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Tarkistus 19
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

korttipohjaisista maksutapahtumista 
veloitettavista toimitusmaksuista

korttipohjaisista maksutapahtumista ja 
verkkokukkaroista veloitettavista 

toimitusmaksuista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Tarkistus 20
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Yksi merkittävimmistä korttimaksujen 
ja korttipohjaisten maksujen 
sisämarkkinoiden toimintaa haittaavista 
käytännöistä on toimitusmaksujen 
laajamittainen käyttö, sillä kyseiset maksut 
eivät useimmissa jäsenvaltioissa kuulu 
minkään lainsäädännön soveltamisalaan.
Toimitusmaksut ovat pankkien välisiä 
maksuja, joita sovelletaan yleensä 
korttitapahtumia vastaanottavien 
maksupalveluntarjoajien ja tiettyyn 
korttijärjestelmään kuuluvia kortteja
myöntävien maksupalveluntarjoajien 
välillä. Toimitusmaksut muodostavat 
suuriman osan maksuista, joita 
korttitapahtumia vastaanottavat 
maksupalveluntarjoajat veloittavat 
kauppiailta jokaisesta korttitapahtumasta.

(10) Yksi merkittävimmistä korttimaksujen 
ja korttipohjaisten maksujen 
sisämarkkinoiden toimintaa haittaavista 
käytännöistä on toimitusmaksujen 
laajamittainen käyttö, sillä kyseiset maksut 
eivät useimmissa jäsenvaltioissa kuulu 
minkään lainsäädännön soveltamisalaan.
Toimitusmaksut ovat pankkien välisiä 
maksuja, jotka siirretään yleensä 
korttitapahtumia vastaanottavilta 
maksupalveluntarjoajilta tiettyyn 
korttijärjestelmään kuuluvalle kortteja
myöntävälle maksupalveluntarjoajalle.
Toimitusmaksut muodostavat suuriman
osatekijän maksuissa, joita 
korttitapahtumia vastaanottavat 
maksupalveluntarjoajat veloittavat 
kauppiailta jokaisesta korttitapahtumasta.
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Kauppiaat puolestaan sisällyttävät nämä 
korttikustannukset tavaroiden ja 
palveluiden tavanomaisiin hintoihin.
Korttijärjestelmien välisen kilpailun 
päätarkoituksena näyttää käytännössä 
olevan mahdollisimman monien kortteja 
myöntävien maksupalveluntarjoajien
(esimerkiksi pankkien) saaminen 
vakuuttuneiksi siitä, että niiden kannattaa 
myöntää kyseisen järjestelmän kortteja, ja 
tämä yleensä johtaa pikemminkin 
markkinoilla veloitettavien 
toimitusmaksujen nousuun kuin laskuun, 
mikä on ristiriidassa markkinataloudessa 
käytävän kilpailun yleensä aikaan saaman 
hintakurivaikutuksen kanssa.
Toimitusmaksujen säänteleminen 
parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa.

Kauppiaat puolestaan sisällyttävät nämä 
korttikustannukset tavaroiden ja 
palveluiden tavanomaisiin hintoihin.
Korttijärjestelmien välisen kilpailun 
päätarkoituksena näyttää käytännössä 
olevan mahdollisimman monien kortteja 
myöntävien maksupalveluntarjoajien
(esimerkiksi pankkien) saaminen 
vakuuttuneiksi siitä, että niiden kannattaa 
myöntää kyseisen järjestelmän kortteja, ja 
tämä yleensä johtaa pikemminkin 
markkinoilla veloitettavien 
toimitusmaksujen nousuun kuin laskuun, 
mikä on ristiriidassa markkinataloudessa 
käytävän kilpailun yleensä aikaan saaman 
hintakurivaikutuksen kanssa.
Toimitusmaksujen säänteleminen 
parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa.

Or. en

Tarkistus 21
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Toimitusmaksujen nykyinen suuri 
vaihtelu ja taso estävät uusien unionin 
laajuisten toimijoiden ilmaantumisen
alempiin toimitusmaksuihin perustuvien
liiketoimintamallien pohjalta, mikä on 
esteenä mahdollisille mittakaavaeduille ja 
tuotevarioinnista saataville eduille sekä 
niistä johtuville tehokkuuseduille. Tämä 
vaikuttaa kielteisesti vähittäiskauppiaisiin 
ja kuluttajiin sekä estää 
innovaatiotoimintaa. Koska unionin 
laajuisten toimijoiden olisi tarjottava 
kortteja myöntäville pankeille vähintään 
korkein toimitusmaksutaso markkinoilla, 
joille ne haluavat päästä, nykyinen tilanne 
merkitsee myös markkinoiden 
pirstoutuneisuuden jatkumista. Olemassa 

(11) Toimitusmaksujen nykyinen korkea
taso voi estää uusien toimijoiden 
ilmaantumisen erilaisten
liiketoimintamallien pohjalta, mikä on 
esteenä mahdollisille mittakaavaeduille ja 
tuotevarioinnista saataville eduille sekä 
niistä johtuville tehokkuuseduille. Tämä 
vaikuttaa kielteisesti vähittäiskauppiaisiin 
ja kuluttajiin sekä estää 
innovaatiotoimintaa. Koska unionin 
laajuisten toimijoiden olisi tarjottava 
kortteja myöntäville pankeille vähintään 
korkein toimitusmaksutaso markkinoilla, 
joille ne haluavat päästä, nykyinen tilanne 
merkitsee myös markkinoiden 
pirstoutuneisuuden jatkumista. Olemassa 
olevat kotimaiset järjestelmät, jotka 
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olevat kotimaiset järjestelmät, jotka 
veloittavat alempia toimitusmaksuja tai 
eivät veloita niitä lainkaan, voivat myös 
joutua poistumaan markkinoilta pankkien 
kohdistaessa niihin painetta saadakseen 
suurempia toimitusmaksutuloja. Tämä 
rajoittaa kuluttajien ja kauppiaiden 
saatavilla olevaa maksupalveluvalikoimaa, 
korottaa kyseisten palveluiden hintoja ja 
heikentää niiden laatua, samalla kun 
kuluttajien ja kauppiaiden mahdollisuudet 
käyttää unionin laajuisia maksusovelluksia 
kaventuvat. Lisäksi vähittäiskauppiaat 
eivät voi välttää maksujen välisiä eroja 
hyödyntämällä muiden jäsenvaltioiden 
pankkien tarjoamia korttimaksujen 
hyväksymispalveluita. Maksujärjestelmien 
soveltamat erityissäännöt edellyttävät 
myyntipaikan (vähittäiskauppiaan 
kotimaan) toimitusmaksun soveltamista 
kuhunkin maksutapahtumaan. Tämä estää 
korttitapahtumia vastaanottavia pankkeja 
tarjoamasta palveluitaan onnistuneesti 
valtioiden rajojen yli. Se estää myös 
vähittäiskauppiaita alentamasta maksuista 
aiheutuvia kustannuksiaan kuluttajien 
hyödyksi.

