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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0550),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0241/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... 2013 antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin ... 2013 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) On tärkeää varmistaa, ettei (23) On tärkeää varmistaa, ettei 

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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maksupalveluntarjoajien maksamia tai 
vastaanottamia toimitusmaksuja koskevia 
säännöksiä kierretä kortteja myöntäville 
maksupalveluntarjoajille suoritettavien 
vaihtoehtoisten maksujen avulla. Tämän 
välttämiseksi nettokorvaus, jonka 
maksukorttijärjestelmä maksaa kortteja 
myöntävän maksupalveluntarjoajan 
suorittamista ja vastaanottamista 
maksuista, olisi katsottava 
toimitusmaksuksi. Tarkistettaessa, 
kierretäänkö säännöksiä, toimitusmaksun 
laskennassa olisi otettava huomioon niiden 
maksujen tai kannustinten kokonaismäärä, 
jotka kortteja myöntävä 
maksupalveluntarjoaja vastaanottaa 
maksukorttijärjestelmältä säännellyistä 
maksutapahtumista ja joista vähennetään 
kortteja myöntävän 
maksupalveluntarjoajan järjestelmälle 
suorittamat maksut. Huomioon otettava 
maksut ja kannustimet voisivat olla suoria 
(ts. perustua lukumäärään tai olla 
tapahtumakohtaisia) tai välillisiä 
(mukaan lukien markkinakannustimet, 
hyvitykset ja tiettyjen tapahtumamäärien 
saavuttamisesta myönnettävät 
alennukset).

maksupalveluntarjoajien maksamia tai 
vastaanottamia toimitusmaksuja koskevia 
säännöksiä kierretä kortteja myöntäville 
maksupalveluntarjoajille suoritettavien 
vaihtoehtoisten maksujen avulla. Tämän 
välttämiseksi nettokorvaus, jonka 
maksukorttijärjestelmä maksaa kortteja 
myöntävän maksupalveluntarjoajan 
suorittamista ja vastaanottamista 
maksuista, olisi katsottava 
toimitusmaksuksi. Tarkistettaessa, 
kierretäänkö säännöksiä, toimitusmaksun 
laskennassa olisi otettava huomioon niiden 
maksujen tai kannustinten kokonaismäärä, 
jotka kortteja myöntävä 
maksupalveluntarjoaja vastaanottaa 
maksukorttijärjestelmältä suoraan 
maksutapahtumien yhteydessä ja joista 
vähennetään kortteja myöntävän 
maksupalveluntarjoajan järjestelmälle 
suorittamat maksut.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Järjestelmän ja infrastruktuurin 
erottamisen toisistaan odotetaan 
mahdollistavan sen, että kaikki 
korttitapahtumien käsittelijät voivat 
kilpailla järjestelmien asiakkaista. Koska 
käsittelykustannukset muodostavat 
merkittävän osan korttien hyväksymisestä 
aiheutuvista kokonaiskustannuksista, on 

(25) Järjestelmän ja infrastruktuurin 
erottamisen toisistaan odotetaan 
mahdollistavan sen, että kaikki 
korttitapahtumien käsittelijät voivat 
kilpailla järjestelmien asiakkaista. Koska 
käsittelykustannukset muodostavat 
merkittävän osan korttien hyväksymisestä 
aiheutuvista kokonaiskustannuksista, on 
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tärkeää, että tämä arvoketjun osa avataan 
tehokkaalle kilpailulle. Järjestelmän ja 
infrastruktuurin erottamisen perusteella 
korttijärjestelmien ja käsittelystä 
vastaavien tahojen olisi oltava 
riippumattomia oikeudellisen muodon,
organisaation ja päätöksentekomenettelyn 
osalta. Ne eivät saisi harjoittaa syrjintää 
esimerkiksi tarjoamalla toisilleen 
suosituimmuuskohtelua tai sisäpiiritietoja, 
jotka eivät ole niiden kyseisellä 
markkinasegmentillä toimivien 
kilpailijoiden saatavilla, asettamalla 
markkinasegmentillään toimiville 
kilpailijoilleen kohtuuttomia 
tiedonantovaatimuksia, myöntämällä 
toistensa toiminnoille ristikkäistukia tai 
käyttämällä yhteisiä hallintojärjestelyitä. 
Tällaiset syrjivät käytännöt edistävät 
markkinoiden pirstoutuneisuutta, 
vaikuttavat kielteisesti uusien tulokkaiden 
markkinoillepääsyyn ja estävät unionin 
laajuisia toimijoita tulemasta markkinoille, 
mikä estää kortti-, verkko- ja 
mobiilimaksujen sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja aiheuttaa siten haittaa 
vähittäiskauppiaille, yrityksille ja 
kuluttajille.

