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Muudatusettepanek 119
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Samas saab palju veel teha 
jaepanganduse ühtse turu parandamiseks ja 
arendamiseks. Eelkõige tasude 
läbipaistvuse ja võrreldavuse puudumine 
ning raskused maksekonto üleviimisel 
tekitavad tõkkeid täielikult integreeritud 
turu väljakujundamisele.

(3) Samas saab palju veel teha 
jaepanganduse ühtse turu parandamiseks ja 
arendamiseks, kuigi ei ole selge, kas on 
olemas märkimisväärne nõudlus 
maksekonto piiriülese üleviimise järele.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Praegused ühtse turu tingimused 
võivad vähendada makseteenuse 
pakkujate huvi kasutada 
asutamisvabadust või teenuste osutamise 
vabadust liidus, kuna uuele turule 
sisenemisel on raske kliente kaasata. 
Uutele turgudele sisenemiseks tuleb sageli 
teha suuri investeeringuid. Sellised 
investeeringud on põhjendatud ainult 
juhul, kui pakkuja näeb ette piisavalt 
võimalusi ja vastavat tarbijanõudlust. 
Tarbijate väike liikuvus jaefinantsteenuste 
valdkonnas on peamiselt tingitud tasude 
ja pakutavate teenuste läbipaistvuse ja 
võrreldavuse puudumisest ning raskustest 
maksekonto üleviimisel. Need tegurid 
piiravad ka nõudlust. See kehtib eelkõige 
piiriülestel juhtudel.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Ei ole alust arvata, et kõnealuse piirkonna tarbijate vähese liikuvuse põhjuseks on 
läbipaistvuse ja võrreldavuse puudumine.

Muudatusettepanek 121
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Praegused ühtse turu tingimused võivad 
vähendada makseteenuse pakkujate huvi 
kasutada asutamisvabadust või teenuste 
osutamise vabadust liidus, kuna uuele 
turule sisenemisel on raske kliente kaasata. 
Uutele turgudele sisenemiseks tuleb sageli 
teha suuri investeeringuid. Sellised 
investeeringud on põhjendatud ainult juhul, 
kui pakkuja näeb ette piisavalt võimalusi ja 
vastavat tarbijanõudlust. Tarbijate väike 
liikuvus jaefinantsteenuste valdkonnas on 
peamiselt tingitud tasude ja pakutavate 
teenuste läbipaistvuse ja võrreldavuse 
puudumisest ning raskustest maksekonto 
üleviimisel. Need tegurid piiravad ka 
nõudlust. See kehtib eelkõige piiriülestel 
juhtudel.

(4) Praegused ühtse turu tingimused võivad 
vähendada makseteenuse pakkujate huvi 
kasutada asutamisvabadust või teenuste 
osutamise vabadust liidus, kuna uuele 
turule sisenemisel on raske kliente kaasata. 
Uutele turgudele sisenemiseks tuleb sageli 
teha suuri investeeringuid. Sellised 
investeeringud on põhjendatud ainult juhul, 
kui pakkuja näeb ette piisavalt võimalusi ja 
vastavat tarbijanõudlust. Mõnede 
liikmesriikide tarbijate väike liikuvus 
jaefinantsteenuste valdkonnas on peamiselt 
tingitud tasude ja pakutavate teenuste 
läbipaistvuse ja võrreldavuse puudumisest 
ning raskustest maksekonto üleviimisel.

Or. de

Muudatusettepanek 122
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Praegused ühtse turu tingimused võivad 
vähendada makseteenuse pakkujate huvi 

(4) Praegused ühtse turu tingimused võivad 
vähendada makseteenuse pakkujate huvi 
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kasutada asutamisvabadust või teenuste 
osutamise vabadust liidus, kuna uuele 
turule sisenemisel on raske kliente kaasata. 
Uutele turgudele sisenemiseks tuleb sageli 
teha suuri investeeringuid. Sellised 
investeeringud on põhjendatud ainult juhul, 
kui pakkuja näeb ette piisavalt võimalusi ja 
vastavat tarbijanõudlust. Tarbijate väike 
liikuvus jaefinantsteenuste valdkonnas on 
peamiselt tingitud tasude ja pakutavate 
teenuste läbipaistvuse ja võrreldavuse 
puudumisest ning raskustest maksekonto 
üleviimisel. Need tegurid piiravad ka 
nõudlust. See kehtib eelkõige piiriülestel 
juhtudel.

