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Tarkistus 1
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että vaikka sähköiset maksut 
lisääntyvät merkittävästi Euroopassa ja 
maailmassa, näiden maksujen osalta 
täysimääräisesti ja tehokkaasti 
yhdennettyjen, kilpailukykyisten, 
turvallisten, avointen ja 
kuluttajaystävällisten eurooppalaisten 
sisämarkkinoiden toiminnalle on edelleen 
vakavia esteitä;

1. korostaa, että vaikka sähköiset maksut 
lisääntyvät merkittävästi Euroopassa ja 
maailmassa, näiden maksujen osalta 
täysimääräisesti ja tehokkaasti 
yhdennettyjen, kilpailukykyisten,
innovatiivisten, turvallisten, avointen ja 
kuluttajaystävällisten eurooppalaisten 
sisämarkkinoiden toiminnalle on edelleen 
vakavia esteitä;

Or. en

Tarkistus 2
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että vaikka sähköiset maksut 
lisääntyvät merkittävästi Euroopassa ja 
maailmassa, näiden maksujen osalta 
täysimääräisesti ja tehokkaasti 
yhdennettyjen, kilpailukykyisten, 
turvallisten, avointen ja 
kuluttajaystävällisten eurooppalaisten 
sisämarkkinoiden toiminnalle on edelleen 
vakavia esteitä;

1. korostaa, että vaikka sähköiset maksut 
lisääntyvät merkittävästi Euroopassa ja 
maailmassa, näiden maksujen osalta 
täysimääräisesti ja tehokkaasti 
yhdennettyjen, kilpailukykyisten, 
turvallisten, avointen ja 
kuluttajaystävällisten eurooppalaisten 
digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnalle 
on edelleen vakavia esteitä;

Or. en
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Tarkistus 3
Pablo Arias Echeverría

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että näinä kriisiaikoina on 
olennaisen tärkeää kehittää sellaisia 
hankkeita, joilla tuetaan talouskasvua, 
työpaikkojen luomista sekä kulutuksen 
elpymistä; digitaalimarkkinat tarjoavat 
hyvän tilaisuuden näiden tavoitteiden 
saavuttamiselle, mutta sitä varten EU:n 
pitäisi pystyä luomaan täydelliset 
digitaaliset sisämarkkinat; nykyisten 
esteiden poistaminen ja kuluttajien 
luottamuksen lisääminen on 
välttämätöntä, ja näin ollen 
puolueettomien ja turvallisten EU:n 
sisämarkkinoiden luominen 
korttimaksuille, internetille ja 
mobiilimaksuille, mikä mahdollistaisi 
vapaan kilpailun ja innovaation, on 
olennaisen tärkeää digitaalisten 
sisämarkkinoiden luomisessa ja voi 
myötävaikuttaa merkittävästi kuluttajien 
luottamuksen lisääntymiseen;

Or. es

Tarkistus 4
Pablo Arias Echeverría

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että avoimien, turvallisten 
ja tehokkaiden maksujärjestelmien 
kehittäminen Euroopan 
digitaalimarkkinoilla on keskeinen 
edellytys todellisen digitaalitalouden 
olemassaololle ja rajatylittävän sähköisen 
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kaupankäynnin helpottamiselle;

Or. es

Tarkistus 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. painottaa sähköisten maksujen tärkeää 
tehtävää pyrittäessä torjumaan harmaata 
taloutta ja erityisesti veronkiertoa;

2. painottaa sähköisten ja mobiilimaksujen
tärkeää tehtävää pyrittäessä torjumaan 
harmaata taloutta ja erityisesti 
veronkiertoa; kehottaa eurooppalaisia 
standardointilaitoksia, kuten Euroopan 
standardointikomiteaa (European 
Committee for Standardisation – Comité 
européen de normalisation, CEN) tai 
Euroopan telealan standardointilaitosta 
(European Telecommunications 
Standards Institute, ETSI) olemaan 
yhdessä komission kanssa aktiivisemmin 
mukana korttimaksujen 
standardoinnissa;

