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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

konkurentsi kohta: jaepangandussektori uurimine
(2007/2201(INI))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni teatist „Jaepangandussektori uurimine vastavalt määruse 
1/2003 artiklile 17, milles käsitletakse majandussektoritega seotud uurimisi” 
(KOM(2007)0033);

 võttes arvesse 12. aprilli 2006. aasta maksekaarte käsitlevat vahearuannet ning 17. juuli 
2006. aasta arvelduskontosid ja nendega seotud teenuseid käsitlevat vahearuannet;

 võttes arvesse rohelist raamatut jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul (KOM(2007)0226);

 võttes arvesse komisjoni teatist „21. sajandi Euroopa ühtne turg” (KOM(2007)0724);

 võttes arvesse hiljutist otsust Mastercardi EMP-siseste mitmepoolsete vahendustasude 
kohta;

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 
2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (uuestisõnastamine)1 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/49/EÜ 
investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta 
(uuestisõnastamine)2;

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiivi 
2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul3;

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi tarbijakrediidilepingute kohta, 
millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EÜ;

 võttes arvesse oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni valge raamatu: finantsteenuste 
poliitika (2005–2010) kohta4,

 võttes arvesse oma 4. juuli 2006. aasta resolutsiooni liikumise kohta täiendava 
konsolideerimise suunas finantsteenuste sektoris5,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0000/2008),

                                               
1 ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.
2  ELT L 177, 30.6.2006, lk 201.
3  ELT L 319. 05.12.2007, lk 1.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0338.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0294.
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A. arvestades, et hästitoimiv integreerunud finantsturg on Lissaboni tegevuskava 
eesmärkide saavutamise vajalik eeltingimus selleks, et anda ELile maailma kõige 
konkurentsivõimelisem ja dünaamilisem teadmistepõhine majandussüsteem, mis on 
võimeline jätkusuutlikuks majanduskasvuks rohkemate ja paremate töökohtadega;

B. arvestades, et finantsteenuste tegevuskava lõpuleviimiseks ja sellest tuleneva suurima 
võimaliku kasu saavutamiseks tarbijatele ja jaemüüjatele on olemas vajadus paremate 
lõpptarbijale osutatavate finantsteenuste järele;

C. arvestades jaepangandussektori tähtsust ELi majanduse jaoks kasvu ja tööhõive 
tähenduses ning selle tähtsust tarbijate ja VKEde jaoks;

D. arvestades tarbijapoliitika ühtlustamise puudumist ELis ja finantstoodetele omast 
keerukust;

E. arvestades ELi konkurentsipoliitika tähtsust siseturu väljakujundamise ja kõikidele 
osalejatele võrdsete võimaluste nõuetekohase toimimise jaoks;

F. arvestades vajadust tasakaalustada kõrgetasemeline tarbijakaitse ühtse turu 
nõuetekohase toimimisega,

Üldsätted

1. toetab komisjoni integreeritud lähenemisviisi, mis hõlmab siseturu poliitikavaldkondade 
toetamist sihipäraste sektoriuuringutega; avaldab sellest hoolimata kahetsust kõnealuse 
sektoriuuringu ajastamise üle ja julgustab komisjoni oma tööd jätkama, kui kapitali 
adekvaatsust käsitlev direktiiv, Euroopa ühtset euromakseala (SEPA) käsitlev direktiiv, 
makseteenuseid käsitlev direktiiv ja tarbijakrediidi direktiiv on näidanud oma mõju 
tegelikkuses;

2. avaldab kahetsust selle üle, et komisjoni uuringus ei võeta piisavalt arvesse rangelt 
reguleeritud pangandussektori eripära ja kultuuri, tarbimisharjumuste ja keelte tähtsust 
finantstoodete osas tehtavates tarbijavalikutes;

3. tuletab meelde, et konkurentsipoliitika on siseturu väljakujundamise võimas vahend, 
kuid et püüdlemine suurema konkurentsi poole ei tohiks tuua kaasa nõrgemat riski 
maandamist pangandussektoris ega ohustada maailma majanduse eriti olulise ja 
strateegilise sektori stabiilsust; rõhutab, et tarbijate usaldus on finantsteenuste edasise 
arengu jaoks hädavajalik;

Tarbijate liikuvus

4. palub komisjonil töötada tarbijate liikuvuse hõlbustamisega, et tarbijad saaksid 
ettevõtjat valida, tugevdades nõnda ettevõtjate vahelist tervet konkurentsi; soovib näha, 
et tagatakse teenuste jätkuvus isegi kehtiva konto sulgemise või teenuseosutaja 
vahetamise korral, ja vältida igasugust teenuste dubleerimist;

