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EUROOPAN KESKUSPANKKI
EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,
annettu 7 päivänä huhtikuuta 2011,
ehdotuksesta asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten
vaatimusten vahvistamisesta
(CON/2011/32)
(2011/C 155/01)
Johdanto ja oikeudellinen perusta
Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 28 päivänä tammikuuta 2011 Euroopan unionin neuvostolta
pyynnön antaa lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euromääräisiä tilisiir
toja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (EY) N:o 924/2009
muuttamisesta (1) (jäljempänä asetusehdotus).
EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 4
kohtaan ja 282 artiklan 5 kohtaan, sillä asetusehdotus sisältää säännöksiä, jotka vaikuttavat Euroopan
keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perustehtävään edistää maksujärjestelmien moitteetonta toimintaa sopimuk
sen 127 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan mukaisesti. Tämän lausunnon on antanut Euroopan
keskuspankin neuvosto Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukai
sesti.
Yleisiä huomautuksia
EKP suhtautuu myönteisesti Euroopan komission ehdotukseen siitä, että siirtymiselle yhtenäisen euromaksu
alueen (SEPA) tilisiirtoihin ja SEPA-suoraveloituksiin asetettaisiin määräajat unionin asetuksella, ja tukee sitä.
EKP ja eurojärjestelmä ovat kiinnittäneet toistuvasti huomiota siihen, että tarvitaan kunnianhimoisia mutta
realistisia määräaikoja siirtymiselle SEPA-tilisiirtoihin ja SEPA-suoraveloituksiin, jotta SEPAsta saadaan täydet
hyödyt. Vaikka SEPA-hankkeen mahdolliset hyödyt ovat merkittäviä, tällä hetkellä käytössä olevaa ensisijai
sesti markkinalähtöistä lähestymistapaa ei voida pitää täysin menestyksellisenä. Yleisesti vaikean taloudellisen
tilanteen aiheuttama markkinoiden epävarmuus, verkkoliiketoiminnan edelläkävijöille koituvat haitat ja
SEPA-maksujärjestelmien ja perinteisten maksujärjestelmien rinnakkaisesta käytöstä aiheutuvat kaksinkertai
set kustannukset ovat johtaneet siihen, että monet markkinatoimijat ovat erityisesti tarjontapuolella toivo
neet EU:n lainsäädäntöä, jossa SEPAan siirtymiselle vahvistettaisiin määräaika. Yleisesti sovellettavaa unionin
säädöstä, joka on kaikilta osin sitova ja jota sovelletaan suoraan kaikissa jäsenvaltioissa, pidetään siten
olennaisen tärkeänä, jotta SEPAan voidaan siirtyä menestyksellisesti, koska hanke saattaisi muuten epäon
nistua.
Erityisiä huomautuksia
EKP on monissa yhteyksissä huomauttanut, että tarvitaan selkeitä ohjeita suoraveloitusten
siirtohinnoista (2). Rajatylittävistä maksuista yhteisössä ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta
(1) KOM(2010) 775 lopullinen.
(2) Ks. Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin yhteinen kannanotto, jossa selvennetään tiettyjä tulevan SEPAsuoraveloituksen (SDD) liiketoimintamallin taustalla olevia periaatteita, maaliskuu 2009, ja Yhtenäinen euromaksualue,
seitsemäs seurantaraportti, teoriasta käytäntöön, lokakuu 2010, s. 17, molemmat saatavilla EKP-verkkosivuilla osoit
teessa http://www.ecb.europa.eu
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16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 924/2009 (1) 6
ja 7 artiklalla otettiin käyttöön rajatylittäviä suoraveloitustapahtumia koskeva väliaikainen siirtohinta, jota
sovellettiin, ellei toisin ollut sovittu, samalla kun vahvistettiin väliaikaisesti kansallisia suoraveloitustapahtu
mia koskevat siirtohinnat. Kumpaakaan näistä artikloista ei sovelleta enää 1 päivänä marraskuuta 2012; jotta
vältettäisiin lainaukko, joka vaikeuttaa siirtymistä SEPA-suoraveloitukseen, on tärkeää ottaa käyttöön pitkä
aikainen ratkaisu suoraveloituksia koskevia siirtohintoja varten. Suoraveloitustapahtumia koskevia siirtohin
toja sääntelevä asetusehdotuksen 6 artikla edistää tällaisen oikeusvarmuuden saavuttamista.
Siltä osin kuin EKP suosittaa asetusluonnosta muutettavaksi, yksityiskohtaiset muutosehdotukset perustelui
neen on esitetty liitteessä.
Tehty Frankfurt am Mainissa, 7 päivänä huhtikuuta 2011.
EKP:n puheenjohtaja
Jean-Claude TRICHET