Or. en

Tarkistus 6
Pablo Arias Echeverría

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tiedostaa tässä yhteydessä, että 
yhtenäinen euromaksualue (SEPA) on 
tärkeä tukipilari yhdentyneiden 
eurooppalaisten maksumarkkinoiden 
luomisessa ja että sen pitäisi toimia 
perustana kyseisten markkinoiden 
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kehittämiselle sekä niiden 
innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn 
lisäämiselle; 

Or. es

Tarkistus 7
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että unionin tasolla tarvitaan 
täsmällisiä toimia, joilla kuluttajille 
tiedotetaan turvallisten sähköisten 
maksujen edellytyksistä ja vaatimuksista, 
jotta lisätään kuluttajien tietoisuutta ja 
poistetaan näitä maksutapoja koskevat 
huolet;

3. korostaa, että turvalliset, luotettavat ja 
avoimet sähköisiä maksuja koskevat 
eurooppalaiset puitteet ovat 
välttämättömät digitaalisten 
sisämarkkinoiden käynnistämiseksi; 
korostaa tiedotuskampanjoiden 
merkitystä, jotta lisätään kuluttajien 
tietoisuutta markkinoilla saatavilla 
olevista vaihtoehdoista;

Or. en

Tarkistus 8
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että unionin tasolla tarvitaan 
täsmällisiä toimia, joilla kuluttajille 
tiedotetaan turvallisten sähköisten 
maksujen edellytyksistä ja vaatimuksista, 
jotta lisätään kuluttajien tietoisuutta ja 
poistetaan näitä maksutapoja koskevat 
huolet;

3. katsoo, että unionin tasolla tarvitaan 
täsmällisiä toimia, joilla kuluttajille 
tiedotetaan paremmin turvallisten 
sähköisten maksujen edellytyksistä ja 
vaatimuksista, jotta lisätään kuluttajien 
tietoisuutta ja poistetaan näitä maksutapoja 
koskevat huolet, jotka ovat usein turhia;

Or. el
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Tarkistus 9
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että sähköisten 
maksujärjestelmien avoimuus, oikean 
tiedon antaminen kuluttajille kaikissa 
maksutapahtumissa sekä välitön ja helppo 
tiedonsaanti ovat eurooppalaisten 
sähköisten maksujen markkinoiden hyvän 
toiminnan edellytyksiä.

Or. en

Tarkistus 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suhtautuu myönteisesti uuden 
kuluttajaoikeusdirektiivin lisämaksuja 
sekä maksuvälineen käyttöön liittyvien 
suurempien maksujen kieltämistä 
koskeviin säännöksiin, jotka vahvistavat 
osaltaan kuluttajien luottamusta verkosta 
ostettaessa; pyytää komissiota kuitenkin 
jatkamaan toimia tasapuolisen 
toimintaympäristön luomiseksi kortti-, 
verkko- ja mobiilimaksuille, mikä 
hyödyttäisi niin kuluttajia kuin yrityksiä 
digitaalisilla sisämarkkinoilla;

Or. de

Tarkistus 11
Pablo Arias Echeverría
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että tässä yhteydessä pitäisi 
ryhtyä toimiin sitä syrjintää vastaan, jota 
eurooppalaiset kuluttajat usein kohtaavat, 
kun heidän internetin kautta rajat 
ylittävästi suorittamansa maksut hylätään 
sen perusteella, mistä ne ovat lähtöisin;

Or. es

Tarkistus 12
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että kuluttajien 
palautusoikeutta on vahvistettava sekä 
luvattomia maksuja koskevissa 
tapauksissa että tapauksissa, joissa 
tavarat tai palvelut jäävät toimittamatta 
(tai niitä ei toimiteta sovitusti), ja että 
tehokkaat kollektiivisia 
oikeussuojakeinoja ja vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisuja koskevat järjestelmät 
ovat kuluttajansuojan kannalta 
välttämättömiä välineitä, myös sähköisten 
maksujen alalla.