veloittavat alempia toimitusmaksuja tai 
eivät veloita niitä lainkaan, voivat myös 
joutua poistumaan markkinoilta pankkien 
kohdistaessa niihin painetta saadakseen 
suurempia toimitusmaksutuloja. Tämä 
rajoittaa kuluttajien ja kauppiaiden 
saatavilla olevaa maksupalveluvalikoimaa, 
korottaa kyseisten palveluiden hintoja ja 
heikentää niiden laatua, samalla kun 
kuluttajien ja kauppiaiden mahdollisuudet 
käyttää unionin laajuisia maksusovelluksia 
kaventuvat. Lisäksi vähittäiskauppiaat 
eivät voi välttää maksujen välisiä eroja 
hyödyntämällä muiden jäsenvaltioiden 
pankkien tarjoamia korttimaksujen 
hyväksymispalveluita. Maksujärjestelmien 
soveltamat erityissäännöt edellyttävät 
myyntipaikan (vähittäiskauppiaan 
kotimaan) toimitusmaksun soveltamista 
kuhunkin maksutapahtumaan. Tämä estää 
korttitapahtumia vastaanottavia pankkeja 
tarjoamasta palveluitaan onnistuneesti 
valtioiden rajojen yli. Se estää myös 
vähittäiskauppiaita alentamasta maksuista 
aiheutuvia kustannuksiaan kuluttajien 
hyödyksi.

Or. en

Tarkistus 22
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kotimaan maksutapahtumille on 
tarpeen tarjota siirtymäkausi, jotta 
maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä 
olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin.
Tämän vuoksi kuluttajien 
korttitapahtumista veloitettaville 
toimitusmaksuille asetetut enimmäistasot 
olisi kahden vuoden kuluttua tämän 

(17) Kotimaan maksutapahtumille on 
tarpeen tarjota siirtymäkausi, jotta 
maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä 
olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin.
Tämän vuoksi kahden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta asetetaan 
painotetulle keskiarvolle enimmäistaso, 
jolla mahdollistetaan tekniset innovaatiot 
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asetuksen voimaantulosta laajennettava 
koskemaan sekä rajatylittäviä että 
kotimaan maksuja korttipohjaisten 
maksujen sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi.

ja joka vastaa korttimaksumarkkinoiden 
kehityksen erilaisia kehitystasoja eri 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 23
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Korttitapahtumien rajatylittävän 
vastaanoton helpottamiseksi kaikista 
kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan)
pankkikorttitapahtumista ja tällaisiin 
tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavan 
toimitusmaksun enimmäistaso olisi 
asetettava 0,20 prosenttiin ja kaikista 
kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan)
luottokorttitapahtumista ja tällaisiin 
tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavan 
toimitusmaksun enimmäistaso 
0,30 prosenttiin.

(18) Korttitapahtumien rajatylittävän 
vastaanoton helpottamiseksi kaikista 
kuluttajien rajatylittävistä 
pankkikorttitapahtumista ja tällaisiin 
tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavan 
toimitusmaksun enimmäistaso olisi 
asetettava 0,20 prosenttiin ja kaikista 
kuluttajien rajatylittävistä 
luottokorttitapahtumista ja tällaisiin 
tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavan 
toimitusmaksun enimmäistaso 
0,30 prosenttiin.

Or. en

Tarkistus 24
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Korttitapahtumien rajatylittävän 
vastaanoton helpottamiseksi kaikista 
kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan) 

(18) Korttitapahtumien rajatylittävän 
vastaanoton helpottamiseksi kaikista
kotimaan ja rajatylittävistä kuluttajien
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pankkikorttitapahtumista ja tällaisiin 
tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavan 
toimitusmaksun enimmäistaso olisi 
asetettava 0,20 prosenttiin ja kaikista 
kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan) 
luottokorttitapahtumista ja tällaisiin 
tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavan 
toimitusmaksun enimmäistaso
0,30 prosenttiin.

korttitapahtumista ja tällaisiin tapahtumiin 
perustuvista korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavan 
toimitusmaksun enimmäistaso 
0,30 prosenttiin.

Or. fr

Tarkistus 25
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Korttitapahtumien rajatylittävän 
vastaanoton helpottamiseksi kaikista 
kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan) 
pankkikorttitapahtumista ja tällaisiin 
tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavan 
toimitusmaksun enimmäistaso olisi 
asetettava 0,20 prosenttiin ja kaikista 
kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan) 
luottokorttitapahtumista ja tällaisiin 
tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavan 
toimitusmaksun enimmäistaso 
0,30 prosenttiin.

(18) Korttitapahtumien rajatylittävän 
vastaanoton helpottamiseksi kaikista 
kuluttajien (rajatylittävistä ja kotimaan) 
pankkikorttitapahtumista ja tällaisiin 
tapahtumiin perustuvista korttipohjaisista 
maksutapahtumista veloitettavan 
toimitusmaksun enimmäistaso olisi 
asetettava 0,10 euroon tapahtumaa kohti
ja kaikista kuluttajien (rajatylittävistä ja 
kotimaan) luottokorttitapahtumista ja 
tällaisiin tapahtumiin perustuvista 
korttipohjaisista maksutapahtumista olisi 
veloitettava kiinteä toimitusmaksu, joka 
perustuu maksun tosiasiallisiin 
kustannuksiin ja on vähintään 0,10 euroa 
tapahtumalta.