tärkeää, että tämä arvoketjun osa avataan 
tehokkaalle kilpailulle. Järjestelmän ja 
infrastruktuurin erottamisen perusteella 
korttijärjestelmien ja käsittelytoimien olisi 
oltava erillisiä organisaation ja 
päätöksentekomenettelyn osalta. Ne eivät 
saisi harjoittaa syrjintää esimerkiksi 
tarjoamalla toisilleen 
suosituimmuuskohtelua tai sisäpiiritietoja, 
jotka eivät ole niiden kyseisellä 
markkinasegmentillä toimivien 
kilpailijoiden saatavilla, asettamalla 
markkinasegmentillään toimiville 
kilpailijoilleen kohtuuttomia
tiedonantovaatimuksia, myöntämällä 
toistensa toiminnoille ristikkäistukia tai 
käyttämällä yhteisiä hallintojärjestelyitä. 
Tällaiset syrjivät käytännöt edistävät 
markkinoiden pirstoutuneisuutta, 
vaikuttavat kielteisesti uusien tulokkaiden 
markkinoillepääsyyn ja estävät unionin 
laajuisia toimijoita tulemasta markkinoille, 
mikä estää kortti-, verkko- ja 
mobiilimaksujen sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja aiheuttaa siten haittaa 
vähittäiskauppiaille, yrityksille ja 
kuluttajille.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Kaikkien korttien hyväksymistä 
koskeva sääntö on kortteja myöntävien 
maksupalveluntarjoajien ja 
maksukorttijärjestelmien maksunsaajille 
asettama kaksinkertainen velvoite, jonka 
mukaan maksunsaajien on hyväksyttävä 
kaikki saman tuotemerkin kortit (kaikkien 
tuotteiden hyväksymistä koskeva osuus) 

Poistetaan.
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riippumatta korttien välisistä 
kustannuseroista ja riippumatta siitä, 
mikä yksittäinen pankki on myöntänyt 
kyseisen kortin (kaikkien myöntäjien 
hyväksymistä koskeva osuus). On 
kuluttajien edun mukaista, ettei 
maksunsaaja voi kohdella korttien 
myöntäjiä tai kortinhaltijoita syrjivästi 
saman korttilajin osalta ja että 
maksujärjestelmät ja 
maksupalveluntarjoajat voivat asettaa 
tällaisen velvoitteen maksunsaajille. 
Vaikka kaikkien myöntäjien hyväksymistä 
koskeva osuus kaikkien korttien 
hyväksymistä koskevasta säännöstä on 
perusteltu sääntö 
maksukorttijärjestelmässä, koska se estää 
maksunsaajia syrjimästä kortteja 
myöntäviä yksittäisiä pankkeja, kaikkien 
tuotteiden hyväksymistä koskevassa 
osuudessa on olennaisilta osin kyse 
kytkykaupasta, jonka vaikutuksesta 
edullisten korttien hyväksyminen 
kytketään kalliimpien korttien 
hyväksymiseen. Kaikkien tuotteiden 
hyväksymistä koskevan osuuden 
poistaminen kaikkien korttien 
hyväksymistä koskevasta säännöstä 
antaisi kauppiaille mahdollisuuden rajata 
tarjoamansa maksukorttivalikoima vain 
edullisempiin maksukortteihin, mikä 
hyödyttäisi myös kuluttajia kauppiaille 
aiheutuvien kustannusten alenemisen 
myötä. Pankkikortteja hyväksyviä 
kauppiaita ei pakotettaisi hyväksymään 
myös luottokortteja eikä luottokortteja 
hyväksyviä kauppiaita hyväksymään 
yrityskortteja. Kuluttajien suojaamiseksi 
ja sen mahdollistamiseksi, että kuluttajilla 
on tilaisuus käyttää maksukortteja 
mahdollisimman usein, kauppiaat olisi 
velvoitettava hyväksymään kaikki kortit, 
joista veloitetaan samaa säänneltyä 
toimitusmaksua. Tällainen rajoitus lisäisi 
myös kilpailua sellaisten korttien osalta, 
joista veloitettavia toimitusmaksuja ei 
säännellä tämän asetuksen nojalla, sillä 
kauppiaat saisivat vahvemman 
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neuvotteluaseman suhteessa ehtoihin, 
joilla ne hyväksyvät kyseiset kortit.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kaikkien korttien hyväksymistä 
koskevalle säännölle asetettujen 
rajoitusten tehokas toiminta edellyttää 
välttämättä tiettyjen tietojen antamista. 
Maksunsaajien olisi ensiksikin voitava 
tunnistaa eri korttilajit. Tämän vuoksi eri 
korttilajien olisi oltava tunnistettavissa 
korttien ulkonäön perusteella ja
sähköisesti laitteessa. Lisäksi myös 
maksajalle olisi annettava tietoa 
maksuvälineen (-välineiden) 
hyväksymisestä tietyssä myyntipisteessä. 
On välttämätöntä, että maksunsaaja 
ilmoittaa maksajalle tietyn korttimerkin 
käyttöä koskevista rajoituksista samaan 
aikaan ja samoin ehdoin kuin 
ilmoittaessaan maksajalle tietyn 
korttimerkin hyväksymisestä.

