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LYHYET PERUSTELUT

Ilman käteisrahaa suoritettavien maksutapahtumien osuus markkinoilla on yksi maan 
taloudellisen kehityksen indikaattoreista. Tilastojen mukaan kehittyneet maat ovat 
johtoasemassa myös verkkomaksuissa ja korttien myöntämisessä, ja kaikkien kansalaisten 
saatavilla on valikoima rahoituspalveluja. Kyseiset maat edistävät aktiivisesti 
maksukorttijärjestelmien käyttämistä tavaroiden ja palvelujen ostamiseen verkossa, ja ne 
lisäävät samalla kuluttajien valinnanvaraa ja edistävät talouden moitteetonta toimintaa. Ilman 
käteisrahaa suoritettavilla maksutapahtumilla on merkittävä rooli talouksien toiminnassa, 
koska ne ovat nopeita, turvallisia ja innovatiivisia. Yksi tärkeimmistä yhdentyneiden EU:n 
markkinoiden toteutumista haittaavista käytännöistä on neljän osapuolen korttijärjestelmien 
laaja käyttö, mikä näkyy markkinoilla nk. monenvälisinä toimitusmaksuina (Multilateral 
Interchange Fees, MIF). Nämä ovat yhteisesti sovittuja pankkien välisiä maksuja yleensä 
korttitapahtumia vastaanottavien maksupalveluntarjoajien ja tiettyyn järjestelmään kuuluvien 
kortteja myöntävien maksupalveluntarjoajien välillä. Tällaiset korttitapahtumia 
vastaanottavien maksupalveluntarjoajien maksamat toimitusmaksut muodostavat osan 
palvelumaksuista, joita kyseiset palveluntarjoajat veloittavat kauppiailta. Kauppiaat siirtävät 
niiltä veloitetut maksut edelleen kuluttajien maksettaviksi. Kauppiaiden maksamat korkeat 
toimitusmaksut nostavat sen vuoksi tavaroiden ja palveluiden lopullisia hintoja. On otettava 
huomioon, että kuluttajat eivät usein tiedä kauppiaiden maksamista maksuista, ja 
samanaikaisesti maksuvälineiden myöntäjät käyttävät useita kannustimia, joilla kuluttajia 
ohjataan käyttämään sellaisia maksuvälineitä, joista kortteja myöntävät 
maksupalveluntarjoajat saavat korkeampia maksuja. Toimitusmaksut rajoittavat myös 
markkinoillepääsyä, sillä niistä kertyvät tulot kortteja myöntäville maksupalveluntarjoajille 
toimivat vähimmäiskynnysarvona, jotta kortteja myöntävät maksupalveluntarjoajat saataisiin 
vakuuttuneiksi siitä, että niiden kannattaa myöntää uusien tulokkaiden tarjoamia 
maksukortteja tai muita maksuvälineitä, kuten verkko- ja mobiilimaksusovelluksia. 
Kansallisissa ja kansainvälisissä maksukorttijärjestelmissä sovellettavissa toimitusmaksuissa 
on nykyisin suuria eroja, mikä aiheuttaa markkinoiden pirstoutumista ja estää 
vähittäiskauppiaita ja kuluttajia hyötymästä sisämarkkinoista. 

Ehdotettu asetus parantaa maksupalvelujen sisämarkkinoiden toimintaa ja kehittämistä. 
Komission havaitsemat maksupalvelujen sisämarkkinoiden laajemman yhdentymisen esteet ja 
asianmukainen lähestymistapa tämän ongelman ratkaisemiseksi auttavat edistämään 
myönteisiä talousvaikutuksia EU:ssa. Ehdotuksessa on kaksi pääosaa. Ensimmäinen osa 
sisältää toimitusmaksuja koskevat säännöt, joiden osalta ehdotuksessa luodaan ”säännelty” ja 
”sääntelemätön” alue. Säännelty alue kattaa kaikki korttitapahtumat, joissa käytetään 
kuluttajien keskuudessa yleisiä kortteja ja joita vähittäiskauppiaiden on sen vuoksi vaikea 
kieltäytyä hyväksymästä (kuluttajien pankki- ja luottokortit), ja lisäksi korttipohjaiset 
maksutapahtumat. Sääntelemätön alue kattaa kaikki sellaiset maksukorttitapahtumat ja niihin 
perustuvat korttipohjaiset maksutapahtumat, jotka jäävät säännellyn alueen ulkopuolelle. 
Näitä ovat muun muassa kolmen osapuolen järjestelmien myöntämät kortit.