kasutada asutamisvabadust või teenuste 
osutamise vabadust liidus, kuna uuele 
turule sisenemisel on raske kliente kaasata. 
Uutele turgudele sisenemiseks tuleb sageli 
teha suuri investeeringuid. Sellised 
investeeringud on põhjendatud ainult juhul, 
kui pakkuja näeb ette piisavalt võimalusi ja 
vastavat tarbijanõudlust. Tarbijate väike 
liikuvus jaefinantsteenuste valdkonnas on 
peamiselt tingitud tasude ja pakutavate 
teenuste läbipaistvuse ja võrreldavuse 
puudumisest ning raskustest maksekonto 
üleviimisel. Need tegurid piiravad ka 
nõudlust.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Olulised tõkked maksekontode ühtse 
turu väljakujundamisel võivad tuleneda 
kehtivate siseriiklike õigusraamistike 
killustatusest. Siseriiklikul tasandil 
kohaldatakse erinevaid sätted seoses 
maksekontodega ning eelkõige tasude 
võrreldavuse ja maksekontode 
üleviimisega. Maksekonto üleviimist 
käsitlevate ühtsete siduvate meetmete 
puudumine ELi tasandil on viinud 
erinevate tavade ja meetmeteni 
liikmesriikide tasandil. Kõnealused 
erinevused on isegi veelgi suuremad 
tasude võrreldavuse valdkonnas, kus ei 
ole ELi tasandil võetud meetmeid ega 
tehtud isegi iseregulatsiooni algatusi. Kui 
tulenevalt sellest, et pangad üritavad 
kujundada oma tavasid vastavalt riiklikele 
turgudele, peaksid erinevused tulevikus 
veelgi suurenema, suurendaks see 

välja jäetud
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piiriüleselt tegutsevate makseteenuse 
pakkujate kulusid võrreldes riigisiseselt 
tegutsevate makseteenuse pakkujate 
kuludega ning seega muudaks piiriülese 
äritegevuse vähem atraktiivseks. Piiriülest 
tegevust siseturul takistavad ka tõkked, 
mida tarbijad kogevad maksekonto 
avamisel välisriigis. Kehtivad piiravad 
kõlblikkuskriteeriumid võivad takistada 
Euroopa kodanike vaba liikumist liidus. 
Kõigile tarbijatele maksekontole 
juurdepääsu tagamine võimaldab neil 
osaleda siseturul ja saada kasu ühtse turu 
hüvedest.

Or. en

Selgitus

Paljud väited, mis on seotud siseturu jaefinantsteenustega, ei rajane tõenditel põhineval 
uuringul. Ei ole selge, kas ELi tasandil üleviimisteenuse kehtestamine on õigustatud, 
arvestades suuri kaasnevaid kulusid, SEPA (ühtne euromaksete piirkond) loomisel tehtud 
edusamme ja vähest nõudlust nimetatud teenuse järele.

Muudatusettepanek 124
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Olulised tõkked maksekontode ühtse 
turu väljakujundamisel võivad tuleneda 
kehtivate siseriiklike õigusraamistike 
killustatusest. Siseriiklikul tasandil 
kohaldatakse erinevaid sätted seoses 
maksekontodega ning eelkõige tasude 
võrreldavuse ja maksekontode 
üleviimisega. Maksekonto üleviimist 
käsitlevate ühtsete siduvate meetmete 
puudumine ELi tasandil on viinud 
erinevate tavade ja meetmeteni 
liikmesriikide tasandil. Kõnealused 
erinevused on isegi veelgi suuremad tasude 