Or. en

Tarkistus 13
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että sähköisten maksujen 
tarjoamien mahdollisuuksien 
täysimääräinen kehittäminen edellyttää, 
että varmistetaan korkein mahdollinen 
turvallisuustaso petosriskien torjumiseksi 
sekä kuluttajien arkaluontoisten tietojen 
suojaamiseksi;

4. toteaa, että sirukorttien käyttöönotto on 
vaikuttanut myönteisesti korttimaksujen 
turvallisuuteen; painottaa, että kuluttajien 
luottamus on oleellista sähköisten 
maksujen täysimääräisten 
mahdollisuuksien toteuttamiseksi ja että 
henkilötietojen käsittelyssä on 
noudatettava korkeaa turvallisuustasoa;

Or. en

Tarkistus 14
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että tarvitaan Euroopan tason 
standardointia sääntelykehyksen muodossa 
jokaisen sähköisen maksutavan 
turvallisuusnormien vahvistamiseksi, ja 
että sääntelykehyksellä on säänneltävä 
kaikkia maksupalveluja tarjoavia toimijoita 
sekä välittäjiä;

5. katsoo, että tarvitaan Euroopan tason 
standardointia sääntelykehyksen muodossa 
jokaisen sähköisen maksutavan 
turvallisuusnormien vahvistamiseksi ja että 
sääntelykehyksellä on säänneltävä kaikkia 
maksupalveluja tarjoavia toimijoita sekä 
välittäjiä kauppiaat mukaan luettuina 
(esim. valtuustietojen tallentaminen);
standardien määrittelyssä olisi otettava 
huomioon järjestelmät, jotka ovat 
lisänneet huomattavasti maksujen 
turvallisuutta (esim. korttien siru- ja pin-
koodijärjestelmä, kaksitasoinen 
tunnistusjärjestelmä, sähköiset 
allekirjoitukset ja verkkomaksuissa 
käytettävät e-maksujen "pass through" 
-palvelut), järjestelmät, jotka ovat 
alttiimpia petoksille (esimerkiksi 
järjestelmät, joissa kuluttajien 
arkaluonteisia henkilötietoja välitetään 
kolmansille osapuolille, kuten 
verkkomaksuissa käytettävät 
maksuvälityspalvelut tai korttien 
magneettijuovajärjestelmä), sekä 
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innovaatiot, jotka voisivat lisätä 
menettelyjen turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 15
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että tarvitaan Euroopan tason 
standardointia sääntelykehyksen 
muodossa jokaisen sähköisen maksutavan 
turvallisuusnormien vahvistamiseksi, ja 
että sääntelykehyksellä on säänneltävä 
kaikkia maksupalveluja tarjoavia 
toimijoita sekä välittäjiä;

5. toteaa, että eurooppalaiset kortti-, 
internet- ja mobiilimaksujen markkinat 
ovat pirstaloituneet sekä maiden välillä 
että niiden sisällä; katsoo, että tarvitaan 
Euroopan tason standardointia sähköisten 
maksujen markkinoiden kilpailukyvyn 
parantamiseksi EU:ssa; pitää myönteisinä
puitteita, joilla vahvistetaan 
turvallisuusnormit ja kustannusten 
avoimuus sekä laaja-alainen 
markkinaratkaisu ja joissa otetaan 
huomioon myös sellaiset 
palvelunsuorittajat, jotka eivät ole 
sitoutuneet 
vähimmäisvarantojärjestelmään, muun 
muassa rahanvälittäjät; painottaa tässä 
yhteydessä selkeiden turvallisuutta ja 
kuluttajansuojapolitiikkaa koskevien 
säännösten merkitystä Euroopan tasolla; 
katsoo, että tässä suhteessa 
kuluttajaystävälliset yhteyspisteet 
lisäisivät luottamusta etämaksuja 
kohtaan;

Or. en

Tarkistus 16
Matteo Salvini
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että tarvitaan Euroopan tason 
standardointia sääntelykehyksen 
muodossa jokaisen sähköisen maksutavan 
turvallisuusnormien vahvistamiseksi, ja 
että sääntelykehyksellä on säänneltävä
kaikkia maksupalveluja tarjoavia toimijoita 
sekä välittäjiä;