Edellä mainitun valossa on toivottavaa, että luodaan asianmukaiset edellytykset korttien 
hyväksymistä koskevan verkoston kehittämiseksi EU:ssa. Tämä on epäilemättä 
korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavia toimitusmaksuja koskevan asetusehdotuksen 
tarkoitus.  Union laajuisten enimmäistasojen hyväksyminen maan sisäisten tai rajat ylittävien 
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tapahtumien toimitusmaksuille on ehdottomasti tärkeä askel kohti sisämarkkinoiden 
toiminnan parantamista sekä tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaan 
liikkumisen periaatteen toteutumista EU:ssa erityisesti kuluttajan kannalta. Vaikka 
valmistelija antaa tunnustusta tämän asetuksen II luvussa esitetylle toimitusmaksujen 
enimmäistasojen käyttöönotolle, hän varaa itsellään oikeuden tehdä uusia muutoksia 
ehdotetun asetuksen 3 ja 4 artiklaan.

On kuitenkin tärkeää, että otetaan käyttöön asianmukaiset keinot ehdotetun asetuksen 
tehokkuuden varmistamiseksi, jotta estetään esitetyn kiellon kiertäminen. Valmistelija on 
vahvasti sitä mieltä, että Euroopan digitaalistrategiassa vahvistetun teknologianeutraaliutta 
koskevan komission periaatteen mukaisesti tätä asetusta olisi sovellettava korttipohjaisiin 
maksutapahtumiin riippumatta ympäristöstä, jossa tapahtuma toteutetaan, mukaan lukien 
vähittäiskaupassa käytettävät maksuvälineet ja -palvelut, jotka voivat olla verkon ulkopuolisia 
välineitä ja palveluita, verkkovälineitä ja -palveluita tai yrityskorteilla toteutettavia 
maksutapahtumia. 

Maksutapahtumien markkinat muuttuvat nopeasti, joten valmistelija katsoo, että 16 artiklassa 
tarkoitettua uudelleentarkasteluaikaa olisi lyhennettävä, jotta komissio ja tarvittaessa 
lainsäätäjät voivat tarkastella hyvissä ajoin tämän asetuksen soveltamista uusien 
markkinakehitysten sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon ja markkinoille tuotavan uuden 
teknologian yleisyyden perusteella. Valmistelija haluaa kiinnittää tässä yhteydessä huomiota 
siihen, että ehdotettu asetus ei perustellusti kata innovatiivisia mobiilimaksuja, joiden määrä 
lisääntyy markkinoilla, ja että tällaisia innovatiivisia välineitä olisi myös tarkasteltava 
16 artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa. 

Lopuksi valmistelija katsoo, että vasta kehitetyt maksukorttijärjestelmät – joihin saatetaan 
soveltaa liiketoiminnalle korkeita maksuja, jotka eivät ole suhteessa niiden heikompaan 
markkina-asemaan verrattuna jo olemassa oleviin merkittäviin korttijärjestelmiin – olisi 
voitava jättää tämän asetuksen 7 artiklan soveltamisalan ulkopuolella rajoitetuksi ajaksi 
jäsenvaltion päätöksestä ja komission kuulemisen jälkeen. Tämä auttaisi luomaan tehokasta 
kilpailuympäristöä korttipohjaisten maksutapahtumien markkinoilla. 

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Monissa jäsenvaltioissa21 valmistellaan 
parhaillaan toimitusmaksuja sääntelevää 
lainsäädäntöä, joka kattaa monia eri osa-
alueita, kuten eri tasoilla veloitettaville 
toimitusmaksuille asetettavat 
enimmäistasot, kauppiailta veloitettavat 
maksut, kaikkien korttien hyväksymistä 
koskevat säännöt tai ohjaamista koskevat 
toimenpiteet. Joissakin jäsenvaltioissa 
voimassa olevissa hallinnollisissa 
päätöksissä on suurta vaihtelua. Koska 
toimitusmaksut aiheuttavat haittaa 
vähittäiskauppiaille ja kuluttajille, 
kansallisella tasolla suunnitellaan 
toimitusmaksujen tasoa tai niiden 
vaihtelevuutta koskevien uusien 
sääntelytoimenpiteiden käyttöönottoa 
Tällaiset kansalliset toimenpiteet 
muodostaisivat todennäköisesti merkittäviä 
esteitä sisämarkkinoiden toteuttamiselle 
korttimaksujen sekä korttipohjaisten 
verkko- ja mobiilimaksujen alalla ja 
haittaisivat sen vuoksi palveluiden 
tarjoamisen vapautta.