Or. en
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Tarkistus 26
Preslav Borissov

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) 
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 

Poistetaan.
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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 
neuvotteluaseman suhteessa ehtoihin, 
joilla ne hyväksyvät kyseiset kortit.

Or. en

Tarkistus 27
Adam Bielan

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) 
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 

(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) 
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, joista 
veloitetaan sama maksu, osalta ja että 
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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 
neuvotteluaseman suhteessa ehtoihin, joilla 
ne hyväksyvät kyseiset kortit.

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 maksua. Tällainen 
rajoitus lisäisi myös kilpailua sellaisten 
korttien osalta, joista veloitettavia 
toimitusmaksuja ei säännellä tämän 
asetuksen nojalla, sillä kauppiaat saisivat 
vahvemman neuvotteluaseman suhteessa 
ehtoihin, joilla ne hyväksyvät kyseiset 
kortit.

Or. en
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Tarkistus 28
Preslav Borissov

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 29
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Sen varmistamiseksi, että 
muutoksenhaku on mahdollista, jos tätä 
asetusta on sovellettu virheellisesti tai jos 
maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien 
välillä ilmenee riitoja, jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön asianmukaiset ja 
tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset 
valitus- ja muutoksenhakumenettelyt.
Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän 

(31) Sen varmistamiseksi, että 
muutoksenhaku on mahdollista, jos tätä 
asetusta on sovellettu virheellisesti tai jos 
maksupalvelunkäyttäjien ja -tarjoajien 
välillä ilmenee riitoja, jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön asianmukaiset ja 
tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset 
valitus- ja muutoksenhakumenettelyt.
Jäsenvaltioiden olisi Euroopan 
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asetuksen rikkomiseen sovellettavia 
seuraamuksia koskevat säännöt ja 
varmistettava, että nämä seuraamukset ovat 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ja 
että niitä sovelletaan.

pankkiviranomaisen suuntaviivoja 
seuraten annettava tämän asetuksen 
rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia 
koskevat säännöt ja varmistettava, että 
nämä seuraamukset ovat tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia ja että niitä 
sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 30
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
toteutettuja maksukorttitapahtumia
koskevat tekniset ja liiketoimintaa 
koskevat vaatimukset, joita sovelletaan, jos
sekä maksajan maksupalveluntarjoaja että
maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat 
sijoittautuneet unioniin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
toteutettuja maksukortti- ja 
verkkokukkarotapahtumia koskevat 
tekniset ja liiketoimintaa koskevat 
vaatimukset, joita sovelletaan, jos 
maksajan maksupalveluntarjoaja, maksaja,
maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ja 
maksunsaaja ovat sijoittautuneet unioniin.

Or. en

Perustelu

Korttien ja muiden kilpailevien sähköisten maksuvälineiden välisten tasapuolisten 
toimintaedellytysten takaamiseksi on tärkeää, että ehdotettua asetusta sovelletaan myös 
verkkokukkarotapahtumiin. On tärkeää mainita, että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen 
myyjän ei pitäisi hyötyä ehdotetusta asetuksesta vain siksi, että se käyttää unioniin 
sijoittautuneen ostajan palveluja.
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Tarkistus 31
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
toteutettuja maksukorttitapahtumia
koskevat tekniset ja liiketoimintaa 
koskevat vaatimukset, joita sovelletaan, jos
sekä maksajan maksupalveluntarjoaja että
maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ovat 
sijoittautuneet unioniin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
toteutettuja maksukortteja ja 
verkkokukkaroita käyttäviä tapahtumia
koskevat tekniset ja liiketoimintaa 
koskevat vaatimukset, joita sovelletaan, jos 
maksajan maksupalveluntarjoaja, maksaja,
maksunsaajan maksupalveluntarjoaja ja 
maksunsaaja ovat sijoittautuneet unioniin.

Or. pl

Perustelu

Kilpailuun perustuvien toimintaedellytysten varmistamiseksi on oleellista laajentaa asetuksen 
soveltamisala koskemaan verkkokukkaroita (esim. Paypalia). Verkkokukkaro on maksutapa, 
joka kilpailee suoraan korttien ja muiden maksutapojen kanssa. Korttien ja muiden 
kilpailevien sähköisten maksuvälineiden välisten tasapuolisten toimintaedellytysten 
takaamiseksi on tärkeää, että ehdotettua asetusta sovelletaan myös 
verkkokukkarotapahtumiin.

Tarkistus 32
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä asetusta ei sovelleta 
maksukorttitapahtumiin, jotka on 
toteutettu maksukorttijärjestelmässä, jossa 
kyseisen maksukorttijärjestelmän 
unionissa sijaitseville asiakkaille 
myöntämien tai kyseisessä 
maksukorttijärjestelmässä unionissa 
sijaitseville asiakkaille myönnettyjen 
korttien kokonaislukumäärä on enintään 
yksi prosentti kaikkien 
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maksukorttijärjestelmien unionissa 
myöntämien maksukorttien 
kokonaislukumäärästä.

Or. en

Tarkistus 33
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yrityskorteilla toteutettavat 
maksutapahtumat;

a) yrityskortit;

Or. en

Tarkistus 34
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kolmen osapuolen 
maksukorttijärjestelmien myöntämillä 
korteilla toteutettavat maksutapahtumat.

c) kolmen osapuolen 
maksukorttijärjestelmien myöntämillä 
korteilla.

Or. en

Tarkistus 35
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kolmen osapuolen
maksukorttijärjestelmien myöntämillä

c) kolmen osapuolen
maksukorttijärjestelmissä myönnetyillä
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korteilla toteutettavat maksutapahtumat. korteilla toteutettavat maksutapahtumat.