(1) EUVL L 266, 9.10.2009, s. 11.

25.5.2011

25.5.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LIITE
Muutosehdotukset
EKP:n ehdottamat muutokset (1)

Komission ehdottama teksti

Muutos 1
Asetusehdotuksen johdanto-osan toisen perustelukappaleen ensimmäinen virke
”SEPAn menestyminen on taloudellisesti, rahallisesti ja po
liittisesti erittäin tärkeää.”

”(2) SEPAn menestyminen on taloudellisesti, rahallisesti ja
poliittisesti erittäin tärkeää.”

Perustelu
SEPA on taloudellisesti ja poliittisesti erittäin tärkeä, mutta sillä ei ole rahapoliittista merkitystä; siksi sana ”rahallisesti” pitäisi
poistaa.
Muutos 2
Asetusehdotuksen johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen kolmas ja uusi neljäs virke
”Rahansiirron, sisäisesti käsiteltyjen maksujen, maksupalve
luntarjoajien välisten suurten maksutapahtumien ja matka
puhelimen välityksellä suoritettavien maksujen ei pitäisi
kuulua sääntöjen soveltamisalaan, koska kyseiset maksupal
velut eivät ole verrattavissa tilisiirtoihin ja suoraveloituk
siin.”

”Rahansiirron, sisäisesti käsiteltyjen maksujen, maksupalve
luntarjoajien välisten suurten maksutapahtumien ja matka
puhelimen välityksellä suoritettavien maksujen ei pitäisi
kuulua sääntöjen soveltamisalaan, koska kyseiset maksupal
velut eivät ole verrattavissa tässä asetuksessa tarkoitettui
hin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin. Myöskään maksuta
pahtumien, joissa käsittely ja katteensiirto suoritetaan
suuria maksuja välittävillä maksujärjestelmillä, ei pitäisi
kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan.”

Perustelu
EKP ehdottaa, että lisätään asetuksen määritelmiin selvennys siitä, että rahansiirto, sisäisesti käsitellyt maksut ym. eivät ole
asetusehdotuksessa tarkoitettuja tilisiirtoja ja suoraveloituksia. Ks. EKP:n ehdottamaa uutta neljättä virkettä koskevat perustelut
muutoksen 5 yhteydessä.
Muutos 3
Asetusehdotuksen johdanto-osan yhdeksännen perustelukappaleen toinen virke
”Jotta voidaan luoda sähköisten maksujärjestelmien yhden
tyneet markkinat euromääräisiä maksuja varten, on olen
naisen tärkeää, että tekniset esteet eivät haittaa tilisiirtojen
ja suoraveloitusten käsittelyä ja että käsittely suoritetaan
järjestelyllä, jossa valtaosa maksupalvelujentarjoajista valtao
sasta jäsenvaltioita noudattaa samoja perussääntöjä, joita
sovelletaan sekä rajaylittäviin että puhtaasti kansallisiin tili
siirto- ja suoraveloitusmaksutapahtumiin.”

”Jotta voidaan luoda sähköisten maksujärjestelmien yhden
tyneet markkinat euromääräisiä maksuja varten, on olen
naisen tärkeää, että tekniset esteet eivät haittaa tilisiirtojen
ja suoraveloitusten käsittelyä ja että käsittely suoritetaan
järjestelyllä, jossa valtaosa maksupalvelujentarjoajista valtao
sasta jäsenvaltioita, joiden valuutta on euro, noudattaa
samoja perussääntöjä, joita sovelletaan sekä rajaylittäviin
että puhtaasti kansallisiin tilisiirto- ja suoraveloitusmaksuta
pahtumiin.”