(30) Maksunsaajien olisi voitava tunnistaa 
eri korttilajit. Tämän vuoksi eri korttilajien 
olisi oltava tunnistettavissa sähköisesti 
laitteessa. Myös maksajalle olisi annettava 
tietoa maksuvälineen (-välineiden) 
hyväksymisestä tietyssä myyntipisteessä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pankkiautomaateista tehtävät 
käteisnostot; ja

b) pankkiautomaateista tehtävät 
käteisnostot tai mitkä tahansa muut 
pankkiautomaateilla suoritettavat 
tapahtumat tavaroiden tai palvelujen 
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myyntiä lukuun ottamatta; ja

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’pankkikorttitapahtumalla’ 
korttimaksutapahtumaa, mukaan lukien 
rahakorttitapahtumat, jotka liittyvät käyttö-
tai talletustiliin, jolta tapahtuma veloitetaan 
enintään 48 tunnin kuluttua siitä, kun 
tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;

(4) ’pankkikorttitapahtumalla’ 
korttimaksutapahtumaa, mukaan lukien 
rahakorttitapahtumat, jotka liittyvät käyttö-
tai talletustiliin, jolta tapahtuma veloitetaan 
enintään 48 tunnin kuluttua siitä, kun 
tapahtuma on selvitetty;

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’luottokorttitapahtumalla’ 
korttimaksutapahtumaa, jossa tapahtuma 
toteutetaan yli 48 tunnin kuluttua siitä, kun 
tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;

(5) ’luottokorttitapahtumalla’ 
korttimaksutapahtumaa, jossa tapahtuma 
toteutetaan yli 48 tunnin kuluttua siitä, kun 
tapahtuma on selvitetty;

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’rajatylittävällä maksutapahtumalla’ (8) ’rajatylittävällä maksutapahtumalla’ 
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maksajan tai maksunsaajan käynnistämää 
korttimaksutapahtumaa tai korttipohjaista 
maksutapahtumaa, jossa maksajan 
maksupalveluntarjoaja ja maksunsaajan 
maksupalveluntarjoaja ovat 
sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin tai jossa
maksukortin myöntää 
maksupalveluntarjoaja, joka sijaitsee eri 
jäsenvaltiossa kuin myyntipiste;

maksajan tai maksunsaajan käynnistämää 
korttimaksutapahtumaa tai korttipohjaista 
maksutapahtumaa, jossa maksukortin 
myöntää maksupalveluntarjoaja, joka 
sijaitsee eri jäsenvaltiossa kuin 
myyntipiste;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ’sijaitsemisella’ läsnäoloa joko 
yrityksen sijainnin perusteella tai 
asiamiehen välityksellä;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 25 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) ’painotetulla keskiarvolla’ 
pankkikortista tai luottokortista 
veloitettavien toimitusmaksujen 
kokonaismäärää jaettuna vastaavien 
tapahtumien kokonaismäärällä saman 
ajanjakson aikana;

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kahden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota 
eivätkä veloittaa rajatylittävistä 
pankkikorttitapahtumista 
tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai 
muuta sovittua tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka 
osuus tapahtuman arviosta on yli 
0,2 prosenttia.

1. Kahden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota 
eivätkä veloittaa rajatylittävistä 
pankkikorttitapahtumista 
tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai 
muuta sovittua tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka 
osuus tapahtuman painotetusta 
keskiarvosta on yli 0,2 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kahden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota 
eivätkä veloittaa rajatylittävistä 
luottokorttitapahtumista 
tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai 
muuta sovittua tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka 
osuus tapahtuman arviosta on yli 
0,3 prosenttia.

2. Kahden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota 
eivätkä veloittaa rajatylittävistä 
luottokorttitapahtumista 
tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai 
muuta sovittua tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka 
osuus tapahtuman painotetusta 
keskiarvosta on yli 0,3 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota 
eivätkä veloittaa mistään 
pankkikorttipohjaisesta tapahtumasta 
tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai 
muuta sovittua tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka 
osuus tapahtuman arviosta on yli 
0,2 prosenttia.

1. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota 
eivätkä veloittaa mistään 
pankkikorttipohjaisesta tapahtumasta 
tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai 
muuta sovittua tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka 
osuus tapahtuman painotetusta 
keskiarvosta on yli 0,2 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota 
eivätkä veloittaa mistään 
luottokorttipohjaisesta tapahtumasta 
tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai 
muuta sovittua tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka 
osuus tapahtuman arviosta on yli 
0,3 prosenttia.

2. Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota 
eivätkä veloittaa mistään 
luottokorttipohjaisesta tapahtumasta 
tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai 
muuta sovittua tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka 
osuus tapahtuman painotetusta 
keskiarvosta on yli 0,3 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja Sovellettaessa 3 artiklassa tarkoitettuja 



PE522.956v01-00 14/25 PR\1009030FI.doc

FI

enimmäistasoja kortteja myöntävän pankin 
maksukorttijärjestelmältä saamat
nettokorvaukset, jotka liittyvät 
maksutapahtumiin tai niihin liittyvään 
toimintaan, on katsottava osaksi 
toimitusmaksua.

enimmäistasoja kortteja myöntävältä 
maksupalveluntarjoajalta saatavat
nettokorvaukset, jotka liittyvät 
maksutapahtumiin, on katsottava osaksi 
toimitusmaksua.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maksukorttijärjestelmien ja käsittelystä 
vastaavien tahojen on oltava
riippumattomia oikeudellisen muodon, 
organisaation ja päätöksenteon osalta. Ne 
eivät saa harjoittaa minkäänlaista 
syrjintää yhtäältä tytäryritystensä tai 
osakkeenomistajiensa välillä ja toisaalta 
järjestelmien käyttäjien ja muiden 
sopimuskumppaneiden välillä eivätkä 
varsinkaan asettaa millään tavalla minkään 
tarjoamansa palvelun tarjoamisen ehdoksi, 
että niiden sopimuskumppani hyväksyy 
minkä tahansa muun niiden tarjoaman 
palvelun.

1. Maksukorttijärjestelmien ja 
käsittelytoimien on oltava erillisiä. 
Käsittelypalveluja tarjoavat 
maksukorttijärjestelmät eivät saa asettaa
millään tavalla minkään tarjoamansa 
palvelun tarjoamisen ehdoksi, että niiden 
sopimuskumppani hyväksyy minkä tahansa 
muun niiden tarjoaman palvelun. Ne eivät 
saa esittää maksukorttijärjestelmien ja 
käsittelytoimien hintoja yhdistelminä 
eivätkä käyttää ristikkäistukia kyseisten 
toimien välillä.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksukorttijärjestelmien on 
mahdollistettava erillisiä korttitapahtumia 
koskevien hyväksymis- ja toteutusviestien 
erottaminen toisistaan ja se, että viestien 

2. Käsittelystä vastaavien tahojen on 
mahdollistettava erillisiä korttitapahtumia 
koskevien hyväksymis- ja toteutusviestien 
erottaminen toisistaan ja se, että viestien 
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käsittelystä vastaavat eri tahot. käsittelystä vastaavat eri tahot.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Alueellinen syrjintä 
maksukorttijärjestelmien käyttämissä 
käsittelysäännöissä on kiellettävä.

3. Alueellinen syrjintä käsittelystä 
vastaavien tahojen käyttämissä 
käsittelysäännöissä on kiellettävä.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Unionissa toimivien käsittelystä 
vastaavien tahojen on varmistettava, että 
niiden järjestelmä on teknisesti 
yhteentoimiva muiden unionissa toimivien 
käsittelystä vastaavien tahojen 
järjestelmien kanssa, käyttämällä 
kansainvälisten tai eurooppalaisten 
standardointielinten kehittämiä standardeja. 
Käsittelystä vastaavat tahot eivät myöskään 
saa hyväksyä eivätkä soveltaa 
liiketoimintasääntöjä, jotka rajoittavat 
yhteentoimivuutta unionin muiden 
käsittelystä vastaavien tahojen kanssa.

4. ...* [vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] mennessä unionissa 
toimivien käsittelystä vastaavien tahojen 
on varmistettava, että niiden järjestelmä on 
teknisesti yhteentoimiva muiden unionissa 
toimivien käsittelystä vastaavien tahojen 
järjestelmien kanssa, käyttämällä 
kansainvälisten tai eurooppalaisten 
standardointielinten kehittämiä standardeja. 
Käsittelystä vastaavat tahot eivät myöskään 
saa hyväksyä eivätkä soveltaa 
liiketoimintasääntöjä, jotka rajoittavat 
yhteentoimivuutta unionin muiden 
käsittelystä vastaavien tahojen kanssa.

Euroopan pankkiviranomainen vahvistaa 
läheisessä yhteistyössä SEPA-neuvoston 
kanssa vaatimuksia, jotka 
maksujärjestelmien ja käsittelystä 
vastaavien tahojen on täytettävä täysin 
avoimien ja kilpailukykyisten 
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korttimaksujen käsittelyn markkinoiden 
takaamiseksi. Vaatimukset julkaistaan ...* 
[kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
mennessä, ja ne saatetaan tarpeen 
mukaan säännöllisesti ajan tasalle.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Yhdistelmäkortit ja sovelluksen valinta