Or. en

Tarkistus 36
Adam Bielan

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 kahden työpäivän
kuluttua siitä, kun kortin myöntäjä on 
vastanottanut maksutoimeksiannon;

Or. en

Tarkistus 37
Cornelis de Jong

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 välittömästi sen jälkeen, kun 
tapahtuma hyväksyttiin/käynnistettiin;

Or. en
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Tarkistus 38
Adam Bielan

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
veloitetaan pidemmän kuin kahden 
työpäivän kuluttua siitä, kun kortin 
myöntäjä on vastanottanut 
maksutoimeksiannon;

Or. en

Tarkistus 39
Cornelis de Jong

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 tapahtuman 
hyväksymis- /käynnistämisajankohdan 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 40
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ’maksukortilla’ pankki- tai 
luottokorttia, joka oikeuttaa haltijansa 
suorittamaan käteismaksuja tai antaa 



AM\1013311FI.doc 17/47 PE526.051v01-00

FI

haltijalle mahdollisuuden antaa 
maksutoimeksiantoja kauppiaan tai 
korttitapahtuman vastaanottajan 
välityksellä ja jonka kauppias hyväksyy 
vastaanottaakseen saatavinaan olevat 
varat;

Or. pl

Perustelu

Asetusehdotuksessa mainitaan ’maksukortti’, mutta ei määritellä sitä. Ottamalla käyttöön 
teknologian kannalta neutraali määritelmä ’maksukortille’ voidaan määritellä tämän 
käsitteen soveltamisala.

Tarkistus 41
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) ’toimitusmaksulla’ maksua, joka 
maksetaan suoraan tai välillisesti
(ts. kolmannen osapuolen välityksellä)
jokaisesta tapahtumasta
maksukorttitapahtumaan tai 
maksukorttipohjaiseen tapahtumaan 
osallistuvan maksajan tai maksunsaajan 
maksupalveluntarjoajien välillä;

(9) ’toimitusmaksulla’ maksua, joka 
maksetaan suoraan tai välillisesti
(ts. kolmannen osapuolen välityksellä) 
maksukorttitapahtumaan tai 
maksukorttipohjaiseen tapahtumaan 
osallistuvan maksajan tai maksunsaajan 
maksupalveluntarjoajien välillä. 
Toimitusmaksu voi olla joko 
eksplisiittinen neljän osapuolen 
korttijärjestelmä (yksi oikeussubjekti 
suorittaa maksun toiselle 
oikeussubjektille) tai implisiittinen 
kolmen osapuolen järjestelmässä 
(sisäinen siirto korttitapahtuman 
vastaanottavan yrityksen ja kortin 
myöntävän yrityksen välillä, jotka 
kuuluvat samaan oikeussubjektiin). 
Se sisältää myös suoritetun maksun tai 
tarjotun alennuksen maksajan 
maksupalveluntarjoajan ja 
co-brand -kumppanin tai agentin välillä:

Or. en
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Tarkistus 42
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) ’toimitusmaksulla’ maksua, joka 
maksetaan suoraan tai välillisesti
(ts. kolmannen osapuolen välityksellä) 
jokaisesta tapahtumasta 
maksukorttitapahtumaan tai 
maksukorttipohjaiseen tapahtumaan 
osallistuvan maksajan tai maksunsaajan 
maksupalveluntarjoajien välillä;

(9) ’toimitusmaksulla’ maksua, joka 
maksetaan suoraan tai välillisesti
(ts. kolmannen osapuolen välityksellä) 
jokaisesta tapahtumasta 
maksukorttitapahtumaan tai 
maksukorttipohjaiseen tapahtumaan 
osallistuvan maksajan tai maksunsaajan 
maksupalveluntarjoajien välillä. 
Toimitusmaksu voi olla avoin kun on 
kuse neljän osapuolen 
maksukorttijärjestelmästä (yksi 
oikeussubjekti suorittaa maksun toiselle 
oikeussubjektille) tai piilotettu, kun on 
kyse kolmen osapuolen järjestelmästä 
(sisäinen siirto korttitapahtuman 
vastaanottavan osaston ja kortin 
myöntävän osaston välillä samassa 
oikeussubjektissa). Se sisältää myös 
suoritetun maksun tai tarjotun 
alennuksen maksajan 
maksupalveluntarjoajan ja samaan 
tuotemerkkiin kuuluvan kumppanin tai 
agentin välillä;

Or. pl

Tarkistus 43
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(15) ’kolmen osapuolen 
maksukorttijärjestelmällä’ 

(15) ’kolmen osapuolen 
maksukorttijärjestelmällä’ 
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maksukorttijärjestelmää, jossa maksut 
suoritetaan maksutililtä, jota järjestelmä 
pitää kortinhaltijan lukuun, maksutilille, 
jota järjestelmä pitää maksunsaajan lukuun, 
ja samaan rakenteeseen perustuvia 
korttipohjaisia tapahtumia. Kun kolmen 
osapuolen maksukorttijärjestelmä antaa 
muille maksupalveluntarjoajille toimiluvan 
maksukorttien myöntämiseen ja/tai 
korttitapahtumien vastaanottamiseen, se 
katsotaan neljän osapuolen 
maksukorttijärjestelmäksi;

maksukorttijärjestelmää, jossa maksut 
suoritetaan maksutililtä, jota järjestelmä 
pitää maksajan lukuun, maksutilille, jota 
järjestelmä pitää maksunsaajan lukuun, ja 
samaan rakenteeseen perustuvia 
korttipohjaisia tapahtumia. Kun kolmen 
osapuolen maksukorttijärjestelmä antaa 
muille maksupalveluntarjoajille toimiluvan 
maksukorttien myöntämiseen ja/tai 
korttitapahtumien vastaanottamiseen tai 
myöntää maksukortteja 
co-brand -kumppanin kanssa tai agentin 
kautta, se katsotaan neljän osapuolen 
maksukorttijärjestelmäksi;

Or. en

Tarkistus 44
Matteo Salvini

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

Komission teksti Tarkistus

(25 a) ’verkkokukkarolla’ palvelua, joka 
antaa kukkaron haltijalle mahdollisuuden 
hallita tai käyttää tunnistetta ja 
maksuvälineitä maksutapahtuman 
käynnistämiseksi. Tämä palvelu voi sijaita 
kukkaron haltijan omistamassa 
välineessä, esimerkiksi matkapuhelimessa 
tai henkilökohtaisessa tietokoneessa tai 
muualla sijaitsevassa palvelimessa (tai 
niiden yhdistelmässä), mutta on haltijan 
valvonnassa. Kauppiasta, jonka kanssa 
verkkokukkaro tekee sopimuksen, 
kutsutaan ’apukauppiaaksi’;