Perustelu
Yhteentoimivuus on olennaisen tärkeää, jotta voitaisiin varmistaa maksujen tehokas käsittely koko unionissa. Kaksitahoiset vaa
timukset, jotka koskevat sääntöjen kansallista ja rajatylittävää soveltamista ja asetusehdotuksen johdanto-osan 9 perustelukappaleessa
ja 4 artiklan 1 kohdassa edellytettyä maksupalveluntarjoajien valtaosan edustusta, ovat tärkeitä toimenpiteitä sen varmistamiseksi,
että maksujärjestelmistä tulee yleiseurooppalaisia. Uusien maksupalvelujen kehityksen kannalta, ensisijainen huoli ei ehkä kuitenkaan
ole se, että ne jäsenvaltioiden maksupalveluntarjoajat, joiden valuutta ei ole euro, noudattavat sääntöjä, koska euromääräisten
tapahtumien määrä on joissain näissä jäsenvaltioissa vähäinen. Siksi ehdotetaan, että 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan (ks. muutos
14) ja siten myös johdanto-osan 9 perustelukappaleen edellytystä rajataan siten, että se koskee valtaosaa maksupalvelujentarjoajista
valtaosasta jäsenvaltioita, joiden valuutta on euro. Tällä pitäisi yhtäältä välttää ylivoimaiset esteet otettaessa käyttöön innovatiivisia
tilisiirto- ja suoraveloituspalveluja ja toisaalta varmistaa yleiseurooppalaisuus.
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Muutos 4
Asetusehdotuksen johdanto-osan 16 perustelukappaleen ensimmäinen virke
”(16) Joissakin jäsenvaltioissa on tiettyjä perinteisiä maksu
välineitä, jotka ovat tilisiirtoja tai suoraveloituksia mutta
joissa on, usein historiallisista tai oikeudellisista syistä, hy
vin erityisiä toimintoja.”

”Joissakin jäsenvaltioissa on tiettyjä perinteisiä maksuväli
neitä, jotka ovatluokitellaan tilisiirtojaroiksi tai suoraveloi
tuksiaksi mutta joissa on, usein historiallisista tai oikeudel
lisista syistä, hyvin erityisiä toimintoja.”

Perustelu
Tällä ehdotuksella pyritään selventämään, että tietyt perinteiset maksuvälineet luokitellaan tilisiirroiksi tai suoraveloituksiksi niiden
hyvin erityisistä toiminnoista riippumatta.
Muutos 5
Asetusehdotuksen 1 artiklan 2 kohdan b alakohta
”2.

Tätä asetusta ei sovelleta

”2.

Tätä asetusta ei sovelleta

[…]

[…]

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

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

Perustelu
Maksut, jotka suoritetaan suuria maksuja välittävillä maksujärjestelmillä, eivät ole koskaan kuuluneet SEPAn soveltamisalaan, joten
ne pitäisi jättää ehdotetun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Asetusehdotuksessa pitäisi tältä osin selkeästi keskittyä pieniin
maksuihin, joita on eniten, koska suuria maksuja välittävien maksujärjestelmien sisällyttäminen siihen edellyttäisi erillistä monimut
kaisempaa unionin säädöstä, sillä palvelutasot ovat hyvin erilaisia. Kun otetaan huomioon suuria maksuja välittävien maksujärjes
telmien monimutkaisuus, tekniset haasteet, joita pankkialalle aiheutuisi tällaisesta siirrosta, ja se, että suuria maksuja välittävillä
maksujärjestelmillä suoritettavien pienten maksujen osuus on alle 1 % euroalueen pienten maksujen kokonaismäärästä, EKP ei näet
tarvetta tällaiselle unionin säädökselle.
EKP ja kansalliset keskuspankit toimivat EKPJ:n perussäännön 3.1 artiklan neljännessä luetelmakohdassa ja 22 artiklassa tarkoi
tetussa tehtävässään Euroopan laajuisen automatisoidun reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän (TARGET2) osajärjestelmien ope
raattoreina, ja ne pitävät tässä tehtävässään tällä hetkellä ISO20022 XML -standardien käyttöönottoa TARGET2-järjestelmässä
strategisen tärkeänä kysymyksenä.
Muutos 6
Asetusehdotuksen 1 artiklan 2 kohdan c alakohta
”2.