(7) Monissa jäsenvaltioissa21 valmistellaan 
parhaillaan tai on jo saatettu päätökseen
toimitusmaksuja sääntelevää lainsäädäntöä, 
joka kattaa monia eri osa-alueita, kuten eri 
tasoilla veloitettaville toimitusmaksuille 
asetettavat enimmäistasot, kauppiailta 
veloitettavat maksut, kaikkien korttien 
hyväksymistä koskevat säännöt tai 
ohjaamista koskevat toimenpiteet. 
Joissakin jäsenvaltioissa voimassa olevissa 
hallinnollisissa päätöksissä on suurta 
vaihtelua. Koska toimitusmaksut 
aiheuttavat haittaa vähittäiskauppiaille ja 
kuluttajille, kansallisella tasolla 
suunnitellaan toimitusmaksujen tasoa tai 
niiden vaihtelevuutta koskevien uusien 
sääntelytoimenpiteiden käyttöönottoa 
Tällaiset kansalliset toimenpiteet 
muodostaisivat todennäköisesti merkittäviä 
esteitä sisämarkkinoiden toteuttamiselle 
korttimaksujen sekä korttipohjaisten 
verkko- ja mobiilimaksujen alalla ja 
haittaisivat sen vuoksi palveluiden 
tarjoamisen vapautta.

__________________ __________________
21 Italia, Unkari, Puola ja Yhdistynyt 
kuningaskunta.

21 Italia, Unkari, Puola ja Yhdistynyt 
kuningaskunta.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
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 

(17) Kotimaan maksutapahtumille on 
tarpeen tarjota siirtymäkausi, jotta 
maksupalveluntarjoajilla ja järjestelmillä 
olisi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin. 
Tämän vuoksi kuluttajien 
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korttitapahtumista veloitettaville 
toimitusmaksuille asetetut enimmäistasot 
olisi kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta laajennettava 
koskemaan sekä rajatylittäviä että 
kotimaan maksuja korttipohjaisten 
maksujen sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi.

korttitapahtumista veloitettaville 
toimitusmaksuille asetetut enimmäistasot 
olisi yhden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta laajennettava 
koskemaan sekä rajatylittäviä että 
kotimaan maksuja korttipohjaisten 
maksujen sisämarkkinoiden 
toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistaminen on seurausta 4 artiklaan tehdyistä muutoksista.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) On tärkeää varmistaa, ettei 
maksupalveluntarjoajien maksamia tai 
vastaanottamia toimitusmaksuja koskevia 
säännöksiä kierretä kortteja myöntäville 
maksupalveluntarjoajille suoritettavien 
vaihtoehtoisten maksujen avulla. Tämän 
välttämiseksi nettokorvaus, jonka 
maksukorttijärjestelmä maksaa kortteja 
myöntävän maksupalveluntarjoajan 
suorittamista ja vastaanottamista
maksuista, olisi katsottava 
toimitusmaksuksi. Tarkistettaessa, 
kierretäänkö säännöksiä, toimitusmaksun 
laskennassa olisi otettava huomioon niiden 
maksujen tai kannustinten kokonaismäärä, 
jotka kortteja myöntävä
maksupalveluntarjoaja vastaanottaa 
maksukorttijärjestelmältä säännellyistä 
maksutapahtumista ja joista vähennetään 
kortteja myöntävän
maksupalveluntarjoajan järjestelmälle 
suorittamat maksut. Huomioon otettava
maksut ja kannustimet voisivat olla suoria 
(ts. perustua lukumäärään tai olla 
tapahtumakohtaisia) tai välillisiä (mukaan 