5. soovitab madalaid või olematuid sulgemiskulusid, et toetada liikuvust ja konkurentsi; 
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palub komisjonil määratleda konto vahetamise kiire ja tõhusa korra hea tava, võttes 
arvesse nii menetluse kestust kui ka sellega seotud kulusid; on arvamusel, et kehtivate 
kontode vahetamine ei tohiks tekitada tarbijatele mingisugust kahju; on igasuguste 
lepinguliste sidemete vastu, mis takistavad tarbijate liikuvust;

Teavitamine ja läbipaistvus 

6. on arvamusel, et tarbijatele antav teave on hädavajalik, kuid ei ole piisav 
pankadevahelise konkurentsi tagamiseks; nõuab parema kvaliteediga ja loetavamat 
teavet; on arvamusel, et praegu on tarbijatel seda keeruline ja kulukas saada;

7. palub komisjonil töötada selle kallal, et pangad täidaksid oma kohustust anda tarbijatele 
enne konto avamist üks dokument, milles on võetud kokku kõiki kulusid, sealhulgas 
sulgemiskulusid, puudutavad üksikasjad;

8. soovitab luua ühtse Euroopa prospekti teenuseosutajatele, milles kirjeldataks nende 
põhitooteid, seotud kulusid ja tingimusi, et võimaldada lihtsat ja läbipaistvat võrdlust, 
mida seotud tooted hetkel ei võimalda; soovitab sõltumatu Euroopa vastutava töötleja 
ameti loomist, tagamaks esitatud teabe kvaliteeti, ning samuti üleeuroopalise 
uurimissüsteemi loomist, et võimaldada lihtsat ja tasuta piiriülest võrdlust;

Krediidid – registrid ja vahendajad

9. rõhutab, kui tähtsad on pankadele krediidi andmiseks usaldusväärsed andmed, mis on 
kättesaadavad õiglasel ja läbipaistval alusel; rõhutab sellest hoolimata vajadust kaitsta 
tarbijate isikuandmeid; palub, et komisjon teeks ettepanekud andmeregistrite 
koostalitlusvõime jaoks, austades samal ajal tarbijate eraelu ja nende õigusi andmetele 
juurdepääsu osas ja nende parandamisele;

10. kutsub komisjoni üles intensiivistama oma tööd krediidivahendajatega, et tagada 
tarbijakaitse ja vältida pahatahtlikku müüki, mis tekitab eelkõige kahju haavatavamatele 
elanikkonna rühmadele;

11. palub komisjonil selgitada ja ühtlustada vahendajate õigusi ning kohustusi, kuna 
probleemid tekivad sageli müügis, halduses ja finantsteenuste lepingute täitmisel; palub 
komisjonil teha selget vahet teabel, mis peab olema selge, kokkuvõtlik, loetav ja tasuta, 
ja nõuandeteenuse osutamisel;

Pankade koostöö

12. on arvamusel, et tsentraliseeritud pangandusvõrgud, nagu hoiupangad ja ühistupangad, 
tagavad finantsturgude jätkuvuse isegi väikestel ja kõrvalistel turgudel; rõhutab, et 
pluralistlikud turud ja teenuseosutajate mitmekesisus edendavad konkurentsi kogu ELi 
pangandusturul, tagades samal ajal kohaliku majanduse rahastamise ja hõlbustades 
kõikide tarbijate jaoks finantsteenustele juurdepääsu;

Maksesüsteemid
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13. on veendunud, et ühtset euromakseala ja makseteenuseid käsitlev direktiiv peaks 
sätestama lahendusi killustatusele ja konkurentsi puudusele, mis on määratletud maksete 
infrastruktuuri käsitleva sektoriuuringuga; tuletab meelde, et ühtse euromakseala 
esimene etapp jõustus 28. jaanuaril 2008. aastal, ja nõuab integreeritud kliiringu- ja 
arveldusplatvorme, mis töötavad samade eeskirjade ja tehniliste standardite alusel; 
rõhutab, et ühtse euromakseala juurdepääsukriteeriumid on õiglased ja avatud; tuletab 
meelde, et makseteenuseid käsitlevas direktiivis sätestatakse, et maksesüsteemidele 
juurdepääsu suhtes ei tohiks olla mitte mingit muud diskrimineerimist kui selline, mis 
on vajalik riski vastu kindlustamiseks ning finantsstabiilsuse ja tegevuse stabiilsuse 
kaitsmiseks;

