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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhdentyneistä eurooppalaisista markkinoista kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille

(2012/2040(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 26 ja 114 artiklan,

– ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon yhdentyneistä 
eurooppalaisista markkinoista kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (COM(2011)0941, 
jäljempänä 'vihreä kirja'),

– ottaa huomioon 11. tammikuuta 2012 annetun komission tiedonannon "Yhtenäinen kehys 
luottamuksen rakentamiseksi digitaalisilla sisämarkkinoilla sähköistä kaupankäyntiä ja 
verkkopalveluja varten" (COM(2011)0942),

– ottaa huomioon komission vihreästä kirjasta 11. tammikuuta 2012–11. huhtikuuta 2012 
järjestämän julkisen kuulemisen,

– ottaa huomioon komission kortti-, verkko- ja mobiilimaksuista 4. toukokuuta 2012 
järjestämän konferenssin,

– ottaa huomioon euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja 
liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta 
14 päivänä maaliskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 260/20121

– ottaa huomioon Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston pankkitoimintaa ja maksuja 
käsittelevän työryhmän maaliskuussa 2012 laatiman tiedotusasiakirjan kilpailusääntöjen 
soveltamisesta maksualalla2,

– ottaa huomioon Euroopan keskuspankin huhtikuussa 2012 antamat suositukset 
verkkomaksujen turvallisuudesta3,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. toukokuuta 2012 antaman 
vihreää kirjaa koskevan työasiakirjan (INT/634),

– ottaa huomioon komission 24 päivänä heinäkuuta 2002 tekemän päätöksen EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta 
menettelystä asiassa COMP/29.373 – Visa International4

– ottaa huomioon komission 19 päivänä joulukuuta 2007 tekemän päätöksen EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta 

                                               
1 EUVL L 94, 30.3.2012, s. 22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf. 
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 EYVL L 318, 22.11.2002, s. 17.
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menettelystä asioissa COMP/34.579 – MasterCard, COMP/36.518 – EuroCommerce ja 
COMP/38.580 – Yrityskortit1

– ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen 24. toukokuuta 2012 antaman tuomion 
asiassa MasterCard ym. vastaan komissio2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että Euroopan kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen markkinat ovat 
sirpaloituneet kansallisten rajojen mukaan ja että markkinoilla on vain muutama suuri 
toimija, joka kykenee toimimaan yli rajojen,

B. ottaa huomioon, että kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen kehittäminen ja laajempi käyttö 
voisivat myös auttaa lisäämään ja monipuolistamaan sähköistä kaupankäyntiä,

C. ottaa huomioon, että verkko- ja mobiilimaksujen osuus kasvaa ja ne monipuolistuvat 
jatkuvasti Euroopassa ja koko maailmassa,

D. ottaa huomioon, että vihreässä kirjassa ei tarkastella käteismaksujen kustannuksia 
suhteessa kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen kustannuksiin, joten käteismaksujen 
taloudellisia kustannuksia ja hyvinvointikustannuksia ei voida analysoida,

E. ottaa huomioon, että rajat ylittävä korttitapahtumien vastaanotto on tällä hetkellä 
mahdollista vain rajalliselle määrälle toimijoita ja että järjestelmällä voitaisiin lisätä 
kauppiaan valinnanvaraa ja antaa näin markkinoiden kehittyä vapaasti,

F. ottaa huomioon, että maksukorttien käytöstä johtuvat lisämaksut eivät ole sallittuja 
joissakin jäsenvaltioissa, mutta laajasti käytössä toisissa jäsenvaltioissa,

Erilaiset maksutavat

1. ilmaisee huolensa verkko- ja mobiilimaksumarkkinoiden tarpeettoman tiukasta sääntelystä 
tässä vaiheessa, koska nämä maksutavat kehittyvät edelleen; pyytää komissiota 
omaksumaan mahdollisissa tulevissa ehdotuksissaan radikaalisti erilaisen ja 
asianmukaisen lähestymistavan näihin uusiin maksutapoihin;