Tätä asetusta ei sovelleta

”2.

Tätä asetusta ei sovelleta

[…]

[…]

c) maksukortilla toteutettaviin maksutapahtumiin, mukaan
luettuna käteisen nostaminen maksutililtä, jos ne eivät
johda tilisiirtoon tai suoraveloitukseen kansallisella tili
numerolla (BBAN) tai kansainvälisellä tilinumerolla
(IBAN) yksilöidylle maksutilille tai yksilöidyltä maksuti
liltä”

c) maksukorttitapahtumiin maksukortilla toteutettaviin
maksutapahtumiin, mukaan luettuna käteisen nostami
nen maksutililtä, jos ne eivät johda tilisiirtoon tai suo
raveloitukseen kansallisella tilinumerolla (BBAN) tai kan
sainvälisellä tilinumerolla (IBAN) yksilöidylle maksutilille
tai yksilöidyltä maksutililtä”

Perustelu
EKP on samaa mieltä siitä, että korttimaksut ja korttinostot pitäisi jättää ehdotetun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle; kortti
maksut johtavat kuitenkin maksutililtä tehtäviä käteisnostoja lukuun ottamatta aina tilisiirtoon tai suoraveloitukseen BBAN:llä tai
IBAN:llä yksilöidylle maksutilille tai yksilöidyltä maksutililtä. Asetusehdotuksen liitteenä oleva komission tekemä vaikutusten arviointi
ei kata korttimaksuja, joten ne jäävät ehdotetun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Tästä syystä EKP ehdottaa, että luovutaan
viittauksesta BBAN:n ja IBAN:n käyttöön, jotta vältetään sellainen tulkinta, että korttimaksut tosiasiallisesti sisältyisivät asetuseh
dotukseen, koska se ei ole tämän säännöksen tarkoituksena.
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Muutos 7
Asetusehdotuksen 1 artiklan 4 kohta (uusi)
Ei tekstiä tällä hetkellä.

”4.
Tätä asetusta ei sovelleta Euroopan keskuspank
kiin ja kansallisiin keskuspankkeihin, kun ne toimivat
raha-tai muina viranomaisina.”
Perustelu

Toimet, joita EKP tai kansallinen keskuspankki toteuttaa perustamissopimuksen 127 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan ja
EKPJ:n perussäännön 3 artiklan nojalla, pitäisi jättää ehdotetun asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle keskuspankin riippumatto
muuden varmistamiseksi (ks. perustamissopimuksen 130 artikla). EKP ehdottaa tässä yhteydessä, että asetusehdotukseen sisällytetään
sama poikkeus kuin sisältyy maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY
muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta 13 päivänä marraskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2007/64/EY (2) 1 artiklan 1 kohdan e alakohtaan.
Muutos 8
Asetusehdotuksen 2 artikla (uusi määritelmä)
Ei tekstiä tällä hetkellä.

” ”maksukortilla” tarkoitetaan välinettä, jonka avulla
maksaja pystyy (i) suorittamaan maksutapahtumia
joko kortin hyväksyvällä laitteella tai etätoimenpiteenä,
esimerkiksi sähköpostin, puhelimen tai internetin väli
tyksellä; tai (ii) nostamaan käteisrahaa pankkiautomaa
tista”
Perustelu