5. katsoo, että Euroopan tasolla tarvitaan
lisästandardointia sellaisten sähköisen 
maksutavan turvallisuusnormien 
vahvistamiseksi, joilla säännellään
kaikkia maksupalveluja tarjoavia toimijoita 
sekä välittäjiä;

Or. en

Tarkistus 17
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että standardointia ei pitäisi 
rajoittaa turvallisuusnormien 
määrittelyyn vaan sen olisi katettava 
tarpeellisia toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan yhä avoimemmat, 
innovatiivisemmat, kilpailukykyisemmät 
ja yhtenäisemmät sähköisten maksujen 
markkinat, joista on etua kaikille 
kuluttajille (esimerkiksi suhteessa 
yhteentoimivuuteen tai m-maksuja 
suoritettaessa siirrettävyyteen); katsoo, 
että tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi 
otettava huomioon väline, joka koskee 
maksukorttien pakollista yhdistämistä 
kortinhaltijan sitä vaatiessa (tällaisissa 
tapauksissa kuluttajan olisi saatava valita, 
mikä kyseisen kortin saatavilla olevista 
maksupalveluntarjoajista on 
ensisijainen), ja että poistetaan jäljellä 
olevat esteet rajat ylittävältä 
korttitapahtumien vastaanotolta.
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Or. en

Tarkistus 18
Pablo Arias Echeverría

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että tällaisten toimien 
yhteydessä on aina taattava vapaa 
kilpailu, vapaa markkinoilletulo ja -pääsy 
sekä otettava huomioon tulevat 
teknologiset innovaatiot tällä sektorilla, 
jotta tuleviin kehityksiin voidaan 
mukautua, edistäen ja mahdollistaen 
samalla innovaatiota ja kilpailukyvyn 
vahvistamista;

Or. es

Tarkistus 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että kaikki rajat ylittäviin ja 
maan sisäisiin maksuihin sovellettavat 
monenväliset toimituspalkkiot (MIF-
palkkiot) olisi julkistettava, ja kehottaa
komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että ne julkaistaan;

Or. en

Tarkistus 20
Sergio Gaetano Cofferati
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Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että maksupalveluntarjoajien 
(myös muiden kuin pankkien) olisi 
pystyttävä saamaan tietoa maksua 
suorittavan asiakkaan varojen 
saatavuudesta varmistaakseen, että tämä 
ei ole ylittänyt tiliään, mutta tiedot olisi 
rajoitettava pelkkään ilmoitukseen siitä, 
ovatko tarvittavat varat saatavilla vai 
eivät; katsoo, että tästä toimenpiteestä 
perittävät maksut olisi 
yhdenmukaistettava.

Or. en

Tarkistus 21
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita on 
yhdenmukaistettava ja ne on kiellettävä 
asteittain tiettyyn määräaikaan mennessä ja 
että myös lisämaksut, hyvitykset ja muu 
ohjailu olisi kiellettävä asteittain, koska 
näin tehtäisiin tietä entistä avoimemmille 
eurooppalaisille maksujen 
yhteismarkkinoille;

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita on 
yhdenmukaistettava ja ne on kiellettävä 
asteittain tiettyyn määräaikaan mennessä ja 
että myös lisämaksut, hyvitykset ja muu 
ohjailu olisi kiellettävä asteittain, koska 
näin tehtäisiin tietä entistä avoimemmille 
eurooppalaisille maksujen 
yhteismarkkinoille. Lisäksi olisi 
puututtava kysymykseen kolmen 
osapuolen järjestelmien 
"sisäänrakennetuista" 
toimituspalkkioista, ja nämä palkkiot olisi 
vähitellen kiellettävä; pitää tässä 
yhteydessä NDR-sääntöön ("No 
Discrimination") tai HAC-sääntöön 
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("Honour All Cards") tehtävien 
muutosten vaikutuksia kielteisinä ja 
katsoo, että niitä on vältettävä.