2. muistuttaa, että kaikkiin maksutapoihin liittyy kustannuksia; pyytää tämän vuoksi 
komissiota tarkastelemaan tulevaisuudessa myös käteismaksujen kustannuksia verrattuna 
muihin maksutapoihin;

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; tiivistelmä päätöksestä 
EUVL C 264, 6.11.2009, s. 8.
2 Asia T-111/08, MasterCard ym. vastaan komissio, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
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Standardointi ja yhteentoimivuus

3. katsoo, että yhteisillä teknisillä standardeilla sekä parannettaisiin Euroopan talouden 
kilpailukykyä ja sisämarkkinoiden toimintaa että saataisiin yhteisten 
turvallisuusstandardien muodossa aikaan myös turvallisuuteen liittyviä etuja, joista 
hyötyisivät niin kuluttajat kuin kauppiaat;

4. korostaa, että standardointi ei saa luoda esteitä kilpailulle ja innovoinnille, vaan sillä olisi 
poistettava esteitä, jotta kaikille osapuolille taattaisiin tasapuoliset edellytykset;

5. kannattaa kaikkien asianomaisten osapuolten osallistamista maksujärjestelmien yhteisten 
teknisten ja turvallisuutta koskevien standardien kehittämiseen; panee merkille, että näitä 
osapuolia ovat – ei välttämättä yksinomaan – Euroopan maksuneuvosto (EPC), 
kuluttajajärjestöt, Euroopan pankkiviranomainen, yhtenäisen euromaksualueen SEPA-
neuvosto, komissio, eri alojen asiantuntijat, pankkien ulkopuoliset maksupalvelujen 
tarjoajat sekä mobiili-, verkko- ja korttimaksupalvelujen tarjoajat;

6. painottaa, että standardointia ja yhteentoimivuutta koskevilla vaatimuksilla on pyrittävä 
vahvistamaan Euroopan maksumarkkinoiden kilpailukykyä, eikä niille saa asettaa 
tarpeettomia esteitä verrattuna globaaleihin markkinoihin;

7. toteaa, että maksuinfrastruktuurien erottaminen maksujärjestelmistä saattaisi lisätä 
kilpailua, kun tekniset rajoitukset eivät sulkisi pois pieniä toimijoita;

Rajat ylittävä vastaanotto

8. korostaa, että tarvitaan lisää standardointia rajat ylittävän korttitapahtumien vastaanoton 
edistämiseksi, koska järjestelmä lisäisi kilpailua sekä kauppiaiden valinnanvaraa ja 
saattaisi johtaa kuluttajien kannalta entistä kustannustehokkaampiin maksutapoihin;

9. pyytää etsimään aktiivisesti ratkaisuja rajat ylittävän korttitapahtumien vastaanoton 
helpottamiseksi, koska siitä on hyötyä sisämarkkinoille; ilmaisee huolensa nykyisistä 
esteistä, kuten lupamaksuista, joista olisi luovuttava;

Monenväliset toimituspalkkiot (MIF-palkkiot)

10. katsoo, että MIF-palkkioita voidaan tällä hetkellä perustella keinona rahoittaa neljän 
osapuolen korttimaksujärjestelmiä; panee merkille, että MIF-palkkioiden taso on toisinaan 
korkeampi kuin neljän osapuolen korttimaksujärjestelmien rahoitus edellyttäisi;

11. katsoo, että EU:n tasolla ei olisi säädettävä MIF-palkkioiden enimmäistasosta, sillä tämä 
voisi johtaa siihen, että joidenkin valtioiden tällä hetkellä matalat MIF-palkkiot nousisivat 
korkeimmalle sallitulle tasolle;