Or. en
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Tarkistus 45
Preslav Borissov

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 46
Małgorzata Handzlik

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

Komission teksti Tarkistus

(25 a) ’verkkokukkarolla’ palvelua, joka 
antaa kukkaron haltijalle 
mahdollisuuden, hallita tai käyttää 
tunnistetta ja maksuvälineitä 
maksutapahtuman käynnistämiseksi. 
Tämä palvelu voi sijaita kukkaron 
haltijan omistamassa välineessä, 
esimerkiksi matkapuhelimessa tai 
henkilökohtaisessa tietokoneessa tai 
muualla sijaitsevassa palvelimessa (tai 
niiden yhdistelmässä), mutta sen on joka 
tapauksessa oltava haltijan valvonnassa. 
Kauppiasta, jonka kanssa verkkokukkaro 
tekee sopimuksen, kutsutaan 
’apukauppiaaksi’;

Or. pl
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Perustelu

Jos verkkokukkaro sisällytetään asetuksen soveltamisalaan, on oleellista, että verkkokukkaro 
määritellään asetuksen säännöksissä.

Tarkistus 47
Matteo Salvini

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 48
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajien rajatylittävistä pankki- tai
luottokorttitapahtumista veloitettavat 

toimitusmaksut

Kuluttajien rajatylittävät pankki- tai
luottokorttitoimitusmaksut

Or. en

Tarkistus 49
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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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 arvosta on keskimäärin
yli 0,2 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 50
Bernadette Vergnaud

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
korttitapahtumista tapahtumakohtaista 
toimitusmaksua tai muuta sovittua 
tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan 
vastaavaa korvausta, jonka osuus 
tapahtuman arvosta on yli 0,3 prosenttia.

Or. fr

Perustelu

Ei ole perusteltua tehdä eroa luotto- ja pankkikorttien välillä.
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Tarkistus 51
Bernadette Vergnaud

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.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ei ole perusteltua tehdä eroa luotto- ja pankkikorttien välillä.

Tarkistus 52
Matteo Salvini

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 arvosta on keskimäärin
yli 0,3 prosenttia.

Or. en
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Tarkistus 53
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki sopimusten tai 
muuntyyppisten sopimusjärjestelyjen 
säännökset, jotka poikkeavat 1 tai 
2 kohdan soveltamisesta tai jotka 
sisältävät korkeampia toimitusmaksuja 
kun 1 tai 2 kohdassa säädetyt 
toimitusmaksut, on kielletty. Jos 
sopimuksessa tai muuntyyppisessä 
sopimusjärjestelyssä poiketaan 1 tai 
2 kohdan soveltamisesta tai jos 
sopimuksessa tai muuntyyppisessä 
sopimusjärjestelyssä asetetaan 
korkeampia toimitusmaksuja kuin 1 tai 
2 kohdassa säädetyt toimitusmaksut, 
sovelletaan 1 tai 2 kohdassa säädettyä 
maksujen enimmäistasoa.

Or. pl

Perustelu

Säännösten tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on korostettava, että tapauksissa, joissa 
asetusta ei sovelleta, sovelletaan toimitusmaksun enimmäistasoa. Tällä tavalla estetään 
ristiriita kansallisten sääntöjen välillä.

Tarkistus 54
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on voitava 
kansallisen lainsäädännön avulla 
säilyttää tai ottaa käyttöön matalammat 
enimmäistasot.



AM\1013311FI.doc 25/47 PE526.051v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Monenvälisten toimitusmaksujen enimmäistasot eivät saa johtaa siihen, että nykyiset 
jäsenvaltioiden sisäiset järjestelmät tai uudet tulokkaat, joilla monenväliset toimitusmaksut 
ovat matalammat, nostavat maksunsa enimmäistasolle. Ehdotettu enimmäistaso ei saisi 
vahingoittaa hyvin toimivia kansallisia markkinoita, sillä se heikentäisi kuluttajien asemaa.

Tarkistus 55
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Kaikista kuluttajien pankki- tai 

luottokorttitapahtumista veloitettavat 
toimitusmaksut 

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.
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.

Or. en
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Perustelu

Toimitusmaksujen tasoa, joka on muu kuin Euroopan talousalueen sisäisten (rajatylittävien) 
toimitusmaksujen taso, käsitellään 3 artiklassa. EU ei saa määritellä tätä tasoa, vaan 
jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten on määriteltävä se jos ja kun ne katsovat sen 
asianmukaiseksi. Kun otetaan huomioon korttimaksujen kehityksen valtavat erot eri 
jäsenvaltioissa, yhtenäinen EU:n määrittelemä taso ei ole sopiva kaikille jäsenvalioille.

Tarkistus 56
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaikista kuluttajien pankki- tai
luottokorttitapahtumista veloitettavat 

toimitusmaksut

Kuluttajien pankki- tai
luottokorttipohjaisista kansallisen tason 

maksutapahtumista veloitettavat 
toimitusmaksut

Or. en

Tarkistus 57
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

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. Kuuden kuukauden 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 arvosta on yli 
0,2 prosenttia.

Or. pl
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Perustelu

Kaikkia tapahtumia koskeva ehdotettu siirtymäajanjakso toimitusmaksujen enimmäistasoja 
koskevien uusien velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi tuntuu liian pitkältä. Rajatylittäviä 
tapahtumia varten on säädetty vain kahden kuukauden ajanjakso. Näin ollen kuusi kuukautta 
kaikille tapahtumille tuntuu asianmukaiselta ajanjaksolta uusien sääntöjen mukaisten toimin 
toteuttamiselle.