(5) Olulised tõkked maksekontode ühtse 
turu väljakujundamisel võivad tuleneda 
kehtivate siseriiklike õigusraamistike 
killustatusest. Siseriiklikul tasandil 
kohaldatakse erinevaid sätted seoses 
maksekontodega ning eelkõige tasude 
võrreldavuse ja maksekontode 
üleviimisega. Selleks et saavutada ühtne 
turg maksekontode osas ning muuta EL 
kõikehõlmavaks ja tänapäevaseks 
digitaalseks ruumiks, on oluline kaotada 
piirid riikide vahel ning soodustada 
avaliku ja erasektori investeeringuid 



AM\1002483ET.doc 7/161 PE516.948v02-00

ET

võrreldavuse valdkonnas, kus ei ole ELi 
tasandil võetud meetmeid ega tehtud isegi 
iseregulatsiooni algatusi. Kui tulenevalt 
sellest, et pangad üritavad kujundada oma 
tavasid vastavalt riiklikele turgudele, 
peaksid erinevused tulevikus veelgi 
suurenema, suurendaks see piiriüleselt 
tegutsevate makseteenuse pakkujate 
kulusid võrreldes riigisiseselt tegutsevate 
makseteenuse pakkujate kuludega ning 
seega muudaks piiriülese äritegevuse 
vähem atraktiivseks. Piiriülest tegevust 
siseturul takistavad ka tõkked, mida 
tarbijad kogevad maksekonto avamisel 
välisriigis. Kehtivad piiravad 
kõlblikkuskriteeriumid võivad takistada 
Euroopa kodanike vaba liikumist liidus. 
Kõigile tarbijatele maksekontole 
juurdepääsu tagamine võimaldab neil 
osaleda siseturul ja saada kasu ühtse turu 
hüvedest.

SEPAsse. Kõik tarbijad peaksid saama 
SEPA eelistest kasu. Maksekonto 
üleviimist käsitlevate ühtsete siduvate 
meetmete puudumine ELi tasandil on
viinud erinevate tavade ja meetmeteni 
liikmesriikide tasandil. Kõnealused 
erinevused on isegi veelgi suuremad tasude 
võrreldavuse valdkonnas, kus ei ole ELi 
tasandil võetud meetmeid ega tehtud isegi 
iseregulatsiooni algatusi. Kui tulenevalt 
sellest, et pangad üritavad kujundada oma 
tavasid vastavalt riiklikele turgudele, 
peaksid erinevused tulevikus veelgi 
suurenema, suurendaks see piiriüleselt 
tegutsevate makseteenuse pakkujate 
kulusid võrreldes riigisiseselt tegutsevate 
makseteenuse pakkujate kuludega ning 
seega muudaks piiriülese äritegevuse 
vähem atraktiivseks. Piiriülest tegevust 
siseturul takistavad ka tõkked, mida 
tarbijad kogevad maksekonto avamisel 
välisriigis. Kehtivad piiravad 
kõlblikkuskriteeriumid võivad takistada 
Euroopa kodanike vaba liikumist liidus. 
Kõigile tarbijatele maksekontole 
juurdepääsu tagamine võimaldab neil 
osaleda siseturul ja saada kasu ühtse turu 
hüvedest.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Maksekontoteenuste potentsiaalset 
nõudlust ELis ei ole seni veel täielikult 
ära kasutatud, pidades silmas, et paljud 
võimalikud kasutajad ei ole maksekontot 
avanud, kuna neile on keeldutud seda 
andmast või kuna neile ei ole pakutud 
sobivat toodet. Tarbijate aktiivsem 

(6) Liikmesriikide vahel on 
märkimisväärne erinevus tarbijate 
suutlikkuse osas pääseda ligi
maksekontodele. Siiski näib neis 
liikmesriikides, kus on märkimisväärne 
arv inimesi, kellel puudub pangaühendus, 
selle põhjuseks olevat puudulik 
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osalemine siseturul tõstaks veelgi 
makseteenuse pakkujate huvi siseneda 
uutele turgudele. Lisaks aitab selliste 
tingimuste loomine, mis võimaldavad 
kõigile tarbijatele juurdepääsu 
maksekontole, soodustada tarbijate 
osalemist siseturul ning saada neil kasu 
siseturu hüvedest.