12. katsoo, että MIF-palkkioiden avoimuutta olisi säänneltävä niin kansainvälisissä kuin 
kansallisissa järjestelmissä ja että tämä yhdistettynä rajat ylittävän korttitapahtumien 
vastaanoton helpottamiseen voisi johtaa MIF-palkkioiden laskuun, koska kauppiaat 
voisivat vapaasti valita, mihin maksujärjestelmään haluavat liittyä;
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13. korostaa kuitenkin, että kauppiaiden ja maksupalvelujen tarjoajien välisten MIF-
palkkioiden avoimuuden puute on suurempi ongelma kuin avoimuuden puute kuluttajan ja 
kauppiaan välillä; katsoo, että tiedon tulva ei toisi kuluttajille lisäarvoa ja merkitsisi 
avoimuutta teoriassa, mutta ei käytännössä;

14. katsoo, että kolmen ja neljän osapuolen maksujärjestelmien välillä on ratkaisevia eroja ja 
että järjestelmiä on kohdeltava niiden erityispiirteiden mukaisesti, ennen muuta 
tasapuolisesti;

Yhdistelmäkortit

15. toteaa, että yhdistelmäkortit voisivat olla kuluttajille hyödyksi, koska ne vähentäisivät 
korttien määrää, lisäisivät valinnanvaraa ja piristäisivät kilpailua;

16. painottaa, että asiakkaan ja kortin myöntävän maksupalvelun tarjoajan olisi sovittava 
yhdessä korttien yhdistämisestä ja että se ei saisi olla pakollista;

Lisämaksut

17. on tyytyväinen siihen, että korttimaksujen lisämaksut on kielletty joissakin jäsenvaltioissa; 
kehottaa muita jäsenvaltioita harkitsemaan lisäavoimuuden edellyttämistä lisämaksujen 
osalta sen varmistamiseksi, että asiakkaat tietävät, kuinka suuri osa lisämaksusta on 
esimerkiksi MIF-palkkiota ja kuinka suuren osuuden ottaa kauppias;

18. katsoo, että lisämaksujen rajaaminen maksuvälineen käytöstä suoraan aiheutuviin 
kustannuksiin voi olla hyödyllistä; painottaa kuitenkin, että lisämaksujen sallimisesta tai 
kieltämisestä olisi viime kädessä päätettävä jäsenvaltioissa; 

Maksujen turvallisuus

19. muistuttaa, että lopullinen vastuu eri maksutapoihin liittyvistä turvallisuustoimenpiteistä ei 
voi olla kuluttajalla, mutta että näille olisi tiedotettava varotoimista;

20. katsoo, että korttimaksujen turvallisuustaso on jo korkea ja että asteittainen siirtyminen 
magneettikorteista sirukortteihin parantaa turvallisuustasoa entisestään;

21. katsoo, että pankkitilillä käytettävissä olevien varojen ilmoittamiseen kolmansille 
osapuolille liittyy riskejä; toteaa, että yksi riskeistä on, etteivät kuluttajat kenties ole täysin 
tietoisia siitä, kuka saa käyttöönsä heidän tilitietonsa ja mikä operaattori vastaa kuluttajan 
käyttämistä maksupalveluista;

22. painottaa, että sääntelyllä voitaisiin vähentää näitä turvallisuusriskejä ja tehdä pankkien 
ulkopuolisten maksupalvelujen tarjoajien kautta suoritettavista maksuista yhtä turvallisia 
kuin suoraan pankkitililtä suoritettavista, kunhan turvajärjestelmät ovat käytännössä 
saatavilla;

23. ei kannata tämän vuoksi kolmansien osapuolten pääsyä asiakkaan pankkitilitietoihin 
ennen kuin turvajärjestelmiä kehitetään, rakennetaan ja testataan perusteellisesti; toteaa, 
että tulevassa sääntelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen, tietosuojaan 
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ja kuluttajien oikeuksiin; katsoo, että erityisesti olisi täsmennettävä selkeästi se, millä 
osapuolilla on pääsy tietoihin ja millä edellytyksin tietoja voidaan säilyttää;

°

°         °

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

Maksuvälinevalikoima kasvaa jatkuvasti Euroopan ja koko maailman tasolla. Vaikka uusia 
mobiili- ja verkkomaksujen käyttötapoja vaikuttaa ilmenevän nopeasti ja ne kiinnostavat 
kuluttajia ja yrityksiä, korttimaksumarkkinatkaan eivät vielä ole saavuttaneet täyttä 
potentiaaliaan ja tehoaan. 