Or. en

Tarkistus 22
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita on 
yhdenmukaistettava ja ne on kiellettävä 
asteittain tiettyyn määräaikaan mennessä 
ja että myös lisämaksut, hyvitykset ja muu 
ohjailu olisi kiellettävä asteittain, koska 
näin tehtäisiin tietä entistä avoimemmille 
eurooppalaisille maksujen 
yhteismarkkinoille;

6. toteaa, että yhtenäisellä 
euromaksualueella sovellettavat 
monenväliset toimituspalkkiot ovat hyvin 
erilaisia ja joskus tarpeettoman korkeita; 
katsoo, että nämä palkkiot ja myös 
lisämaksut, hyvitykset ja muu ohjailu 
saatetaan yhdenmukaistaa asteittain
maksupalveludirektiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä, koska näin tehtäisiin tietä 
entistä avoimemmille eurooppalaisille 
maksujen yhteismarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 23
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita on
yhdenmukaistettava ja ne on kiellettävä 
asteittain tiettyyn määräaikaan mennessä ja 
että myös lisämaksut, hyvitykset ja muu 

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavat 
monenväliset toimituspalkkiot on 
kiellettävä asteittain tiettyyn määräaikaan 
mennessä ja että myös lisämaksut, 
hyvitykset ja muu ohjailu olisi kiellettävä 
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ohjailu olisi kiellettävä asteittain, koska 
näin tehtäisiin tietä entistä avoimemmille 
eurooppalaisille maksujen 
yhteismarkkinoille;

asteittain, koska näin tehtäisiin tietä entistä 
avoimemmille eurooppalaisille maksujen 
yhteismarkkinoille; katsoo myös, että on 
löydettävä mekanismeja ja takeita, joilla 
varmistetaan, että kustannuksia ei siirretä 
muilla tavoin takaisin kuluttajille;

Or. el

Tarkistus 24
Christian Engström

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita on 
yhdenmukaistettava ja ne on kiellettävä 
asteittain tiettyyn määräaikaan mennessä 
ja että myös lisämaksut, hyvitykset ja muu 
ohjailu olisi kiellettävä asteittain, koska 
näin tehtäisiin tietä entistä avoimemmille 
eurooppalaisille maksujen 
yhteismarkkinoille;

6. toteaa, että sähköisissä maksuissa 
käytettävät teknologiat kehittyvät tällä 
hetkellä nopeasti; katsoo, ettei yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita pitäisi 
säännellä yksityiskohtaisesti tällä 
hetkellä;

Or. en

Tarkistus 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita on 

6. huomauttaa, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavat 
monenväliset toimituspalkkiot vaihtelevat 
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yhdenmukaistettava ja ne on kiellettävä 
asteittain tiettyyn määräaikaan mennessä 
ja että myös lisämaksut, hyvitykset ja muu 
ohjailu olisi kiellettävä asteittain, koska 
näin tehtäisiin tietä entistä avoimemmille 
eurooppalaisille maksujen 
yhteismarkkinoille;

merkittävästi eri jäsenvaltioiden välillä;
katsoo, että yhtenäisellä euromaksualueella 
sekä maan sisäisiin että rajat ylittäviin 
maksuihin sovellettavia monenvälisiä 
toimituspalkkioita on yhdenmukaistettava, 
jotta kuluttajat voivat hyötyä 
sisämarkkinoista; kehottaa komissiota 
suorittamaan vuoden 2012 loppuun 
mennessä vaikutustenarvioinnin 
enimmäisrajan asettamisesta 
monenvälisille toimituspalkkioille ja sen 
asteittaisesta alentamisesta; kehottaa 
komissiota, mikäli se on 
vaikutustenarvioinnin tulosten mukaan 
perusteltua, esittämään asetuksen 
monenvälisten toimituspalkkioiden 
yhdenmukaistamisesta ja niiden 
asteittaisesta vähentämisestä niin, että ne 
vastaavat todellisia kustannuksia 
vuoden 2015 loppuun mennessä; katsoo,
että myös lisämaksut, hyvitykset ja muu 
ohjailu olisi kiellettävä asteittain, koska 
näin tehtäisiin tietä entistä avoimemmille 
eurooppalaisille maksujen 
yhteismarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 26
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita on 
yhdenmukaistettava ja ne on kiellettävä 
asteittain tiettyyn määräaikaan mennessä 
ja että myös lisämaksut, hyvitykset ja muu 
ohjailu olisi kiellettävä asteittain, koska 
näin tehtäisiin tietä entistä avoimemmille 
eurooppalaisille maksujen 