1. Järjestelmien säännöt ja 
toimilupasopimuksiin sisältyvät säännöt, 
jotka estävät korttien myöntäjää 
yhdistämästä kahta tai useampaa eri 
maksuvälinemerkkiä kortti- tai 
televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle 
tai tietotekniselle laitteelle, on kiellettävä.
2. Järjestelmien sääntöjen ja 
toimilupasopimuksiin sisältyvien 
sääntöjen, jotka mahdollistavat korttien 
myöntäjien tai korttitapahtumien 
vastaanottajien erilaisen kohtelun ja jotka 
koskevat maksuvälinemerkkien 
yhdistämistä kortti- tai 
televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle 
tai tietotekniselle laitteelle, on oltava 
objektiivisesti perusteltuja ja 
syrjimättömiä.
3. Maksukorttijärjestelmät eivät saa 
asettaa raportointivaatimuksia, maksujen 
suorittamista koskevia velvoitteita tai 
muita tarkoitukseltaan tai vaikutuksiltaan 
vastaavia velvoitteita kortteja myöntäville 
ja korttitapahtumia vastaanottaville 
maksupalveluntarjoajille sellaisten 
tapahtumien osalta, jotka on toteutettu 
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laitteella, jolla käsitellään niiden 
korttimerkkiä, mutta joissa on kyse 
tapahtumista, joissa ei käytetä niiden 
järjestelmää.
4. Reititysperiaatteiden, joiden 
tarkoituksena on ohjata tapahtumat tietyn 
kanavan tai prosessin kautta, ja muiden 
sellaisten teknisten ja turvastandardien ja 
-vaatimusten, jotka koskevat useamman 
kuin yhden maksukorttimerkin käsittelyä 
kortti- tai televiestintälaitteella taikka 
digitaalisella tai tietoteknisellä laitteella, 
on oltava syrjimättömiä, ja niitä on 
sovellettava syrjimättömästi.
5. Jos maksulaitteessa on mahdollista 
valita eri maksuvälinemerkkien välillä, 
maksajan on määritettävä myyntipisteessä 
merkki, jota käytetään kyseisessä 
maksutapahtumassa.
6. Maksukorttijärjestelmät, korttien 
myöntäjät, korttitapahtumien 
vastaanottajat ja maksukorttien 
käsittelyssä käytettävän infrastruktuurin 
tarjoajat eivät saa lisätä 
maksuvälineeseen tai myyntipisteessä 
käytettyyn laitteeseen automaattisia 
mekanismeja, ohjelmistoja tai laitteita, 
joilla rajoitetaan maksajan 
mahdollisuutta valita haluamansa 
sovellus käyttäessään 
yhdistelmämaksuvälinettä.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Korttitapahtumien vastaanottajien on 
tarjottava maksunsaajille ja veloitettava
maksunsaajilta tapauskohtaisesti määritetyt 
kauppiailta veloitettavat palvelumaksut eri 

1. Korttitapahtumien vastaanottajien on 
tarjouduttava veloittamaan maksunsaajilta 
tapauskohtaisesti määritetyt kauppiailta 
veloitettavat palvelumaksut eri 
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maksukorttilajien ja -merkkien osalta, 
jolleivät kauppiaat pyydä kirjallisesti 
maksutapahtumia vastaanottavia 
maksupalveluntarjoajia veloittamaan 
niiltä yhdisteltyjä palvelumaksuja.

maksukorttilajien ja -merkkien osalta.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien korttien hyväksymistä koskevat 
säännöt

Elektroninen tunnistus

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maksujärjestelmät ja 
maksupalveluntarjoajat eivät saa soveltaa 
sääntöjä, jotka saattavat velvoittaa 
kortteja myöntävän 
maksupalveluntarjoajan 
maksuvälinejärjestelmän puitteissa 
myöntämiä kortteja ja muita 
maksuvälineitä hyväksyvät maksunsaajat 
hyväksymään myös muiden kortteja 
myöntävien maksupalveluntarjoajien 
saman järjestelmän puitteissa myöntämät 
muut samanmerkkiset ja/tai -lajiset 
maksuvälineet, lukuun ottamatta 
tilanteita, joissa maksuvälineisiin 
sovelletaan samaa säänneltyä 
toimitusmaksua.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kaikkien 
korttien hyväksymistä koskeville 
säännöille asetettu rajoitus ei vaikuta 
maksujärjestelmien ja 
maksupalveluntarjoajien mahdollisuuteen 
määrätä, ettei tiettyjä kortteja voida 
kieltäytyä hyväksymästä kortteja 
myöntävän maksupalveluntarjoajan tai 
kortinhaltijan henkilöllisyyden 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kauppiaiden, jotka päättävät olla 
hyväksymättä maksukorttijärjestelmän 
kaikkia kortteja tai muita maksuvälineitä, 
on ilmoitettava asiasta kuluttajille 
selkeästi ja yksiselitteisesti samaan 
aikaan, kun ne ilmoittavat kuluttajille 
kyseisen järjestelmän muiden korttien ja 
maksuvälineiden hyväksymisestä. Kyseiset 
tiedot on sijoitettava näkyvälle paikalle 
liikkeen sisäänkäynnin yhteyteen, kassalle 
tai verkkosivustolle taikka muulle 
käytössä olevalle elektroniselle tai 
mobiilivälineelle, ja ne on annettava 
maksajalle hyvissä ajoin ennen 
ostosopimuksen tekemistä maksunsaajan 