14. märgib, et komisjon on korduvalt hinnanud mitmepoolseid vahendustasusid 
konkurentsivastasteks tasudeks ja sellest tulenevalt nõudnud majandusharul need 
keelata; on arvamusel, et komisjon peaks andma sidusrühmadele selgeid viiteid, 
suuniseid ja läbipaistvusnõudeid, mis oleksid suutelised võimaldama majandusharul 
tagada õiglane ja läbipaistev arvestusmeetod, mis on kooskõlas EÜ 
konkurentsiõigusega;

15. usub tungivat vajadust parema selgitustöö järele, mis puudutab meetodeid ja eeskirju, 
mis käsitlevad mitmepoolselt kooskõlastatud vahendustasude haldamist 
sularahaautomaatide ja muude maksete kui kaardimaksed puhul; tuletab meelde, et 
ühtse euromakseala otsekorraldusega maksete skeem ja ühtse euromakseala 
krediitkorraldusega maksete skeem on kahe poolega võrgustikud, mis loovad tänu võrgu 
toimele majanduslikku kasu; palub komisjonil luua tasakaalustav mehhanism, et jaotada 
ühtlasemalt võrgustiku liikmelisuse kulusid ja tulusid; soovitab komisjonil määratleda ja 
esitada sidusrühmadele meetodid, mida kasutatakse kõikide mitmepoolselt 
kooskõlastatud vahendustasude arvutamiseks, et tagada tõeliselt võrdsed võimalused ja 
kõikide konkurentsieeskirjade täitmine;

*

* *

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Üldkaalutlused

Tuleb tervitada seda, et komisjon on oma sektoriuuringus koondanud tähelepanu sellise 
sektori nagu jaekaubandus tulemuslikkuse ja toimimise tasemele, kusjuures 
jaekaubandussektor on eriti tundlik sektor, kuna see on suunatud peredele ja väikestele ning 
keskmise suurusega ettevõtetele ja kuna see on praegugi veel kõige olulisem panganduse 
allsektor, moodustades üle 50 % ELi kogu tegevusest brutotulu tähenduses.

Komisjoni uuring võib olla küsitav mõne metodoloogilise võimaluse osas, mida see kasutab 
erinevate turuolukordade ja riiklike süsteemide võrdlemisel, kuid see loob väga täpse ja 
realistliku pildi, selgitades, kuidas turg toimib, tuues välja selle peamised puudused ja 
kaaludes, kuidas neid konkurentsieeskirjade abil korvata.

Sektoriuuringus märgiti mõningaid muresid – mida raportöör täielikult jagab – seoses 
konkurentsiga maksesüsteemide, eriti kaardimaksesüsteemide, alal, seoses krediidiregistritega
ja eelkõige hindade ja poliitika pangaettevõtjate poolse kehtestamisega. Ühistu- ja 
hoiupankade osas alahindab komisjon mõnda sellistele pankadele tüüpilist omadust nagu 
näiteks nende olemasolu piirkondades, mida peetakse äärealadeks, see, mil määral need 
territooriumil juurdunud on, ja nende sotsiaalset rolli. Tuleb mainida, et viimati nimetatud 
omadused on eriti olulised ka teenuste tulemuslikkuse mõttes.

Sektoriuuringu järeldused näitavad selgelt vajadust luua konkurentsivõimelisem keskkond 
teenuseosutajate hulgas, eriti nende hulgas, kes tegutsevad jaeturgudel, ja seda kõnealuste 
eesmärkide saavutamise teel – et Euroopa tarbijad oleksid võimelised siseturust täielikult kasu 
saama.

Raportöör usub, et pangandustööstuse lihtsad isereguleerivad meetmed ei ole jaeteenuste 
tulemuslikkuse parandamiseks piisav vahend. Seepärast oleks soovitav Euroopa 
õigusloomega seotud algatus, et tagada turu tõhusus ja tarbijate paremad tehingud. Komisjon 
peaks seepärast võtma vastu asjakohased meetmed nii konkurentsiõiguse täitmise kui ka 
poliitiliste algatuste tegemisega.