Tarkistus 58
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

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

Perustelu

Komission ehdottama absoluuttinen toimitusmaksujen enimmäistaso ei vastaisi 
korttimaksumarkkinoiden monenlaista kehitystä eri jäsenvaltioissa. Painotettu keskiarvo 
kansallisella tasolla antaisi tiettyä joustovaraa, joka sallii investoinnit uuteen teknologiaan, 
turvallisuusominaisuuksiin ja korttimaksuinfrastruktuurin parantamiseen maissa, joissa ne 
eivät ole kehittyneitä.

Tarkistus 59
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kahden vuoden kuluttua tämän 1. Yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
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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.

voimaantulosta maksupalveluntarjoajat 
eivät saa tarjota eivätkä veloittaa mistään 
pankkikorttipohjaisesta tapahtumasta 
tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai 
muuta sovittua tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka 
osuus tapahtuman arvosta on yli 
0,2 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Enimmäistasojen olisi tultava voimaan aiemmin kansallisella tasolla, koska juuri siellä 
monenvälisiä toimitusmaksuja koskeva kuorma on suurin.

Tarkistus 60
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

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

Or. fr

Perustelu

Ei ole perusteltua tehdä eroa luotto- ja pankkikorttien välillä. On tarpeen ottaa käyttöön 
joustavammat raja-arvot kansallisia tapahtumia varten, jotta sääntelyviranomaisille voidaan 
antaa riittävät mahdollisuudet mukauttaa maksut markkinarakenteisiin sekä kortin 
myöntävien ja korttimaksun vastaanottavien pankkien suhteeseen.
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Tarkistus 61
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

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, joka
on yli 0,10 euroa tapahtumalta.
Mikromaksujen osalta korvausten on 
oltava oikeasuhteisia.

Or. en

Tarkistus 62
Bernadette Vergnaud

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.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ei ole perusteltua tehdä eroa luotto- ja pankkikorttien välillä.
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Tarkistus 63
Preslav Borissov

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 64
Małgorzata Handzlik

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. Kuuden kuukauden 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 arvosta on yli 
0,3 prosenttia.

Or. pl
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Tarkistus 65
Olle Schmidt

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. Yhden 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 arvosta on yli 
0,3 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Enimmäistasojen olisi tultava voimaan aiemmin kansallisella tasolla, koska juuri siellä 
monenvälisiä toimitusmaksuja koskeva kuorma on suurin.

Tarkistus 66
Cornelis de Jong

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 
pankkikorttipohjaisesta tapahtumasta 
tapahtumakohtaista toimitusmaksua tai 
muuta sovittua tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavaa korvausta, jonka 
osuus tapahtuman painotetusta 
keskiarvosta on yli 0,10 prosenttia.

Or. en
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Tarkistus 67
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki sopimusten tai 
muuntyyppisten sopimusjärjestelyjen 
säännökset, jotka poikkeavat 1 tai 
2 kohdan soveltamisesta tai jotka 
sisältävät korkeampia toimitusmaksuja 
kun 1 tai 2 kohdassa säädetyt 
toimitusmaksut, on kielletty. Jos 
sopimuksessa tai muuntyyppisessä 
sopimusjärjestelyssä poiketaan 1 tai 
2 kohdan soveltamisesta tai jos 
sopimuksessa tai muuntyyppisessä 
sopimusjärjestelyssä asetetaan 
korkeampia toimitusmaksuja kuin 1 tai 
2 kohdassa säädetyt toimitusmaksut, 
sovelletaan 1 tai 2 kohdassa säädettyä 
maksujen enimmäistasoa.

Or. pl

Tarkistus 68
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on voitava 
kansallisen lainsäädännön avulla 
säilyttää tai ottaa käyttöön matalammat 
enimmäistasot.

Or. en
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Perustelu

Monenvälisten toimitusmaksujen enimmäistasot eivät saa johtaa siihen, että nykyiset 
jäsenvaltioiden sisäiset järjestelmät tai uudet tulokkaat, joilla monenväliset toimitusmaksut 
ovat matalammat, nostavat maksunsa enimmäistasolle. Ehdotettu enimmäistaso ei saisi 
vahingoittaa hyvin toimivia kansallisia markkinoita, sillä se heikentäisi kuluttajien asemaa.

Tarkistus 69
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on voitava 
kansallisen lainsäädännön avulla 
säilyttää tai ottaa käyttöön matalammat 
enimmäistasot tai tarkoitukseltaan tai 
vaikutukseltaan vastaavat toimet.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut enimmäistasot eivät saisi vahingoittaa hyvin toimivia kansallisia markkinoita, 
joissa toimitusmaksut ovat alempia tai niitä ei ole, erityisesti maissa, joissa on edulliset ja 
tehokkaat kansalliset maksukorttijärjestelmät.

Tarkistus 70
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja 
enimmäistasoja kortteja myöntävän pankin 
maksukorttijärjestelmältä saamat 
nettokorvaukset, jotka liittyvät 
maksutapahtumiin tai niihin liittyvään 
toimintaan, on katsottava osaksi 
toimitusmaksua.

Sovellettaessa 3ja 4 artiklassa tarkoitettuja 
enimmäistasoja kortteja myöntävän pankin 
maksukorttijärjestelmältä saamat 
nettokorvaukset, jotka liittyvät 
maksutapahtumiin tai niihin liittyvään 
toimintaan, on katsottava osaksi 
toimitusmaksua. Korttitapahtumien 
vastaanottajalta olisi veloitettava 
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ainoastaan tässä asetuksessa säädetty 
määrä.

Or. en

Perustelu

Asetusta olisi selvennettävä, jotta voidaan estää maksukorttijärjestelmiä kasvattamasta 
maksuja, esimerkiksi lisensointi- ja lupamaksuja, jotka sitten siirrettäisiin vähittäiskauppiaille 
ja kuluttajille.