Poistetaan.
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kanssa.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kortteja myöntävien 
maksupalveluntarjoajien on varmistettava, 
että niiden maksuvälineet ovat 
ulkonäkönsä perusteella ja elektronisesti 
tunnistettavissa, mikä mahdollistaa sen, 
että maksunsaajat voivat tunnistaa 
yksiselitteisesti maksajan valitsemat raha-, 
pankki-, luotto- tai yrityskorttimerkit ja 
-lajit tai näihin perustuvat korttipohjaiset 
maksut.

...* [vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] mennessä kortteja 
myöntävien maksupalveluntarjoajien on 
varmistettava, että niiden maksuvälineet 
ovat elektronisesti tunnistettavissa, mikä 
mahdollistaa sen, että maksunsaajat voivat 
tunnistaa yksiselitteisesti maksajan 
valitsemat raha-, pankki-, luotto- tai 
yrityskorttimerkit ja -lajit tai näihin 
perustuvat korttipohjaiset maksut.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
elimet komissiolle tiedoksi kahden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. 
Niiden on ilmoitettava komissiolle 
viipymättä näitä elimiä koskevat 
myöhemmät muutokset.

2. Jäsenvaltioiden on annettava nämä 
elimet komissiolle tiedoksi ... *[kahden
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Niiden on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä näitä elimiä 
koskevat myöhemmät muutokset.

Or. en
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

 Komissio antaa neljän vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Komission kertomuksessa tarkastellaan 
erityisesti toimitusmaksutasojen 
asianmukaisuutta ja ohjausmekanismeja, 
kuten maksuja, ottaen huomioon eri 
maksuvälineiden käyttö ja kustannukset 
sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon 
ja markkinoille tuotavan uuden teknologian 
yleisyys.

Komissio antaa neljän vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Komission kertomuksessa tarkastellaan 
erityisesti toimitusmaksutasojen 
asianmukaisuutta ja ohjausmekanismeja, 
kuten maksuja, ottaen huomioon eri 
maksuvälineiden käyttö ja kustannukset 
sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon 
ja markkinoille tuotavan uuden teknologian 
yleisyys ja niiden vaikutukset kuluttajiin 
ja kauppiaisiin.

Or. en
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PERUSTELUT

Esittelijä kannattaa tämän ehdotuksen tavoitetta edistää EU:n laajuisten markkinoiden 
kehittämistä maksuille, jotta kuluttajat, vähittäiskauppiaat ja muut yritykset voivat saada 
täyden hyödyn EU:n sisämarkkinoista, mukaan lukien sähköinen kaupankäynti, 
Eurooppa 2020 -strategian ja digitaalistrategian mukaisesti. 

Esittelijä pitää valitettavana, että Euroopan komissio ei ole käyttänyt ehdotustensa perustana 
vahvaa vaikutustenarviointia, jossa osoitettaisiin, että komission ehdotukset hyödyttävät 
odotetulla tavalla kaikkia asianosaisia. Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että komission 
ehdotuksen tiettyjen kohtien mahdolliset vaikutukset on arvioitava erittäin huolellisesti, jotta 
voidaan välttyä tavoiteltua päinvastaisilta seurauksilta, joista voisi aiheutua uusia ongelmia 
maksuvälineiden käyttäjille.

Soveltamisala

Komissio ehdottaa, että soveltamisalaan kuuluisivat kaikki kolmen ja neljän osapuolen 
järjestelmät. Komissio sulkee kuitenkin kolmen osapuolen järjestelmät toimitusmaksujen 
rajoittamista koskevien säännösten ja maksukorttijärjestelmien ja käsittelystä vastaavien 
tahojen erottamista toisistaan koskevien 7 artiklan säännösten soveltamisen ulkopuolelle.

Näitä poikkeuksia ei sovelleta sellaisiin kolmen osapuolen maksukorttijärjestelmiin, jotka 
myöntävät toimilupia muille maksupalveluntarjoajille maksukorttien myöntämiseksi ja/tai 
maksukorttitapahtumien vastaanottamiseksi. Tällaisissa tilanteissa kaikki järjestelmät 
luokitellaan neljän osapuolen järjestelmiksi.

Esittelijä katsoo, että ehdotuksessa on taattava tasapuoliset toimintaedellytykset, joilla 
varmistetaan, että kolmen ja neljän osapuolen maksujärjestelmät, markkinoiden uudet toimijat 
ja uudet teknologiat voivat kilpailla tasapuolisesti.