1. – Pangateenused

Pangateenused kujutavad endast erijuhtumit selles osas, et pankade ja nende klientide 
vaheline usaldussuhe võib nõrgendada tarbijate motivatsiooni konkurentsimehhanismide 
käivitamiseks; see suurendab ka äriühingute turuvõimu, mis mõnel juhul määrab kõrgemad 
hinnad. Probleem seisneb selles, et seda positsiooni kasutades võivad pangad võtta 
kaubanduslikke meetmeid, mis teevad klientidele pangaga suhte lõpetamise kulukaks või mis 
on takistuseks kliendi võimele turul pakutavate teenuste omadustest ja hindadest aru saada ja 
neid võrrelda.
Tundub, et asjaolu, et samal turul on hulk neid, kellel on pangas jooksev konto ja kellel ei ole 
peaaegu mingit teavet või pole teavet üldse, on võimaldanud pangandussektoril mõnes riigis 
seda teabe vähesust ära kasutada.
Seepärast on kahtlemata oluline tegutseda Euroopa tasandil eesmärgiga kiirendada 
rahandusalase kirjaoskuse algatusi. Rahandusalase kirjaoskuse kavade ja suurema 
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läbipaistvuse kaudu saab ka nõudlus muutuda liikuvamaks, muutes seeläbi praegust tasakaalu 
pakkumise ja nõudluse vahel, mis on üks pangateenuste turu tüüpiline omadus. Sellega seoses 
toetab raportöör meetmeid, mida komisjon võtab finantshariduse valdkonnas oma 18. 
detsembri 2007. aasta teatise KOM (2007) 0808 avaldamise kaudu.

On oluline, et tarbijaid, kes soovivad teenusepakkujat vahetada, ei hoitaks selle tegemisel 
tagasi ega takistataks selle tegemist ühelgi viisil. Turg, kus tarbijaid teavitatakse ja kus 
tarbijad on liikuvad, tähendab, et rahandusasutused vajavad klientide ligimeelitamiseks ja 
nende säilitamiseks konkurentsi.

1 (a) – Sidumispoliitika

Jooksvate kontode kasutamine pankade poolt strateegilise vahendina konto valdajaga suhte 
arendamiseks, mis põhineb mitmetel teistel teenustel, osutub tihti praktikaks, mis liikuvust ei 
soodusta.
Kui paljud teised teenused on seotud jooksva kontoga, võib sellist kontot vaid teoorias 
sulgeda kohe või mõne päeva jooksul, kuna tegelikult sisaldab see menetlust, mis on vahel 
keerukas ja kestab väga kaua. Mõnes ELi riigis on nii, et kui klient jooksva konto sulgeb, 
nõuavad pangad kommunaalmaksete arvete otsekorraldusmaksete tühistamist ja 
sularahaautomaadikaartide ning krediitkaartide tagastamist. See võib põhjustada konto 
valdajatele palju raskusi, hoides neid tagasi panga vahetamisest. Seepärast oleks panga 
vahetamisel kasulik, kui tagataks vähemalt üleminekuetapp, mis ei sisaldaks mingit kulude 
dubleerimist või perioode, mille jooksul konto valdaja jäetakse pangateenustest ilma ja mis 
kestaksid nii kaua, kui see on üleminekuks vajalik.
Me peame seetõttu tagama, et jooksva konto vahetusega seotud kulud (majanduslikud, 
ajalised ja halduskulud) ühest pangast teise üleminekul kõrvaldatakse või vähemalt 
vähendatakse miinimumini kõikide kehtivate kontode ja teiste teenuste, nagu laenud, 
hoiusekontod, väärtpaberid ja kindlustuspoliisid, vaheliste tarbetute lepinguliste või de facto 
sidemete kõrvaldamisega.

Teisisõnu tuleb meil töötada välja mehhanismid, mis muudavad pangakontod 
kaasaskantavateks.

1 (b) – Teave tarbijatele

Raportöör on veendunud, et selleks, et parandada jaepangandusteenuste sektori tõhusust, on 
vaja suurendada tarbijate võimet võtta vastu otsuseid, mis on nende finantsolukorra suhtes 
asjakohased. Selleks on vaja võtta meetmeid erinevatel tasanditel:

– selge ja piisava teabe õigeaegne esitamine;

– kvaliteetne nõustamine;

ja eelkõige

– võrdsed konkurentsitingimused sarnaste omadustega toodete vahel.
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Kui tarbijaid teavitatakse, on nad paremal positsioonil oma vajaduste jaoks parimate 
kokkulepete valimiseks finantsteenuste osutajast sõltumatult.