panganduse infrastruktuur ja/ning
tarbijate otsus mitte avada maksekontot.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Maksekontoteenuste potentsiaalset 
nõudlust ELis ei ole seni veel täielikult ära 
kasutatud, pidades silmas, et paljud 
võimalikud kasutajad ei ole maksekontot 
avanud, kuna neile on keeldutud seda 
andmast või kuna neile ei ole pakutud 
sobivat toodet. Tarbijate aktiivsem 
osalemine siseturul tõstaks veelgi 
makseteenuse pakkujate huvi siseneda 
uutele turgudele. Lisaks aitab selliste 
tingimuste loomine, mis võimaldavad 
kõigile tarbijatele juurdepääsu 
maksekontole, soodustada tarbijate 
osalemist siseturul ning saada neil kasu 
siseturu hüvedest.

(6) Maksekontoteenuste potentsiaalset 
nõudlust ELis ei ole seni veel täielikult ära 
kasutatud, pidades silmas, et paljud 
võimalikud kasutajad ei ole maksekontot 
avanud, kuna neile on keeldutud seda 
andmast, neile ei ole pakutud sobivat 
toodet või nad eelistavad kultuurilistel 
põhjustel kasutada sularaha. Tarbijate 
aktiivsem osalemine siseturul tõstaks 
veelgi makseteenuse pakkujate huvi 
siseneda uutele turgudele. Lisaks aitab 
selliste tingimuste loomine, mis 
võimaldavad kõigile tarbijatele 
juurdepääsu maksekontole, soodustada 
tarbijate osalemist siseturul ning saada neil 
kasu siseturu hüvedest.

Or. de

Muudatusettepanek 127
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tasude läbipaistvuse ja võrreldavusega 
seotud küsimusi on käsitletud 
pangandussektori iseregulatsiooni algatuste 
raames. Kõnealuste suuniste suhtes ei 
jõutud siiski lõplikule kokkuleppele. 
Seoses maksekonto üleviimisega on 
Euroopa pangandussektori komitee 2008. 
aastal kehtestatud põhimõtetega ette nähtud 
kord maksekonto üleviimiseks samas 
liikmesriigis asuvalt ühelt makseteenuse 
pakkujalt teisele. Kuna kõnealused 
põhimõtted ei ole siduvad, on neid ELis 
kohaldatud ebajärjepidevalt ning 
tulemused on ebarahuldavad. Lisaks 
käsitlevad ühised põhimõtted ainult 
pangakontode riigisisest üleviimist ning ei 
hõlma piiriülest üleviimist.
Põhimaksekontole juurdepääsu küsimuses 
kutsuti komisjoni 18. juuli 2011. aasta 
soovituses 2011/442/EL liikmesriike üles 
võtma meetmeid, et tagada selle 
rakendamine hiljemalt kuus kuud pärast 
soovituse avaldamist. Praegu järgib ainult 
mõni liikmesriik soovituses esitatud 
põhimõtteid.

(7) Tasude läbipaistvuse ja võrreldavusega 
seotud küsimusi on käsitletud 
pangandussektori iseregulatsiooni algatuste 
raames. Kõnealuste suuniste suhtes ei 
jõutud siiski lõplikule kokkuleppele. 
Seoses maksekonto üleviimisega on 
Euroopa pangandussektori komitee 2008. 
aastal kehtestatud põhimõtetega ette nähtud 
kord maksekonto üleviimiseks samas 
liikmesriigis asuvalt ühelt makseteenuse 
pakkujalt teisele. Põhimaksekontole 
juurdepääsu küsimuses kutsuti komisjoni 
18. juuli 2011. aasta soovituses 
2011/442/EL liikmesriike üles võtma 
meetmeid, et tagada selle rakendamine 
hiljemalt kuus kuud pärast soovituse 
avaldamist. Praegu järgib ainult mõni 
liikmesriik soovituses esitatud põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Praegusel kujul võiks tõlgendada, et kõik ELi makseteenuse pakkujad on kohustatud pakkuma 
kõiki kreeditkorraldusi ja otsearveldussüsteeme kõigis ELi valuutades. Selline nõue tähendaks 
tohutut kulu ja riski, kuid vähest kasu, arvestades kirjeldatud piiriülese teenuse madalat 
nõudlust. 1. veebruarist 2014 lihtsustatakse piiriüleseid tehinguid SEPA määrusega 
260/2012.

