yksinkertaistamiseksi ja 

nopeuttamiseksi (COM(2002)0746), 

– ottaa huomioon eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 

12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1896/20061, 

– ottaa huomioon eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1896/2006 liitteiden 

muuttamisesta 4. lokakuuta 2012 annetun komission asetuksen (EU) N:o 936/20122, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn 

käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1896/2006 soveltamisesta (COM(2015)0495), 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun arvioinnin eurooppalaisen 

maksamismääräysmenettelyn täytäntöönpanosta EU:n tasolla, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0299/2016), 

A. ottaa huomioon, että komissio on toimittanut asetuksen (EY) N:o 1896/2006 32 artiklan 

mukaisesti kertomuksen, jossa tarkastellaan eurooppalaisen 

maksamismääräysmenettelyn käyttöä; 

B. ottaa huomioon, että kertomus annettiin lähes kaksi vuotta myöhässä eikä se sisällä 

kunkin jäsenvaltion osalta vaadittua laajaa ja ajantasaista vaikutusten arviointia, jossa 
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tarkastellaan jäsenvaltioiden erilaisia säädöksiä ja niiden yhteentoimivuutta, vaan 

ainoastaan epätäydellisiä tilastotietoja, jotka ovat enimmäkseen vuodelta 2012; toteaa, 

että eurooppalainen maksamismääräys on vaihtoehtoinen menettely, jota voidaan 

käyttää rajatylittävissä asioissa vaihtoehtona kansallisille maksamismääräyksille; 

C. ottaa huomioon, että tämä menettely perustettiin, jotta voitaisiin periä nopeasti, helposti 

ja edullisesti selkeitä – määrätyn suuruisia ja erääntyneitä – vastaajan riitauttamattomia 

velkasummia; toteaa, että tilastotietojen perusteella menettely vaikuttaa suurelta osin 

toimivan tyydyttävästi mutta sen koko potentiaalia ei ole lähimainkaan hyödynnetty, 

sillä menettelyä käytetään lähinnä jäsenvaltioissa, joiden lainsäädäntöön sisältyy 

vastaava kansallinen menettely; 

D. katsoo, että eurooppalainen maksamismääräysmenettely kuuluu oikeudellisen 

yhteistyön alan toimenpiteisiin, jotka koskevat yksityisoikeudellisia asioita, joiden 

vaikutukset ulottuvat valtioiden rajojen yli, ja jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden 

moitteettoman toiminnan turvaamiseksi; 

E. toteaa, että maksuviivästykset ovat keskeinen syy erityisesti pienten ja keskisuurten 

yritysten maksukyvyttömyyteen, joka uhkaa yritysten selviytymistä, ja ne aiheuttavat 

runsaasti työpaikkojen menetyksiä; 

F. katsoo, että olisi ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten kohdennettuihin 

tiedotuskampanjoihin, menettelyn saatavuutta, toimintaa, soveltamista ja siitä koituvia 

etuja koskevan tiedon jakamiseksi kansalaisille, yrityksille, oikeusalan ammattilaisille ja 

muille osapuolille; 

G. katsoo, että joissakin jäsenvaltioissa, joissa eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä 

ei sovelleta nykyisen asetuksen mukaisesti, maksamismääräykset olisi annettava 

nopeammin ja joka tapauksessa olisi noudatettava asetuksessa vahvistettua 30 päivän 

määräaikaa; muistuttaa, että maksamismääräyksiä voidaan soveltaa ainoastaan 

riitauttamattomiin vaatimuksiin; 

H. katsoo, että on syytä edistää hakemuslomakkeiden jättämisen verkossa mahdollistavan 

e-Codex-järjestelmän kehittämistä muiden toimien avulla, joilla pyritään tehostamaan 

menettelyn käyttöä; 

I. katsoo, että useampien jäsenvaltioiden olisi seurattava Ranskan, Tšekin, Viron, 

Kyproksen ja Ruotsin esimerkkiä ja annettava kantajille mahdollisuus jättää hakemus 

muillakin kielillä ja yleensäkin ryhdyttävä tukitoimenpiteisiin, jotta minimoidaan 

vieraan kielen käytöstä aiheutuvat virhemahdollisuudet; 

J. katsoo, että menettelyn yksinkertaistettu luonne ei tarkoita, että sitä voidaan käyttää 

väärin kohtuuttomien sopimusehtojen soveltamiseksi, sillä asetuksen (EY) N:o 

1896/2006 8 artiklan mukaan tuomioistuimen on tutkittava saatavillaan olevan tiedon 

pohjalta, vaikuttaako vaatimus perustellulta, ja siten varmistettava, onko tapaus unionin 

tuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön mukainen; toteaa lisäksi, että kaikille 

osapuolille olisi tiedotettava niiden oikeuksista ja menettelyistä; 