EKP tulkitsee, että asetusehdotuksen 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan tarkoituksena on jättää perinteiset korttitapahtumat sen
soveltamisalan ulkopuolelle ja ottaa mukaan tapahtumat, joissa maksukorttia käytetään ensisijaisesti maksajan yksilöimiseen, kun
hän käynnistää suoraveloitus- tai tilisiirtotapahtuman. Koska suurin osa korttimaksuista suoritetaan viime kädessä tilisiirto- tai
suoraveloitustapahtumana, tämänhetkisen sanamuodon voitaisiin tulkita sisältävän myös korttitapahtumat yleisemmin. EKP ehdottaa
oikeusvarmuuden varmistamiseksi, että otetaan käyttöön maksukortin määritelmä ja muotoillaan asetusehdotuksen 7 artiklan 2
kohta uudelleen siten, että luovutaan kortilla myyntipaikoissa käynnistetyistä suoraveloitustapahtumista (ks. muutos 17). Lisäksi
asetusehdotuksen 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa jätetään soveltamisalan ulkopuolelle maksukortilla suoritettavat maksutapah
tumat maksukorttia määrittelemättä.
Muutos 9
Asetusehdotuksen 2 artikla (uusi määritelmä)
Ei tekstiä tällä hetkellä.

” ”suuria maksuja välittävillä maksujärjestelmillä” tar
koitetaan maksujärjestelmiä, joiden päätarkoituksena
on erittäin kiireellisten ja lähinnä määrältään suurien
yksittäisten maksutapahtumien käsitteleminen, selvittä
minen ja/tai suorittaminen”
Perustelu

Asetusehdotuksen ehdotettu uusi 1 artiklan 2 kohdan b alakohta (ks. muutos 5) sisältää käsitteen ”suuria maksuja välittävät
maksujärjestelmät”, joka pitäisi määritellä.
Muutos 10
Asetusehdotuksen 2 artikla (uusi määritelmä)
Ei tekstiä tällä hetkellä.

” ”pieniä maksuja välittävillä maksujärjestelmillä” tar
koitetaan maksujärjestelmiä, joiden päätarkoituksena
on käsitellä, selvittää ja/tai suorittaa maksutapahtumia,
jotka yhdistetään lähettämistä varten ja jotka ovat lä
hinnä määrältään pieniä eivätkä ole kiireellisiä.”
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Perustelu
Asetusehdotuksen 4 artiklan 2 kohdassa otetaan käyttöön maksujärjestelmien välisen yhteentoimivuuden käsite, jota pitäisi soveltaa
vain pieniä maksuja välittäviin maksujärjestelmiin (ks. muutos 15). Tämän vuoksi käsite ”pieniä maksuja välittävät maksujärjes
telmät” pitäisi määritellä.
Muutos 11
Asetusehdotuksen 2 artiklan 1 kohta
”(1) ”tilisiirrolla” maksupalvelua, jolla maksunsaajan mak
sutiliä hyvitetään, kun maksaja on käynnistänyt yhden
tai useamman maksutapahtuman maksupalveluntar
joajalleen antamallaan suostumuksella;”

”(1) ”tilisiirrolla” maksupalvelua, jolla maksunsaajan mak
sutiliä hyvitetään, kun maksaja on käynnistänyt yhden
tai useamman maksutapahtuman maksupalveluntar
joajalleen antamallaan suostumuksellaohjeella;”

Perustelu
Koska tilisiirto edellyttää konkreettista toimintaa, joka merkitsee enemmän kuin pelkkää maksajan suostumusta, sen määritelmän
pitäisi olla täsmällisempi.
Muutos 12
Asetusehdotuksen 2 artiklan 2 kohta
”(2) ”suoraveloituksella” maksupalvelua, jolla maksajan
maksutiliä veloitetaan, kun maksunsaaja on käynnis
tänyt maksutapahtuman maksajan suostumuksella;”

”(2) ”suoraveloituksella” maksupalvelua, jolla maksajan
maksutiliä veloitetaan maksunsaajan aloitteesta,
kun maksunsaaja on käynnistänyt maksutapahtuman
maksajan suostumuksella maksaja on antanut suos
tumuksensa joko maksunsaajalle tai maksunsaajan
maksupalveluntarjoajalle taikka omalle maksupal
veluntarjoajalleen;”