Muudatusettepanek 128
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tasude läbipaistvuse ja võrreldavusega 
seotud küsimusi on käsitletud 
pangandussektori iseregulatsiooni algatuste 
raames. Kõnealuste suuniste suhtes ei 
jõutud siiski lõplikule kokkuleppele. 
Seoses maksekonto üleviimisega on 
Euroopa pangandussektori komitee 2008. 
aastal kehtestatud põhimõtetega ette nähtud 
kord maksekonto üleviimiseks samas 
liikmesriigis asuvalt ühelt makseteenuse 
pakkujalt teisele. Kuna kõnealused 
põhimõtted ei ole siduvad, on neid ELis 
kohaldatud ebajärjepidevalt ning tulemused 
on ebarahuldavad. Lisaks käsitlevad 
ühised põhimõtted ainult pangakontode 
riigisisest üleviimist ning ei hõlma 
piiriülest üleviimist. Põhimaksekontole 
juurdepääsu küsimuses kutsuti komisjoni 
18. juuli 2011. aasta soovituses 
2011/442/EL liikmesriike üles võtma 
meetmeid, et tagada selle rakendamine 
hiljemalt kuus kuud pärast soovituse 
avaldamist. Praegu järgib ainult mõni 
liikmesriik soovituses esitatud põhimõtteid.

(7) Tasude läbipaistvuse ja võrreldavusega 
seotud küsimusi on käsitletud 
pangandussektori iseregulatsiooni algatuste 
raames. Kõnealuste suuniste suhtes ei 
jõutud siiski lõplikule kokkuleppele. 
Seoses maksekonto üleviimisega on 
Euroopa pangandussektori komitee 2008. 
aastal kehtestatud põhimõtetega ette nähtud 
kord maksekonto üleviimiseks samas 
liikmesriigis asuvalt ühelt makseteenuse 
pakkujalt teisele. Kuna kõnealused 
põhimõtted ei ole siduvad, on neid ELis 
kohaldatud ebajärjepidevalt ning tulemused 
on ebarahuldavad. Põhimaksekontole 
juurdepääsu küsimuses kutsuti komisjoni 
18. juuli 2011. aasta soovituses 
2011/442/EL liikmesriike üles võtma 
meetmeid, et tagada selle rakendamine 
hiljemalt kuus kuud pärast soovituse 
avaldamist. Praegu järgib ainult mõni 
liikmesriik soovituses esitatud põhimõtteid.

Or. de

Muudatusettepanek 129
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tasude läbipaistvuse ja võrreldavusega 
seotud küsimusi on käsitletud 
pangandussektori iseregulatsiooni algatuste 
raames. Kõnealuste suuniste suhtes ei 
jõutud siiski lõplikule kokkuleppele. 
Seoses maksekonto üleviimisega on 
Euroopa pangandussektori komitee 2008. 
aastal kehtestatud põhimõtetega ette nähtud 

(7) Tasude läbipaistvuse ja võrreldavusega 
seotud küsimusi on käsitletud 
pangandussektori iseregulatsiooni algatuste 
raames. Kõnealuste suuniste suhtes ei 
jõutud siiski lõplikule kokkuleppele. 
Seoses maksekonto üleviimisega on 
Euroopa pangandussektori komitee 2008. 
aastal kehtestatud põhimõtetega ette nähtud 
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kord maksekonto üleviimiseks samas 
liikmesriigis asuvalt ühelt makseteenuse 
pakkujalt teisele. Kuna kõnealused 
põhimõtted ei ole siduvad, on neid ELis
kohaldatud ebajärjepidevalt ning 
tulemused on ebarahuldavad. Lisaks 
käsitlevad ühised põhimõtted ainult 
pangakontode riigisisest üleviimist ning ei 
hõlma piiriülest üleviimist. 
Põhimaksekontole juurdepääsu küsimuses 
kutsuti komisjoni 18. juuli 2011. aasta 
soovituses 2011/442/EL liikmesriike üles 
võtma meetmeid, et tagada selle 
rakendamine hiljemalt kuus kuud pärast 
soovituse avaldamist. Praegu järgib ainult 
mõni liikmesriik soovituses esitatud 
põhimõtteid.