Komissio on julkaissut vihreän kirjan yhdentyneistä eurooppalaisista markkinoista kortti-, 
verkko- ja mobiilimaksuille, ja siinä se tuo esiin lukuisia esteitä, jotka estävät eurooppalaisia 
maksumarkkinoita toimimasta niin tehokkaasti ja avoimesti kuin olisi mahdollista. Esittelijä 
tunnustaa myös, että kortti-, verkko- ja mobiilimaksujen edistäminen ja lisääminen on 
hyödyllistä, jotta kuluttajille ja yrityksille voidaan tarjota mahdollisuus käyttää entistä 
kätevämpiä, turvallisia, nopeita, vaihtelevia, joustavia ja kustannustehokkaita maksutapoja. 
Edellä mainittujen maksutapojen laajempi käyttö on myös keskeinen tekijä, jos halutaan 
sähköisen kaupankäynnin edelleen kehittyvän nopeasti ja tarjoavan oman osansa 
jäsenvaltioiden BKT:hen. 

Kortti-, verkko- ja mobiilimaksumarkkinat ovat edelleen hajanaiset EU:n alueella. 
Jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja korttimaksujen käytössä. Euroopan yhtenäisen 
euromaksualueen (SEPA) perustaminen helpottaa pankkisiirtoja 32 Euroopan valtiossa, ja 
vuoteen 2014 mennessä kaikkien osanottajamaiden on määrä panna täytäntöön yhteiset 
SEPA-standardit. Esittelijä katsoo, että koska SEPA poistaa kansallisten ja rajat ylittävien 
maksujen välisen kuilun, pyrkimyksen yhdentää korttimaksumarkkinoita olisi tehtävä rajat
ylittävät maksut yhä sujuviksi kuin maksut kansallisella tasolla. Alalle mahtuu lisää rajat 
ylittäviä toimijoita.

Vihreässä kirjassa esitetään useita keskeisiä tekijöitä maksujen yhdentämisen tukemiseksi ja 
maksujärjestelmien kilpailun edistämiseksi. Esittelijä haluaa kiinnittää tässä vaiheessa 
erityistä huomiota pääasiassa korttimaksuihin ja seuraaviin tekijöihin: standardointi, rajat 
ylittävä vastaanotto, monenväliset toimituspalkkiot (MIF-palkkiot), yhdistelmäkortit, 
lisämaksut ja maksujen turvallisuus. Mobiili- ja verkkomaksumarkkinat ovat kuitenkin 
kehitysvaiheessa eikä niitä pidä säännellä liian voimakkaasti, koska se voisi estää luonnollista 
kehitystä ja innovointia alalla. 

Esittelijä haluaa myös korostaa, että kaikkiin maksutapoihin – myös käteiseen – liittyy 
kustannuksia, eikä tätä pitäisi unohtaa tarkasteltaessa eri maksutapoja ja niiden 
kustannustehokkuutta. 

Standardointi

Yhteiset tekniset standardit ja turvallisuusstandardit voisivat helpottaa uusien toimijoiden 
tuloa alalle, edistää korttimaksuja ja tehdä korttimaksuista kuluttajille helpomman, 
turvallisemman ja tehokkaamman vaihtoehdon. 