(23) On tärkeää varmistaa, ettei 
maksupalveluntarjoajien maksamia tai 
vastaanottamia toimitusmaksuja koskevia 
säännöksiä kierretä kortteja myöntäville 
maksupalveluntarjoajille suoritettavien 
vaihtoehtoisten maksujen avulla. Tämän 
välttämiseksi nettokorvaus, jonka 
maksukorttijärjestelmä maksaa 
maksupalveluntarjoajan eli korttien 
myöntäjän tai korttitapahtumien 
vastaanottajan suorittamista ja 
vastaanottamista maksuista, olisi katsottava 
toimitusmaksuksi. Tarkistettaessa, 
kierretäänkö säännöksiä, toimitusmaksun 
laskennassa olisi otettava huomioon niiden 
maksujen tai kannustinten kokonaismäärä, 
jotka maksupalveluntarjoaja vastaanottaa 
maksukorttijärjestelmältä säännellyistä 
maksutapahtumista ja joista vähennetään 
maksupalveluntarjoajan järjestelmälle 
suorittamat maksut. Huomioon otettavat 
maksut ja kannustimet voisivat olla suoria 
(ts. perustua lukumäärään tai olla 
tapahtumakohtaisia) tai välillisiä (mukaan 
lukien markkinakannustimet, hyvitykset ja 
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lukien markkinakannustimet, hyvitykset ja 
tiettyjen tapahtumamäärien saavuttamisesta 
myönnettävät alennukset).

tiettyjen tapahtumamäärien saavuttamisesta 
myönnettävät alennukset tai erilaiset 
käsittely- ja lisenssimaksut, joka eivät ole 
suoraa tuloa maksupalveluntarjoajalle). 
Lisäksi tämän asetuksen säännösten 
kiertämistä tarkasteltaessa olisi otettava 
huomioon korttien myöntäjien ja 
maksupalveluntarjoajien yhdessä 
toteuttamista ohjelmista saadut tulot sekä 
korttien myöntäjien toisen korttien 
myöntäjän kanssa sovitusti toteuttamista 
korttipohjaisista maksutapahtumista 
saamat tulot.

Or. en

Perustelu

Täsmennystä tarvitaan selvyyden vuoksi, koska korttien myöntäjä ei aina ole 
korttitapahtumien vastaanottaja. Lisäksi olisi selvennettävä, mihin muuhun voittoon 
5 artiklan säännöstä sovelletaan.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kuluttajat eivät aina ole tietoisia 
maksuista, joita kauppiaat suorittavat 
kuluttajien käyttämästä maksuvälineestä. 
Samaan aikaan monet kortteja myöntävien 
maksupalveluntarjoajien soveltamat 
kannustimet (kuten matkakupongit, 
hyvitykset, alennukset, maksupalautukset, 
maksuttomat vakuutukset jne.) saattavat 
ohjata kuluttajia sellaisten maksuvälineiden 
käyttöön, joista kortteja myöntävät 
maksupalveluntarjoajat voivat veloittaa 
korkeita maksuja. Tämän estämiseksi 
toimenpiteitä, joilla asetetaan rajoituksia 
toimitusmaksuille, olisi sovellettava vain 
sellaisiin maksukortteihin, joista on tullut 
massatuotteita ja joita kauppiaiden on 
yleensä vaikea kieltäytyä 
vastaanottamasta niiden laajamittaisen 

(24) Kuluttajat eivät aina ole tietoisia 
maksuista, joita kauppiaat suorittavat 
kuluttajien käyttämästä maksuvälineestä. 
Samaan aikaan monet kortteja myöntävien 
maksupalveluntarjoajien soveltamat 
kannustimet (kuten matkakupongit, 
hyvitykset, alennukset, maksupalautukset, 
maksuttomat vakuutukset jne.) saattavat 
ohjata kuluttajia sellaisten maksuvälineiden 
käyttöön, joista kortteja myöntävät 
maksupalveluntarjoajat voivat veloittaa 
korkeita maksuja. Markkinoiden toiminnan 
tehostamiseksi on tarpeen ottaa käyttöön 
joitakin toimenpiteitä, mukaan lukien 
maksujärjestelmän ja infrastruktuurin 
erottaminen toisistaan, maksunsaajan 
maksajaan kohdistamat ohjaustoimet ja sen 
mahdollistaminen, että maksunsaaja voi 
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myöntämisen ja käytön vuoksi (näitä ovat 
kuluttajien pankki- ja luottokortit).
Markkinoiden toiminnan tehostamiseksi 
alan sääntelemättömissä osissa ja 
liiketoiminnan siirtymisen rajoittamiseksi 
alan säännellyistä osista 
sääntelemättömiin osiin on tarpeen ottaa 
käyttöön joitakin toimenpiteitä, mukaan 
lukien maksujärjestelmän ja 
infrastruktuurin erottaminen toisistaan, 
maksunsaajan maksajaan kohdistamat 
ohjaustoimet ja sen mahdollistaminen, että 
maksunsaaja voi valita maksuvälineet, 
jotka se hyväksyy.