Perustelu
Jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin johdetun oikeuden muiden merkityksellisten säädösten kanssa ja taattaisiin oikeus
varmuus, ehdotetaan asetusehdotukseen sisältyvän ”suoraveloituksen” määritelmän sovittamista yhteen asetuksen (EY) N:o 924/2009
2 artiklan 14 kohtaan ja direktiivin 2007/64/EY 4 artiklan 28 kohtaan sisältyvän määritelmän kanssa.
Muutos 13
Asetusehdotuksen 2 artiklan 7 kohta
”(7) ”maksujärjestelyllä” kyseiseen järjestelyyn osallistujien
välisten maksujen suorittamista koskevia sääntöjä,
käytänteitä ja standardeja, jotka ovat erillisiä infrast
ruktuuri- tai maksujärjestelmästä, jolla tuetaan kysei
sen järjestelyn käyttöä jäsenvaltioiden välillä ja niiden
sisällä;”

”(7) ”maksujärjestelyllä” kyseiseen järjestelyyn osallistujien
välisten maksujen suorittamista koskevia maksupal
veluntarjoajien välillä sovittuja yhteisiä sääntöjä,
käytänteitä ja standardeja, jotka ovat erillisiä infrast
ruktuuri- tai maksujärjestelmästä, jolla tuetaan kysei
sen järjestelyn käyttöä jäsenvaltioiden välillä ja niiden
sisällä maksutapahtumien suorittamiseksi;”

Perustelu
Jotta varmistettaisiin yhdenmukaisuus unionin johdetun oikeuden muiden merkityksellisten säädösten kanssa ja taattaisiin oikeus
varmuus, ehdotetaan asetusehdotukseen sisältyvän ”maksujärjestelyn” määritelmän sovittamista yhteen asetuksen (EY) N:o 924/2009
2 artiklan 15 kohtaan sisältyvän määritelmän kanssa siten, että otetaan huomioon molempiin määritelmiin sisältyvät yhteiset
osatekijät.
Muutos 14
Asetusehdotuksen 4 artiklan 1 kohta
”1.
Maksupalveluntarjoajien on suoritettava tilisiirrot ja
suoraveloitukset sellaisen maksujärjestelyn mukaisesti, joka
täyttää seuraavat edellytykset:

”1.
Maksupalveluntarjoajien on suoritettava tilisiirrot ja
suoraveloitukset sellaisen maksujärjestelyn mukaisesti, joka
täyttää seuraavat edellytykset:
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a) sen säännöt ovat samat kansallisille ja rajatylittäville ti
lisiirto- ja suoraveloitustapahtumille jäsenvaltioiden vä
lillä ja niiden sisällä;

a) sen säännöt ovat samat kansallisille ja rajatylittäville ti
lisiirto- ja suoraveloitustapahtumille jäsenvaltioiden vä
lillä ja niiden sisällä;

b) järjestelyyn osallistujat edustavat valtaosaa maksupalve
luntarjoajista valtaosassa jäsenvaltioita.”

b) järjestelyyn osallistujat edustavat valtaosaa maksupalve
luntarjoajista valtaosassa jäsenvaltioita, joiden valuutta
on euro.”

Perustelu
Ks. muutosta 3 koskeva perustelu.

Muutos 15
Asetusehdotuksen 4 artiklan 2 kohta

”2.
Maksujärjestelmistä ja tarvittaessa maksujärjestelyistä
on tehtävä teknisesti yhteentoimivia käyttämällä kansainvä
listen tai eurooppalaisten standardointielinten kehittämiä
standardeja.”

”2.
Pieniä maksuja välittävistä mMaksujärjestelmistä ja
tarvittaessa maksujärjestelyistä on tehtävä teknisesti yhteen
toimivia käyttämällä kansainvälisten tai eurooppalaisten
standardointielinten kehittämiä standardeja.”