Kuigi üksnes teabe levitamine võib olla eeltingimus, ei piisa sellest konkurentsivõimelise 
tasakaalu saavutamiseks; oluline on selle teabe kvaliteet ja see, kas tarbijad seda praktiliselt 
kasutada saavad. Kui tarbijale antav teave ei ole rahuldav ja teabe otsingute kulud on nii 
suured, et need ületavad kõnealusest teabest eeldatavalt saadavad tulud, ei julgustata tarbijaid 
midagi uurima. Komisjoni ja mitme riikliku järelevalveasutuse läbi viidud uuringutest on 
ilmnenud, et paljud teabelehed ei sätesta tingimusi, mis hõlmavad pangaülekandeid, 
sularahaautomaatide, muudest pankadest kui oma pank sularaha väljavõtmise tasusid jne. 
Seetõttu ei ole olemas kõikehõlmavat dokumenti, mis sätestaks jooksva konto käsitlemisel 
tavaliselt kasutatavate teenuste tavalised kuluartiklid. Seepärast on vaja igal aastal anda 
olemasolevatele konto valdajatele kokkuvõtlikku teavet tegelike kulutuste kohta, mis neile on 
konto haldamisel tekkinud, ja selle kohta, kuidas need eelmisest aastast alates muutunud on.
Seda võiks teha standardsel viisil Euroopa tasandil, nii et pankade kohaldatavad 
majanduslikud tingimused oleksid tõhusalt võrreldavad kogu ELis, mis tooks tarbijatele 
valiku tegemise mõttes kasu.
Soovitav oleks ka arendada teabeallikaid – tõelisi otsingumootoreid – mis on 
pangandussüsteemist sõltumatud ja mis muudaksid Euroopa eri pankade pakutavate teenuste 
maksumuse võrdlemise lihtsamaks.

2 – Maksesüsteemid

Komisjoni sektoriuuring on osutanud mitmetele tõsistele konkurentsiprobleemidele Euroopa 
maksekaartide turul.
Raportöör on arvamusel, et paljud uuringus tuvastatud raskustest korvatakse SEPA (ühtne 
euromakseala) kehtestamise ja makseteenuseid käsitleva direktiivi kohaldamisega. See on 
märkimisväärselt oluline sektor. Ainuüksi 2005. aastal oli ELis maksekaartidega tehtud 
ostude koguväärtus üle 1 350 miljardi.
Ühtne euromakseala pakub seoses kaardimaksevõrkudega potentsiaali kõrvaldada palju 
uuringus väljatoodud puudusi, nagu pangaülekannete kulud või raha ülekandmise aeg. 
Maksekaartide osas peaks ühtne euromakseala pakkuma tarbijatele laiemat teenuseosutajate 
valikut, tugevdades selle kaudu konkurentsi sellel väga kontsentreeritud turul Euroopas.

2 (a) – Mitmepoosed vahendustasud

Mitmepoolsed vahendustasud on hoopis teine küsimus.
Raportöör loodab, et komisjon annab välja teatavad suunised, mida turg võib selliste lepingute 
koostamisel omaks võtta, et neid saaks pidada mittepiiravateks. Monopolivastastel asutustel 
oleks samuti soovitav alustada konsulteerimisprotsessi, mis on sarnane protsessile, mis on 
praegu tavapärane kõikides Euroopa regulatiivkomitee menetlustes, ja et mitmepoolsete 
vahendustasude arvutamise meetodeid, mida on senini kohaldatud erinevates olukordades, 
mõnikord väga erinevatel viisidel, saab Euroopa Liit määratleda ja need saavad muutuda 
Euroopa tasandil ühtlaseks. Kui kõnealused arvutusmeetodid on määratletud, tuleks neid 
kohaldada ühtlaselt kõikide maksesüsteemide suhtes, olgu need riigisisesed, üleeuroopalised 
või rahvusvahelised. Sarnane lahendus – kui samaväärne vahend – oleks see, kui igal 
süsteemil oleks oma mitmepoolne vahendustasu, mille taseme määraks kindlaks süsteemi 
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tõhusus. See looks süsteemide endi vahel konkurentsi ja sillutaks teed kõige tõhusama 
süsteemi edule.

3 – Krediidiregistrid

Lõpuks jagab raportöör täielikult komisjoni muret juurdepääsu pärast krediidiregistritele 
juhtudel, kus nende registrite juhtkond läheb konkurentsieeskirjadega vastuollu. 
Krediidiregistritele mittediskrimineeriva vastastikuse juurdepääsu põhimõte on põhimõte, 
mida tuleb kogu Euroopas aktsepteerida.
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