Tarkistus 71
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Piilotetut toimitusmaksut

1. Kolmen osapuolen 
maksukorttijärjestelmissä vaaditaan 
piilotettuja toimitusmaksuja, joihin olisi 
sovellettava enimmäistasoa samalla 
tavalla kuin 3 ja 4 artiklassa 
tarkoitettuihin avoimiin 
toimitusmaksuihin.
2. Tämän vaatimuksen noudattamisen 
varmistamiseksi kolmen osapuolen 
maksukorttijärjestelmät pitävät erillisiä 
tilejä liiketoiminnasta, joka liittyy 
kuluttajakorttitapahtumien 
vastaanottamiseen ja liiketoiminnasta, 
joka liittyy kuluttajakorttien 
myöntämiseen. Tämä olisi tehtävä 
samalla tavalla kuin tilanteessa, jossa 
nämä toimet toteutettaisiin oikeudellisesti 
erillisissä yksiköissä, jolloin voidaan 
määritellä kaikki kustannus- ja 
tuloelementit – sekä niiden laskennan 
perusteet ja yksityiskohtaiset selvitykset 
käytetyistä menetelmistä – jotka liittyvät 
järjestelmän myöntämis- ja 
vastaanottamistoimiin, mukaan luettuina 
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yksityiskohtaisesti eritellyt tiedot 
kiinteästä omaisuudesta ja rakenteellisista 
kustannuksista. Kolmen osapuolen 
maksukorttijärjestelmillä on myös 
velvollisuus ilmoittaa sisäiset 
siirtokustannukset, jotta voidaan 
varmistaa enimmäistasojen 
noudattaminen piilotettujen 
toimitusmaksujen osalta ja estää sisäiset 
subventiot.
3. Sovellettaessa edellä 1 ja 2 artiklassa 
tarkoitettuja enimmäistasoja 
kuluttajakorttien myöntämisestä 
vastaavan yksikön 
maksukorttijärjestelmään liittyvältä 
yksiköltä saamat nettokorvaukset, jotka 
liittyvät maksutapahtumiin tai niihin 
liittyvään toimintaan, on katsottava osaksi 
toimitusmaksua.
4. Edellä 1 ja 2 kohdan säännösten 
noudattamisen varmistamiseksi kolmen 
osapuolen maksukorttijärjestelmien on 
nimitettävä uskottu henkilö, joka esittää 
13 artiklassa ja sitä seuraavissa 
artikloissa tarkoitetuille toimivaltaisille 
viranomaisille vuosikertomukset siitä, 
miten kolmen osapuolen järjestelmässä 
on edellisen vuoden aikana noudatettu 
1 ja 2 kohtien säännöksiä. Uskottua 
henkilöä koskevat 
täytäntöönpanosäännökset vahvistetaan 
liitteessä X.

Or. pl

Perustelu

Johdanto-osan 22 kappaleessa todetaan, että kolmen osapuolen maksujärjestelmissä 
vaaditaan piilotettuja toimitusmaksuja. Yhtäläisten toimintaedellytysten varmistamiseksi 
piilotettujen toimitusmaksujen tasoa on säänneltävä samalla tavalla kuin avointen 
toimitusmaksujen tasoa. Säännösten kiertämisen estämiseksi asianmukainen ratkaisu olisi, 
että edellytetään uskotun henkilön nimittämistä. Nykyisen toimintatavan mukaisesti uskottujen 
henkilöiden tehtävänä olisi esittää vuotuisia kertomuksia siitä, miten on noudatettu komission 
kanssa sovittuja painotettuja keskiarvoja.

Tarkistus 72
Adam Bielan
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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. Maksukorttijärjestelmät ja käsittelystä
vastaavat tahot 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.

Or. en

Tarkistus 73
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tehdessään sopimusta 
maksupalveluntarjoajan kanssa 
kuluttajalle on annettava mahdollisuus 
päättää, tarvitseeko hän kahta tai 
useampaa eri maksuvälinemerkkiä 
kortti- tai televiestintälaitteelle taikka 
digitaaliselle tai tietotekniselle laitteelle. 
Ennen sopimuksen allekirjoittamista 
maksupalveluntarjoajan on annettava 
kuluttajalle selkeät ja objektiiviset tiedot 
saatavana olevista maksumerkeistä ja 
niiden käyttöä, toimintaa, kustannuksia ja 
turvallisuutta koskevista ominaisuuksista.

Or. en
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Tarkistus 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tehdessään sopimusta 
maksupalvelujentarjoajan kanssa 
kuluttajalle on annettava selkeitä ja 
objektiivisia tietoja ja hänellä on oltava 
mahdollisuus päättää, tarvitseeko hän 
kahta tai useampaa eri 
maksuvälinemerkkiä kortti- tai 
televiestintälaitteelle taikka digitaaliselle 
tai tietotekniselle laitteelle. 

Or. en

Tarkistus 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos maksulaitteessa on mahdollista valita 
eri maksuvälinemerkkien välillä, maksajan 
on määritettävä myyntipisteessä merkki, 
jota käytetään kyseisessä 
maksutapahtumassa.

5. Jos maksulaitteessa on mahdollista valita 
eri maksuvälinemerkkien välillä, maksajan 
on määritettävä myyntipisteessä merkki, 
jota käytetään kyseisessä 
maksutapahtumassa. Ennen sopimuksen 
allekirjoittamista maksupalveluntarjoajan 
on annettava kuluttajalle selkeät ja 
objektiiviset tiedot kaikista saatavana 
olevista maksumerkeistä, myös niiden 
toimitusmaksuista ja ominaisuuksista.

Or. en
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Tarkistus 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

6. Maksukorttijärjestelmät, korttien 
myöntäjät, korttitapahtumien 
vastaanottajat, kauppiaat 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 77
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhdistelemistä koskeva kielto Maksut

Or. fr

Tarkistus 78
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Korttitapahtumien vastaanottajien on 
tarjottava maksunsaajille ja veloitettava 
maksunsaajilta tapauskohtaisesti määritetyt 

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

kauppiailta veloitettavat palvelumaksut eri 
maksukorttilajien ja -merkkien – joissa 
toimitusmaksujen tasot ovat erilaisia –
osalta, jolleivät kauppiaat pyydä 
kirjallisesti maksutapahtumia 
vastaanottavia maksupalveluntarjoajia 
veloittamaan niiltä yhdisteltyjä 
palvelumaksuja.

Or. en

Tarkistus 79
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan 
mukaisiin toimitusmaksuihin tai 
13 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten 
viranomaisten päättämiin 
toimitusmaksuihin mahdollisesti 
annettaviin alennuksiin on liityttävä 
vähintään vastaava alennus kauppiaalta 
veloitettavaan palvelumaksuun, jonka 
maksavat vastaanottavien 
maksupalveluntarjoajien vastaanottajat.