valita maksuvälineet, jotka se hyväksyy.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
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 

(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 
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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.

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. Kuluttajien suojaamiseksi ja 
sen mahdollistamiseksi, että kuluttajilla on 
tilaisuus käyttää maksukortteja 
mahdollisimman usein, kauppiaat olisi 
velvoitettava hyväksymään kaikki kortit, 
joista veloitetaan samaa säänneltyä 
toimitusmaksua.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

toteutettuja korttipohjaisia 
maksutapahtumia koskevat tekniset ja 
liiketoimintaa koskevat vaatimukset, joita 
sovelletaan, jos sekä maksajan 
maksupalveluntarjoaja että maksunsaajan 
maksupalveluntarjoaja ovat sijoittautuneet 
unioniin.

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on selvennettävä Euroopan digitaalistrategiassa ja johdanto-osan 
21 kappaleessa vahvistetun, teknologianeutraaliutta koskevan komission periaatteen 
mukaisesti: ”tätä asetusta olisi sovellettava korttipohjaisiin maksutapahtumiin riippumatta 
ympäristöstä, jossa tapahtuma toteutetaan, mukaan lukien vähittäiskaupassa käytettävät 
maksuvälineet ja -palvelut, jotka voivat olla verkon ulkopuolisia välineitä ja palveluita taikka 
verkko- tai mobiilivälineitä ja -palveluita”.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yrityskorteilla toteutettavat 
maksutapahtumat;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yrityskorttien erilaiseen käsittelyyn ei ole taloudellisia perusteluja.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’yrityskortilla’ mitä tahansa yrityksille 
tai julkisyhteisöille tai julkisoikeudellisille 
laitoksille myönnettyjä maksukortteja, 
joiden käyttö on rajattu työntekijöiden tai 
virkamiesten työtehtäviin liittyviin 

Poistetaan.
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kuluihin, tai liiketoimintaa harjoittaville 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimiville luonnollisille henkilöille 
myönnettäviä kortteja, joiden käyttö on 
rajattu itsenäisten ammatinharjoittajien 
tai heidän työntekijöidensä työtehtäviin 
liittyviin kuluihin;

Or. en

Perustelu

Määritelmää ei tarvita, sillä asetus kattaa yrityskortit.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) ’maksukortilla’ mitä tahansa 
maksukorttia, jota kortinhaltija voi 
käyttää päästäkseen käsiksi kortinhaltijan 
varoihin tai maksaakseen ostoksen 
korttitapahtumien vastaanottajan kautta 
ja jonka maksunsaaja hyväksyy 
maksutapahtumien käsittelemisessä tai 
jonkun muun maksuvelvoitteen 
toteuttamisessa;

Or. en

Perustelu

Käsitettä ’maksukortti’ käytetään ehdotuksessa useaan otteeseen, joten selvyyden vuoksi se 
olisi määriteltävä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kuluttajien rajatylittävistä pankki- tai 
luottokorttitapahtumista veloitettavat 

Kuluttajien rajatylittävistä pankki- tai 
luottokorttipohjaisista maksutapahtumista
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toimitusmaksut veloitettavat toimitusmaksut