Perustelu
Asetusehdotuksen 4 artiklan 2 kohdassa edellytetään (tarvittaessa) maksujärjestelmien ja maksujärjestelyjen teknistä yhteentoimi
vuutta ilman että siinä määriteltäisiin konkreettisesti, mitä tällaisella teknisellä yhteentoimivuudella tarkoitetaan. Ihannetapauksessa
edellytettäisiin täsmällisempää muotoilua, jossa otettaisiin tämän käsitteen vaikutukset huomioon. Koska näin ei ole tehty, EKP
ehdottaa, että poistetaan viittaus maksujärjestelyihin, koska tällaisten järjestelyjen välistä teknistä yhteentoimivuutta ei pidetä
toiminnallisesti toteuttamiskelpoisena. Vieläkin tärkeämpää on huomata, että pieniä maksuja välittävät maksujärjestelmät ja suuria
maksuja välittävät maksujärjestelmät ovat luonteeltaan hyvin erilaisia maksun käsittelyn, selvittämisen ja katteensiirron kannalta,
vaikka molempia järjestelmiä voidaan käyttää pienten maksutapahtumien suorittamiseen. Yleisesti arvioiden pieniä maksuja välittävät
maksujärjestelmät käyttävät suuria maksuja välittäviä maksujärjestelmiä saldojensa selvittämiseen. Pitäisi selventää, että yhteentoi
mivuutta voidaan odottaa vain samantyyppisten maksujärjestelmien kesken. Jos vaadittaisiin pieniä maksuja välittävien maksujärjes
telmien ja suuria maksuja välittävien maksujärjestelmien välistä yhteentoimivuutta, tämä herättäisi oikeasuhteisuutta koskevan
kysymyksen, koska suuria maksuja välittävien maksujärjestelmien, kuten TARGET2:n ja EURO1:n välityksellä suoritetut pienet
maksut muodostavat alle 1 % euroalueen pienten maksujen kokonaismäärästä, minkä lisäksi sillä voisi olla ei-toivottuja sivuvaiku
tuksia riskien ja vakauden kannalta.

Muutos 16
Asetusehdotuksen 5 artiklan 1 ja 2 kohta

”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
31 päivänä tammikuuta 2013 [lisätään tarkka päivämäärä:
12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

2.
Suoraveloitukset on suoritettava 6 artiklan sekä liit
teen 1 ja 3 kohdassa vahvistettujen teknisten vaatimusten
mukaisesti viimeistään [lisätään tarkka päivämäärä: 24 kuu
kauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].”

2.
Suoraveloitukset on suoritettava 6 artiklan sekä liit
teen 1 ja 3 kohdassa vahvistettujen teknisten vaatimusten
mukaisesti viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2014 [li
sätään tarkka päivämäärä: 24 kuukauden kuluttua tämän
asetuksen voimaantulosta].”

Perustelu
EKP on samaa mieltä siitä, että tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien vaatimusten pitäisi tulla voimaan melko nopeasti, kun
otetaan erityisesti huomioon, että SEPA-tilisiirrot otettiin käyttöön tammikuussa 2008 ja SEPA-suoraveloitus marraskuussa 2009.
Koska maksuala tarvitsee riittävän pitkät valmistautumisajat, EKP ehdottaa konkreettisten päivämäärien vahvistamista, mieluiten
tammikuun 2013 loppua tilisiirtojen ja tammikuun 2014 loppua suoraveloitusten osalta.
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Muutos 17
Asetusehdotuksen 7 artiklan 2 kohta
”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 vaa
timuksia niihin maksutapahtumiin, jotka on käynnistetty
myyntipaikassa maksukortilla ja jotka johtavat suoraveloi
tukseen BBAN- tai IBAN-tilinumerolla yksilöidyltä maksuti
liltä.”

”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 ja3 kohdassa vahvistettuja vaa
timuksia niihin maksutapahtumiin, jotka on käynnistetty
myyntipaikassa maksukortilla ja jotka johtavat suoraveloi
tustapahtumaankseen BBAN- tai IBAN-tilinumerolla yksi
löidyltä maksutililtä.”

Perustelu
Ks. muutosta 8 ja muutosta 20 koskevat perustelut.
Muutos 18
Ehdotetun asetuksen 12 artiklan 1 kohta
”1.
Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta
antaa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja delegoituja sää
döksiä. Jos on painavat perusteet käyttää kiireellistä menet
telyä, sovelletaan 15 artiklaa.”