Toimitusmaksut

Euroopan komissio ehdottaa toimitusmaksuja koskevia rajoituksia rajatylittäville ja 
kansallisille maksutapahtumille. Komissio ehdottaa 0,2 prosentin rajaa pankkikorteilla ja 
0,3 prosentin rajaa luottokorteilla suoritettaville maksuille. Nämä raja-arvot vaikuttavat täysin 
mielivaltaisilta, koska tähän mennessä ei ole esitetty minkäänlaista vaikutustenarviointia, 
joissa ne olisi perusteltu ja joissa arvioitaisiin niiden vaikutukset eri kansallisille markkinoille.

Esittelijä muistuttaa, että eri kansallisten korttimarkkinoiden välillä on merkittäviä 
rakenteellisia eroja. Näihin eroihin kuuluvat monet eri tekijät, kuten korttien osuus 
markkinoista, toimintojen volyymi, petosten määrä, kunkin markkinan luonne ja erityispiirteet 
(pankki- ja luottokorttien osuus markkinoista, paikan päällä suoritettavien korttitapahtumien 
osuus verrattuna etätapahtumiin, automaattien määrä asukasta kohti jne.).
Nämä erot, jotka jopa komissio tunnustaa ehdotuksessaan ja joilla komissio perustelee 
toimitusmaksutasojen eri voimaantuloaikoja rajatylittävissä ja kansallisissa toiminnoissa, 
edellyttävät tärkeää analyysiä ja arviointia vaikutuksista, joita näillä ehdotuksilla voi olla eri 
kansallisilla markkinoilla. Tällaista analyysiä ei ole suoritettu.
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Esittelijä kannattaa tässä lainsäätämisprosessin vaiheessa komission ehdotuksia, mutta katsoo 
kuitenkin, että näiden raja-arvojen soveltuvuudesta on käytävä tiukka keskustelu, joka 
perustuu perinpohjaiseen arviointiin. Tämän vuoksi esittelijä pidättää itsellään oikeuden 
esittää tarvittaessa tästä kohdasta poikkeavia ehdotuksia lainsäätämisprosessin myöhemmissä 
vaiheissa.

On vältettävä, että näillä toimitusmaksuilla olisi vakavia vaikutuksia korttien käytön 
lisääntymiselle jäsenvaltioissa, joiden markkinat eivät ole vielä pitkälle kehittyneet. 
Toimitusmaksujen rajoittamisella ei pidä heikentää kannustimia tarvittavien investointien 
suorittamiseksi näiden jäsenvaltioiden maksukorttijärjestelmien kehittämistä varten tai 
vähentää investointeja innovointia ja petosten torjuntaa varten.

Toisaalta esittelijä kannattaa tietynlaisen joustavuuden sisällyttämistä toimitusmaksuja 
koskeviin rajoituksiin, jotta niitä voidaan käyttää harkittuina toimenpiteitä kaikissa 
toiminnoissa kaikkia koskevien absoluuttisten raja-arvojen määräämisen sijasta. Tämän avulla 
voitaisiin erottaa toisistaan eri alat, joilla on toisistaan poikkeavat viivästys- tai riskiasteet, tai 
kannustaa uusien teknologioiden tai turvallisempien maksumenetelmien käyttöönottoa. 

Toimilupien myöntäminen 

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta sen takaamiseksi, että maksuvälineiden myöntämistä 
tai maksuvälinetapahtumien vastaanottoa koskevien toimilupien olisi oltava voimassa 
unionissa ilman maantieteellisiä rajoituksia. Komission ehdottamat toimenpiteet helpottaisivat 
kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa kuluttajien ja 
vähittäiskauppiaiden hyödyksi.

Maksukorttijärjestelmän ja käsittelystä vastaavien tahojen erottaminen toisistaan ja 
yhteentoimivuus 

Esittelijä pitää tarpeellisena kilpailun lisäämistä siten, että kaikille käsittelystä vastaaville 
tahoille tarjotaan mahdollisuus kilpailla tasapuolisissa olosuhteissa järjestelmien asiakkaista. 
Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdotus maksukorttijärjestelmien ja 
käsittelystä vastaavien tahojen erottamiseksi toisistaan oikeudellisen muodon, organisaation ja 
päätöksentekomenettelyn osalta on kohtuuton, eikä sen perustana ole minkäänlaista 
vaikutustenarviointia. 

Esittelijä pitää riittävänä, että kumpikin toiminto erotetaan toiminnallisesti toisistaan ja että 
taataan, että kummankaan palvelun tarjoamista ei aseteta minkään toisen palvelun 
hyväksymisen ehdoksi. Toisaalta alueellinen syrjintä maksukorttijärjestelmien käyttämissä 
käsittelysäännöissä on kiellettävä.