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita on 
lähennettävä tiettyyn määräaikaan 
mennessä sellaisen sovitun menetelmän 
mukaisesti, jossa otetaan huomioon 
kuluttajien ja kauppiaiden edut. Myös
lisämaksut, hyvitykset ja muu ohjailu olisi 
kiellettävä asteittain, koska näin tehtäisiin 
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yhteismarkkinoille; tietä entistä avoimemmille eurooppalaisille 
maksujen yhteismarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 27
Pablo Arias Echeverría

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita on 
yhdenmukaistettava ja ne on kiellettävä 
asteittain tiettyyn määräaikaan mennessä 
ja että myös lisämaksut, hyvitykset ja muu 
ohjailu olisi kiellettävä asteittain, koska 
näin tehtäisiin tietä entistä avoimemmille 
eurooppalaisille maksujen 
yhteismarkkinoille;

6. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella maan sisäisiin ja rajat 
ylittäviin maksuihin sovellettavia 
monenvälisiä toimituspalkkioita on 
yhdenmukaistettava ottaen aina huomioon 
vapaat markkinat ja EU:n 
kilpailulainsäädäntö sekä edistäen 
markkinoiden avoimuutta, jotta 
kuluttajille ei aiheutuisi kohtuutonta 
taakkaa; kehottaa samalla kieltämään 
asteittain kuluttajiin kohdistuvat vilpilliset 
käytännöt, kuten lisämaksut,
piilokustannukset ja muun ohjailun, joka 
rajoittaa kuluttajan 
valinnanmahdollisuuksia, koska näin 
tehtäisiin tietä entistä avoimemmille 
eurooppalaisille maksujen 
yhteismarkkinoille, jotka ovat kuluttajien 
käytettävissä ja luotettavat;

Or. es

Tarkistus 28
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että sähköisiä maksuja 
koskevien sääntöjen täytäntöönpano on 
Euroopassa usein vaikeaa, riittämätöntä 
ja poikkeavaa ja että on pyrittävä 
tarmokkaammin varmistamaan sääntöjen 
asianmukainen ja yhtenäinen 
täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 29
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tunnustaa monenvälisten 
toimituspalkkioiden merkityksen 
olennaisena välineenä sähköisten 
maksujen hyötyjen ja kustannusten 
tasapainottamisessa ja varmistaa, että 
jokainen osallistuja maksaa kohtuullisen 
osuuden korttimaksupalvelujen 
tarjoamiseen liittyvistä kustannuksista. 
Toimitusten mahdollinen liiallinen 
sääntely saattaa johtaa 
maksuvaihtoehtojen supistumiseen, 
kuluttajille aiheutuvien kustannusten 
lisääntymiseen ja innovaatioiden 
vähenemiseen, ja sillä saattaa olla 
kielteisiä vaikutuksia 
turvallisuusinvestointeihin;

Or. en

Tarkistus 30
Konstantinos Poupakis
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että olisi toimittava 
avoimemmin ja annettava parempia 
tietoja kuluttajille maksuvälineiden 
käyttöön liittyvistä ylimääräisistä 
kustannuksista ja lisämaksuista, koska 
kauppiaat sisällyttävät yleisesti 
kaupankäyntikulut tarjoamiensa 
tavaroiden ja palveluiden hintoihin, 
minkä vuoksi kuluttajat eivät saa 
etukäteen riittävästi tietoa 
kokonaiskustannuksista, he maksavat 
enemmän ostoksistaan ja heidän 
luottamuksensa heikkenee;