Or. fr

Perustelu

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta, jos korttitapahtumien vastaanottajat eivät siirrä 
toimitusmaksun alennusta kauppiaille.
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Tarkistus 80
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Kaikkien korttien hyväksymistä koskevat 

säännöt
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.
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.
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 
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liikkeen sisäänkäynnin yhteyteen, kassalle 
tai verkkosivustolle taikka muulle 
käytössä olevalle elektroniselle tai 
mobiilivälineelle, ja ne on annettava 
maksajalle hyvissä ajoin ennen 
ostosopimuksen tekemistä maksunsaajan 
kanssa.
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.

Or. en

Perustelu

Kaikkien korttien hyväksymistä koskevan säännön rajoittaminen johtaisi korttien käytön 
vähentymiseen, koska kuluttajilla ei olisi enää varmuutta siitä, hyväksyykö kauppias heidän 
korttinsa.

Tarkistus 81
Matteo Salvini

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 

Poistetaan.
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maksuvälineet, lukuun ottamatta 
tilanteita, joissa maksuvälineisiin 
sovelletaan samaa säänneltyä 
toimitusmaksua.

Or. en

Tarkistus 82
Adam Bielan

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.

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
maksua.

Or. en

Tarkistus 83
Matteo Salvini

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 

Poistetaan.
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maksupalveluntarjoajien mahdollisuuteen 
määrätä, ettei tiettyjä kortteja voida 
kieltäytyä hyväksymästä kortteja 
myöntävän maksupalveluntarjoajan tai 
kortinhaltijan henkilöllisyyden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 84
Cornelis de Jong

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 85
Matteo Salvini

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 

Poistetaan.
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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 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 86
Matteo Salvini

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.

4. Kortteja myöntävien 
maksupalveluntarjoajien on varmistettava, 
että niiden maksuvälineet, joiden osalta 
toimitusmaksuja ei ole säännelty, ovat 
ulkonäkönsä perusteella ja elektronisesti 
tunnistettavissa.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon, että rahakorttien, maksukorttien ja (kuluttajien) luottokorttien 
toimitusmaksujen taso on säännelty, ei saada etua siitä, että kauppias voi ulkonäön 
perusteella tai elektronisesti tunnistaa nämä kortit. Ehdotetaan tämän kohdan muuttamista 
siten, että vaaditaan sääntelyn ulkopuolisten korttien tunnistamista, jotta kauppias voi joko 
hylätä (sääntelemättömät) kaupalliset kortit tai veloittaa niistä enemmän ehdotetun 
maksupalveludirektiivi 2:n mukaisesti.
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Tarkistus 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Korttitapahtumien vastaanottajien ja 
maksunsaajien välisiin sopimuksiin voi 
sisältyä ehto, jonka mukaan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on annettava tai asetettava saataville 
määräajoin vähintään kerran kuukaudessa 
ja sovitulla tavalla siten, että maksunsaaja 
voi tallentaa ja tulostaa tiedot uudelleen 
muuttumattomina.

2. Korttitapahtumien vastaanottajien ja 
maksunsaajien välisiin sopimuksiin on 
sisällyttävä ehto, jonka mukaan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on annettava tai asetettava saataville 
määräajoin vähintään kerran kuukaudessa 
ja sovitulla tavalla siten, että maksunsaaja 
voi tallentaa ja tulostaa tiedot uudelleen 
muuttumattomina.

Tehdessään sopimusta 
maksupalvelujentarjoajan kanssa 
kuluttajalle on lisäksi annettava selkeitä 
ja objektiivisia tietoja maksutapahtumiin 
sovellettavista maksuominaisuuksista ja 
hinnoista.

Or. en

Tarkistus 88
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan pankkiviranomainen antaa 
suuntaviivat tehokkaista, oikeasuhteisista 
ja varoittavista seuraamuksista.

Or. en

Perustelu

Kaikkien jäsenvaltioiden kannalta olisi tärkeää, että tämän asetuksen rikkomiseen 
sovellettavien seuraamusten sääntöjen laatimisessa edetään samaan suuntaan ja siten 
varmistetaan yhtenäiset toimintaedellytykset.
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Tarkistus 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten 
ulkopuoliset valitus- ja 
muutoksenhakumenettelyt maksunsaajien 
ja niiden maksupalveluntarjoajien välisten, 
tästä asetuksesta johtuvien riitojen 
ratkaisemiseksi. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden on nimettävä olemassa 
olevia elimiä, mikäli mahdollista, tai 
perustettava uusia elimiä.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön
riippumattomat, asianmukaiset ja 
tehokkaat tuomioistuinten ulkopuoliset 
valitus- ja muutoksenhakumenettelyt 
maksunsaajien ja niiden 
maksupalveluntarjoajien välisten, tästä 
asetuksesta johtuvien riitojen 
ratkaisemiseksi. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden on nimettävä olemassa 
olevia elimiä, mikäli mahdollista, tai 
perustettava uusia elimiä.

Or. en

Tarkistus 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Maksupalveluntarjoajien on liityttävä 
yhteen tai useampaan vaihtoehtoiseen 
riidanratkaisuelimeen.

Or. en
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Tarkistus 91
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta komissio esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen kolmen osapuolen 
kotimaisista maksutapahtumista 
veloitettava maksuja koskevien 
sisämarkkinoiden toiminnan 
vaikutuksista rajatylittäviin 
maksutapahtumiin ja tarvittaessa laatii 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla pyritään 
lieventämään havaittuja negatiivisia 
vaikutuksia.

Or. fr

Perustelu

Kolmen osapuolen maksutapahtumista veloitettavat maksut saattavat olla huomattavan 
korkeita ja ylittää reilusti neljän osapuolen maksukortteihin sovellettavat maksut. Siksi on 
tarpeen tutkia niiden vaikutusta sisämarkkinoiden maksutapahtumiin ja tarvetta hyväksyä 
lainsäädäntöä tällä alalla.