Unionin käsittelystä vastaavien tahojen on taattava, että niiden järjestelmä on teknisesti 
yhteentoimiva unionin muiden käsittelystä vastaavien tahojen kanssa. Tätä varten on 
säädettävä nykyistä asetusta pidempi määräaika, jotta käsittelystä vastaavat tahot voivat panna 
täytäntöön nämä vaatimukset.
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Yhdistelmäkortit ja sovelluksen valinta

Komissio ehdottaa, että korttien myöntäjällä olisi oltava valmiudet yhdistää kaikki 
tarpeellisiksi katsomansa maksukorttimerkit yhteen korttiin tai laitteeseen ilman, että 
kyseisten merkkien kanssa on oltava sopimus.

Esittelijä katsoo, että tämä ehdotus on vastoin merkkien välisen kilpailun perustavinta laatua 
olevia periaatteita. Merkin arvo ja mahdollisuus jaella tuotteita vapaasti ovat vapaiden 
markkinoiden olennainen osa, joka on säilytettävä. Esittelijä ei ymmärrä ehdotusta, jossa 
yritykseltä viedään mahdollisuus hallita tuotteidensa markkinoille saattamista ja jonka 
mukaan yrityksen merkki voidaan liittää kilpaileviin tai maineeltaan kyseenalaisiin 
merkkeihin ilman yrityksen nimenomaista hyväksyntää.

Toisaalta ei vaikuta siltä, että jaettujen merkkien ongelmille olisi perusteita. Markkinoilla on 
olemassa nykyisin suuri määrä jaettujen merkkien maksukortteja.

Esittelijä katsoo, että sovellusten valintaan liittyvillä toimenpiteillä voi olla epätoivottuja 
vaikutuksia. Käyttäjä ei voi asettaa oletusarvoista esivalittua maksuvälinettä, ja käyttäjän on 
valittava väline eri maksuvälinemerkkien joukosta aina maksua suorittaessaan, mikä lisää 
merkittävällä tavalla tehottomuutta ja aiheuttaa huomattavia vaikeuksia ja mahdollisia virheitä 
käyttäjille sekä lisää maksamiseen liittyviä odotusaikoja.

Toisaalta nämä toimenpiteet voivat viivästyttää kaikkia innovaatioita, jotka on tarkoitettu 
kontaktittomia sovelluksia tai biometrisiä tunnistusjärjestelmiä käyttävien korttimaksujen
helpottamiseksi. Innovaatiot ovat tärkeimpiä näiden ratkaisujen käytön kannustimia, minkä 
vuoksi on pyrittävä välttämään kielteisiä vaikutuksia, jotka voivat jarruttaa tekniikoiden 
kehittymistä tai vähentää niiden houkuttelevuutta.

Kaikkien korttien hyväksymistä koskevat säännöt

Esittelijä katsoo, että komission tätä kohtaa koskevat ehdotukset eivät edistä tehokkaasti 
korttien käyttöä maksuvälineinä. Näiden ehdotusten seurauksena on, että kuluttajat joutuvat 
tilanteisiin, joissa heidän korttejaan ei hyväksytä, kun he yrittävät maksaa niillä, minkä 
seurauksena kuluttajat menettävät luottamuksensa kortteihin eivätkä enää luota sähköisiin 
maksuvälineisiin vaan suosivat käteisellä maksamista.

Komissio ehdottaa, että maksuvälineet ovat ulkonäkönsä perusteella ja elektronisesti 
tunnistettavissa, mikä mahdollistaa sen, että maksunsaajat voivat tunnistaa yksiselitteisesti 
maksajan valitsemat raha-, pankki-, luotto- tai yrityskorttimerkit ja -lajit tai näihin perustuvat 
korttipohjaiset maksut. Esittelijä pitää hyödyllisenä, että maksuvälineet ovat tunnistettavissa 
elektronisesti ja ulkonäkönsä perusteella, mutta katsoo, että ulkonäön perusteella 
tunnistamista koskeva vaatimus on kohtuuton. 

Ulkonäön perusteella tunnistamista koskeva vaatimus velvoittaisi korvaamaan kaikki EU:n 
maksukortit, joita on tällä hetkellä yli 725 miljoonaa kappaletta, mikä aiheuttaisi merkittäviä 
kustannuksia. Toisaalta innovaatioiden kehittyminen ja mobiili- ja muiden sovellusten 
kaltaisten uusien maksualustojen suosion lisääntyminen kyseenalaistavat tällaisten 
kustannusten aiheuttamisen tarpeellisuuden.
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Uudelleentarkastelu

Esittelijä ehdottaa, että komissio laatisi kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta. 
Kertomuksessa on tarkasteltava toimitusmaksutasojen asianmukaisuutta ja 
ohjausmekanismeja, ottaen huomioon eri maksuvälineiden käyttö ja kustannukset sekä uusien 
toimijoiden eri kansallisille markkinoille tulon ja markkinoille tuotavan uuden teknologian 
yleisyys. Lisäksi kertomuksessa on arvioitava asetuksen vaikutukset kuluttajille ja 
kaupankäynnille.