Or. el

Tarkistus 31
Christian Engström

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että itsesääntelyyn perustuva 
lähestymistapa ei ole riittävä; katsoo, että 
komission ja EKP:n olisi omaksuttava 
entistä aktiivisempi johtoasema SEPA-
hallinnoinnissa ja että kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien, erityisesti 
kuluttajajärjestöjen, olisi osallistuttava 
asianmukaisesti ja niitä olisi kuultava 
päätöksentekomenettelyssä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32
Olle Schmidt
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että itsesääntelyyn perustuva 
lähestymistapa ei ole riittävä; katsoo, että 
komission ja EKP:n olisi omaksuttava 
entistä aktiivisempi johtoasema SEPA-
hallinnoinnissa ja että kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien, erityisesti
kuluttajajärjestöjen, olisi osallistuttava 
asianmukaisesti ja niitä olisi kuultava 
päätöksentekomenettelyssä.

7. toteaa, että itsesääntelyyn perustuva 
lähestymistapa ei ole riittävä; katsoo, että 
komission ja EKP:n olisi omaksuttava 
entistä aktiivisempi johtoasema SEPA-
hallinnoinnissa ja että kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien, myös 
kuluttajajärjestöjen, olisi osallistuttava 
asianmukaisesti ja niitä olisi kuultava 
päätöksentekomenettelyssä.

Or. en

Tarkistus 33
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. toteaa, että itsesääntelyyn perustuva 
lähestymistapa ei ole riittävä; katsoo, että 
komission ja EKP:n olisi omaksuttava 
entistä aktiivisempi johtoasema SEPA-
hallinnoinnissa ja että kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien, erityisesti 
kuluttajajärjestöjen, olisi osallistuttava 
asianmukaisesti ja niitä olisi kuultava 
päätöksentekomenettelyssä.

7. toteaa, että itsesääntelyyn perustuva 
lähestymistapa ei ole riittävä; katsoo, että 
jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä
komission ja EKP:n kanssa omaksuttava 
entistä aktiivisempi johtoasema ja että 
kaikkien asianomaisten sidosryhmien, 
erityisesti kuluttajajärjestöjen, olisi 
osallistuttava asianmukaisesti ja niitä olisi 
kuultava päätöksentekomenettelyssä.

Or. el

Tarkistus 34
Christian Engström

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää todennäköisenä, että on 
olemassa kasvava määrä eurooppalaisia 
yrityksiä, joiden toiminta on 
tosiasiallisesti riippuvaista 
mahdollisuudesta hyväksyä 
korttimaksuja; katsoo, että on yleisen 
edun mukaista määritellä objektiiviset 
säännöt, joissa kuvataan olosuhteet ja 
menettelyt, joiden mukaisesti 
korttimaksujärjestelmät voivat 
yksipuolisesti kieltäytyä 
korttimaksumahdollisuuden 
myöntämisestä;

Or. en

Tarkistus 35
Christian Engström

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että muille kuin pankeille ei 
pitäisi antaa mahdollisuutta saada tietoja 
asiakkaiden pankkitilillä olevista varoista 
lukuun ottamatta maksutapahtuman 
toteuttamishetkellä annettavaa 
yksinkertaista vahvistusta siitä, että varoja 
on riittävästi maksutapahtuman 
suorittamiseksi,

Or. en

Tarkistus 36
Christian Engström

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)



PE492.607v01-00 22/22 AM\906313FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kehottaa komissiota arvioimaan 
mahdollisuutta vapauttaa 
maksukorttimarkkinat ja edistää uusien 
tulokkaiden saapumista kyseisille 
markkinoille esimerkiksi niin, että otetaan 
käyttöön yhteinen maksuinfrastruktuuri 
kaikkia maksutapahtumia varten korttien
toimittajista riippumatta

Or. en