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on selvennettävä Euroopan digitaalistrategiassa ja johdanto-osan 
21 kappaleessa vahvistetun, teknologianeutraaliutta koskevan komission periaatteen 
mukaisesti: ”tätä asetusta olisi sovellettava korttipohjaisiin maksutapahtumiin riippumatta 
ympäristöstä, jossa tapahtuma toteutetaan, mukaan lukien vähittäiskaupassa käytettävät 
maksuvälineet ja -palvelut, jotka voivat olla verkon ulkopuolisia välineitä ja palveluita taikka 
verkko- tai mobiilivälineitä ja -palveluita”.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
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 
pankkikorttipohjaisista 
maksutapahtumista tapahtumakohtaista 
toimitusmaksua tai muuta sovittua 
tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan 
vastaavaa korvausta, jonka osuus 
tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kahden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat eivät saa tarjota 
eivätkä veloittaa rajatylittävistä 
luottokorttitapahtumista 

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

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

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kaikista kuluttajien pankki- tai 
luottokorttitapahtumista veloitettavat 
toimitusmaksut

Kaikista kuluttajien pankki- tai 
luottokorttipohjaisista maksutapahtumista
veloitettavat toimitusmaksut

Or. en

Perustelu

Sanamuotoa on selvennettävä Euroopan digitaalistrategiassa ja johdanto-osan 
21 kappaleessa vahvistetun, teknologianeutraaliutta koskevan komission periaatteen 
mukaisesti: ”tätä asetusta olisi sovellettava korttipohjaisiin maksutapahtumiin riippumatta 
ympäristöstä, jossa tapahtuma toteutetaan, mukaan lukien vähittäiskaupassa käytettävät 
maksuvälineet ja -palvelut, jotka voivat olla verkon ulkopuolisia välineitä ja palveluita taikka 
verkko- tai mobiilivälineitä ja -palveluita”.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
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 

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

tapahtuman arviosta on yli 0,2 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Yhden vuoden olisi riitettävä uuteen vaatimukseen sopeutumiseen, etenkin kun otetaan
huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa valmistellaan jo vastaavaa lainsäädäntöä.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
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 
maksutapahtumasta tapahtumakohtaista 
toimitusmaksua tai muuta sovittua 
tarkoitukseltaan tai vaikutukseltaan 
vastaavaa korvausta, jonka osuus 
tapahtuman arviosta on yli 0,3 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Yhden vuoden olisi riitettävä uuteen vaatimukseen sopeutumiseen, etenkin kun otetaan 
huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa valmistellaan jo vastaavaa lainsäädäntöä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
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 

Sovellettaessa 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuja 
enimmäistasoja maksupalveluntarjoajan 
(korttien myöntäjän tai korttitapahtumien 
vastaanottajan) maksukorttijärjestelmältä 
saamat nettokorvaukset, jotka liittyvät 
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toimintaan, on katsottava osaksi 
toimitusmaksua.

maksutapahtumiin tai niihin liittyvään 
toimintaan, on katsottava osaksi 
toimitusmaksua.

Or. en

Perustelu

Täsmennystä tarvitaan selvyyden vuoksi, koska korttien myöntäjä ei aina ole 
korttitapahtumien vastaanottaja.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat säätää 
poikkeuksellisesti ja komissiota 
kuultuaan, että tätä artiklaa ei sovelleta 
vasta perustettuun 
maksukorttijärjestelmään rajoitettuna 
aikana. 

Or. en

Perustelu

On tärkeää ottaa huomioon vasta kehitetyt maksukorttijärjestelmät, joihin sovelletaan 
liiketoiminnalle korkeita maksuja, jotka eivät ole suhteessa niiden heikompaan 
markkina-asemaan verrattuna jo olemassa oleviin merkittäviin korttijärjestelmiin. Tällainen 
rajatuksi ajaksi vahvistettu säännös auttaisi luomaan tehokasta kilpailuympäristöä 
korttipohjaisten maksutapahtumien markkinoilla.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa neljän vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta. 
Komission kertomuksessa tarkastellaan 

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

erityisesti toimitusmaksutasojen 
asianmukaisuutta ja ohjausmekanismeja, 
kuten maksuja, ottaen huomioon eri 
maksuvälineiden käyttö ja kustannukset 
sekä uusien toimijoiden markkinoilletulon 
ja markkinoille tuotavan uuden teknologian 
yleisyys.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että komissio tutkii asetuksen ensimmäisiä vaikutuksia maksutapahtumien 
markkinoihin aikaisemmin kuin neljän vuoden päästä, sillä kyseiset markkinat muuttuvat 
nopeasti.