K. katsoo, että vakiolomakkeita on tarkistettava ja tarkasteltava tulevaisuudessa 

säännöllisesti unionin jäsenvaltioiden ja rahayksikköjen luettelon ajantasaistamiseksi ja 

parempien säännösten antamiseksi koron maksamisesta vaatimukselle, mukaan lukien 

asianmukainen kuvaus perittävästä korosta; 



L. katsoo, että komission olisi harkittava ehdotuksen tekemistä menettelyn soveltamisalaa 

ja maksumääräysten uudelleen tutkimista poikkeuksellisissa tapauksissa koskevien 

säännösten tarkistamisesta; 

1. on tyytyväinen siihen, että eurooppalainen maksamismääräysmenettely vaikuttaa 

toimivan hyvin kaikissa jäsenvaltioissa, ja toteaa, että sitä voidaan soveltaa siviili- ja 

kauppaoikeudellisissa tapauksissa, jotka koskevat riitauttamattomia saatavia, ja sen 

päätavoitteena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa velkojien oikeuksien tunnustamista ja 

toteutumista rajat ylittävissä tapauksissa EU:ssa; 

2. pitää valitettavana huomattavaa, lähes kahden vuoden viivettä asetuksen (EY) N:o 

1896/2006 soveltamisesta laaditun komission kertomuksen toimittamisessa; 

3. pitää valitettavana, että komission kertomuksesta puuttuu asetuksen (EY) N:o 

1896/2006 32 artiklassa edellytetty laaja vaikutusten arviointi kunkin jäsenvaltion 

osalta; pitää valitettavana myös, että kertomuksesta puuttuu ajantasaista tietoa 

eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn toimivuudesta ja täytäntöönpanosta 

jäsenvaltioissa; kehottaa näin ollen komissiota laatimaan laajan, ajantasaisen ja 

yksityiskohtaisen vaikutusten arvioinnin; 

4. pitää myös valitettavana, että eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käytön 

yleisyys vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioissa; korostaa tässä yhteydessä, että 

unionin lainsäädännön tarjoamasta yksinkertaistetusta ja nykyaikaisesta menettelystä 

huolimatta erot täytäntöönpanossa eri jäsenvaltioissa ja halu valita kansallinen 

lainsäädäntö eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn sijaan saavat aikaan sen, että 

asetuksen (EY) N:o 1896/2006 täytäntöönpanon tulokset eivät ole parhaat mahdolliset 

ja että unionin kansalaiset eivät tästä johtuen voi käyttää oikeuksiaan rajojen yli, mikä 

saattaa heikentää luottamusta unionin lainsäädäntöön; 

5. huomauttaa, että kansalaiset käyttävät menettelyä useimmin ja tuntevat sen parhaiten 

jäsenvaltioissa, joissa on samanlaisia kansallisia välineitä; 

6. katsoo, että on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin ja lisättävä kansalaisille, yrityksille, 

oikeusalan ammattilaisille ja muille asiaankuuluville toimijoille annettavaa tiedotusta 

eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn saatavuudesta, toiminnasta, soveltamisesta 

ja siitä koituvista eduista rajatylittävissä tapauksissa; tähdentää lisäksi, että kansalaiset 

ja erityisesti pk-yritykset tarvitsevat apua, jotta ne tuntevat ja voivat paremmin käyttää 

ja ymmärtää olemassa olevia oikeudellisia välineitä ja jotta rajatylittäviä 

maksuvaatimuksia voidaan panna täytäntöön asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 

mukaisesti; 

7. korostaa, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kattavat, paikkansapitävät ja 

ajantasaiset tiedot toimivan seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi; 

8. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään antamaan maksamismääräykset 30 päivän kuluessa ja 

hyväksymään mahdollisuuksien mukaan vierailla kielillä tehdyt hakemukset, sillä 

käännösvaatimukset vaikuttavat kielteisesti menettelyn kustannuksiin ja 

käsittelyaikoihin; 

9. tukee täysin ponnisteluja sen hyväksi, että tulevaisuudessa voidaan hyväksyä 

eurooppalaista maksamismääräystä koskevien hakemusten jättäminen sähköisesti; 

kehottaa tämän vuoksi komissiota kannustamaan e-Codex-pilottihankkeen käyttöön ja 



laajentamaan sen kaikkiin jäsenvaltioihin eurooppalaista maksamismääräystä koskevien 

sähköisten hakemusten toteutettavuudesta tehdyn komission tutkimuksen pohjalta; 

10. kehottaa komissiota hyväksymään vaaditun mukaisesti ajantasaistetut vakiolomakkeet, 

jotta ne soveltuvat paremmin muun muassa vaatimuksille perittävän koron 

asianmukaiseen kuvaukseen; 

11. katsoo, että asetuksen tulevassa tarkastelussa olisi pyrittävä poistamaan tietyt 

poikkeukset menettelyn soveltamisalasta ja tarkistamaan eurooppalaisen 

maksamismääräyksen uudelleen tutkimista koskevia säännöksiä; 

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

 