”1.
Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi valta
antaa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja delegoituja sää
döksiä. Komissio valmistelee delegoituja säädöksiä kos
kevat ehdotukset tiiviissä yhteistyössä eurojärjestel
män ja tarvittaessa EKPJ:n muiden jäsenten kanssa
sekä kuulee palveluntarjoajia ja käyttäjien edustajia.
Jos on painavat perusteet käyttää kiireellistä menettelyä,
sovelletaan 15 artiklaa.”

Perustelu
On erittäin tärkeää, että delegoiduissa säädöksissä asetettuja teknisiä vaatimuksia voidaan muuttaa sujuvasti ja tehokkaasti, jotta
uusien ja innovatiivisten maksuvälineiden kehittämistä ei vaikeutettaisi. Kun komissio käyttää delegoituja valtuuksiaan, sen pitäisi
toimia tiiviissä yhteistyössä eurojärjestelmän ja tarvittaessa EKPJ:n muiden jäsenten kanssa ja kuulla myös maksualaa ja muita
intressiryhmiä, jotta varmistettaisiin muun muassa se, että muutokset aikataulutetaan maksualan suhdanteiden mukaan.
Muutos 19
Asetusehdotuksen liitteessä oleva 1 kohdan d alakohta
”d) Tiedonantokentässä sallitaan 140 merkkiä. Maksujär
jestelyissä voidaan sallia useampia merkkejä, paitsi jos
tietojen siirtoon käytettävässä laitteessa on merkkien
määrään liittyviä teknisiä rajoituksia, jolloin sovelletaan
kyseisen laitteen teknistä ylärajaa..”

”d) Tiedonantokentässä sallitaan vähintään 140 merkkiä.
Maksujärjestelyissä voidaan sallia useampia merkkejä,
paitsi jos tietojen siirtoon käytettävässä laitteessa on
merkkien määrään liittyviä teknisiä rajoituksia, jolloin
sovelletaan kyseisen laitteen teknistä ylärajaa.”

Perustelu
Maksujärjestelyissä ei pitäisi rajoittaa sallittujen merkkien määrää, mistä syystä ehdotetaan 140 merkin vahvistamista vähimmäis
määräksi.
Muutos 20
Asetusehdotuksen liitteessä oleva 3 kohdan f alakohta
”f) Suostumus on annettava sekä maksunsaajalle että mak
sajan maksupalveluntarjoajalle (suoraan tai epäsuorasti
maksunsaajan kautta), ja maksunsaajan tai tämän puo
lesta toimivan kolmannen osapuolen on tallennettava
valtuutukset yhdessä niiden myöhempien muutosten
ja/tai peruutuksen kanssa.”

”f) Suostumus on annettava sekä maksunsaajalle että suo
raan tai epäsuorasti maksunsaajan kautta maksajan
maksupalveluntarjoajalle (suoraan tai epäsuorasti mak
sunsaajan kautta), ja maksunsaajan tai tämän puolesta
toimivan kolmannen osapuolen on tallennettava val
tuutukset yhdessä niiden myöhempien muutosten ja/tai
peruutuksen kanssa.”
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Perustelu
Asetusehdotuksen liitteessä olevan 3 kohdan f alakohdan sanamuodon voitaisiin virheellisesti tulkita merkitsevän sitä, että voimassa
olevat valtuutukset, joita ei ole nimenomaisesti osoitettu sekä maksunsaajalle että maksajan maksupalveluntarjoajalle, ovat mität
tömiä ja ne olisi allekirjoitettava uudelleen. Tämä saattaisi aiheuttaa erittäin suuren rasitteen, kun otetaan huomioon voimassa
olevien suoraveloitusvaltuutusten huomattava määrä. Tästä syystä pitäisi mahdollisen epävarmuuden välttämiseksi selventää, että
maksajan maksupalveluntarjoajan suostumus voidaan antaa epäsuorasti maksunsaajan kautta.
(1) Lihavointi itse tekstissä osoittaa EKP:n lisättäväksi ehdottaman uuden tekstin. Tekstissä oleva yliviivaus osoittaa EKP:n poistettavaksi
ehdottaman tekstin.
(2) EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.
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