Vaikka komissio perustellusti tunnustaakin tarpeen kehittää yhteisiä standardeja, esittelijä 
painottaa kuitenkin, että korttimaksujen nykyisten kansallisten ja alueellisten standardien 
elinkaari on jokseenkin pitkä eikä sitä ole helppo lyhentää. Komission on siis oltava 
varovainen seuraavissa vaiheissa, mitä tulee uusiin yhdennettyihin standardeihin, joilla on 
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määrä korvata nykyiset. Hyvin laadittuina ja täytäntöönpantuina yhteisillä standardeilla 
voitaisiin sekä vahvistaa korttimaksumarkkinoiden kilpailukykyä että parantaa maksujen 
turvallisuutta. 

Yhteisten teknisten standardien ja turvallisuusstandardien kehittämisen ohjenuorana olisi 
oltava sellaisen yhteisen infrastruktuurin tason saavuttaminen, jolla tarjottaisiin tasapuoliset 
toimintaedellytykset, rohkaistaisiin innovointiin ja edistettäisiin kilpailukykyä, mutta ei 
olennaisesti rajoitettaisi koko alan innovointi- ja laajentumismahdollisuuksia.

Monenväliset toimituspalkkiot 

On tärkeää tunnustaa monenvälisistä toimitusmaksuista mahdollisesti seuraavat ongelmat 
kilpailukyvyn, avoimuuden ja niin kauppiaille kuin kuluttajille aiheutuvien kustannusten 
osalta. 

Niin kutsutussa neljän osapuolen välisessä korttijärjestelmässä korttitapahtuman vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja (kauppiaan maksupalveluntarjoaja) maksaa toimituspalkkion 
liikkeellelaskeneelle maksupalveluntarjoajalle (kortinhaltijan palveluntarjoaja). Vaikka 
nykyisiä toimituspalkkioita voidaan perustella korttijärjestelmien rahoittamisella, esittelijä 
katsoo, että monenvälisten toimituspalkkioiden korkea ja joskus piilevä taso on ongelmallinen 
avointen ja kilpailukykyisten markkinoiden kannalta. Vaikka tällä hetkellä monenvälisiltä 
toimituspalkkioilta ei vaadita tiettyä tasoa – enimmäismäärää tai asteikkoa – pitkällä 
ajanjaksolla on laskettava niiden tasoa. Tämä on kuitenkin toteutettava varovasti, jotta 
vältetään eri toimijoiden eriarvoinen kohtelu. Esittelijä kannattaa ajatusta, jonka mukaan 
monenvälisiä toimituspalkkioita lähennettäisiin EU:n matalimpiin nykyisiin tasoihin, mutta 
painottaa, että EU:n tasolla ei pidä säätää monenvälisten toimituspalkkioiden 
enimmäistasosta. 

Esittelijä katsoo, että maksujärjestelmissä tarvitaan avoimuutta monenvälisten
toimituspalkkioiden osalta ja ennen kaikkea kauppiaan ja maksupalveluntarjoajan välille. 
Toisin kuin vihreässä kirjassa esitetään, on kyseenalaista, kuinka kuluttajalle toimitettavat 
tiedot eri maksutapojen kustannuksista vaikuttaisivat tämän maksutavan valintaan. 

Lisämaksut

Lisämaksut ovat ongelmallisia, koska niillä lisätään hankintoihin maksuja, jotka eivät perustu 
valitun maksutavan todellisiin kustannuksiin. Esittelijä kuitenkin katsoo, että lisämaksujen 
sallimisesta tai kieltämisestä tehtävä päätös kuuluu jäsenvaltioille. 

Maksujen turvallisuus

Maksujen turvallisuus ei saa vaarantua edistettäessä erilaisia maksuvälineitä ja innovatiivisten 
maksutapojen kehittämistä. Esimerkiksi korttimaksujärjestelmien yhteisten teknisten 
standardien kehittämisen edistyessä myös yhteisten turvallisuusstandardien on parannuttava. 

On myös tutkittava tarkkaan pankkien ulkopuolisten laitosten pääsyä  asiakkaan 
pankkitilitietoihin, eikä sitä pidä edistää ennen kuin voidaan taata sama turvallisuustaso kuin 
pankkitileillä.