kord maksekonto üleviimiseks samas 
liikmesriigis asuvalt ühelt makseteenuse 
pakkujalt teisele. Kõnealused põhimõtted 
on kohaldatud ebaühtlaselt, kuid 
kohandatud vastavalt riiklike turgude 
eripärale kogu ELis. Lisaks käsitlevad 
ühised põhimõtted ainult pangakontode 
riigisisest üleviimist ning ei hõlma 
piiriülest üleviimist. Põhimaksekontole 
juurdepääsu küsimuses kutsuti komisjoni 
18. juuli 2011. aasta soovituses 
2011/442/EL liikmesriike üles võtma 
meetmeid, et tagada selle rakendamine 
hiljemalt kuus kuud pärast soovituse 
avaldamist. Praegu järgib ainult mõni 
liikmesriik soovituses esitatud põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seepärast on oluline näha ette ühtsed 
eeskirjad, et lahendada tarbijate väikese 
liikuvuse probleem ning eelkõige 
parandada maksekontoteenuste ja tasude 
võrreldavust ning soodustada 
maksekontode üleviimist, samuti hoida 
ära maksekontot piiriüleselt avada 
soovivate tarbijate diskrimineerimine 
elukoha alusel. Lisaks on esmatähtis võtta
asjakohaseid meetmeid, et edendada 
tarbijate osalemist maksekontoturul. 
Kõnealused meetmed soodustavad 
makseteenuse pakkujate sisenemist 
siseturule ja tagavad võrdsed tingimused, 
edendades seega konkurentsi ja vahendite 
tõhusat jaotamist ELi finantsteenuste 
jaeturul ettevõtjate ja tarbijate hüvanguks. 
Läbipaistev teave tasude kohta ja 

(8) On esmatähtis võtta asjakohaseid 
meetmeid, et edendada tarbijate osalemist 
maksekontoturul. Kõnealused meetmed 
soodustavad makseteenuse pakkujate 
sisenemist siseturule ja tagavad võrdsed 
tingimused, edendades seega konkurentsi 
ja vahendite tõhusat jaotamist ELi 
finantsteenuste jaeturul ettevõtjate ja 
tarbijate hüvanguks.
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maksekonto üleviimise võimalused koos 
põhimakseteenustele juurdepääsu 
õigusega võimaldavad ELi kodanikel 
lihtsamalt liidus ringi liikuda ja sisseoste 
teha ning seega saada kasu täielikult 
toimivast jaefinantsteenuste siseturust ja 
aidata kaasa selle edasisele arengule.

Or. en

Selgitus

Ei ole palju tõendeid selle kohta, et ELi kodanike liikuvust takistaks oluliselt teenuste 
hinnakirja või üleviimise võimaluste puudumine.

Muudatusettepanek 131
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seepärast on oluline näha ette ühtsed 
eeskirjad, et lahendada tarbijate väikese 
liikuvuse probleem ning eelkõige 
parandada maksekontoteenuste ja tasude 
võrreldavust ning soodustada 
maksekontode üleviimist, samuti hoida 
ära maksekontot piiriüleselt avada 
soovivate tarbijate diskrimineerimine 
elukoha alusel. Lisaks on esmatähtis võtta 
asjakohaseid meetmeid, et edendada 
tarbijate osalemist maksekontoturul. 
Kõnealused meetmed soodustavad 
makseteenuse pakkujate sisenemist 
siseturule ja tagavad võrdsed tingimused, 
edendades seega konkurentsi ja vahendite 
tõhusat jaotamist ELi finantsteenuste 
jaeturul ettevõtjate ja tarbijate hüvanguks. 
Läbipaistev teave tasude kohta ja 
maksekonto üleviimise võimalused koos 
põhimakseteenustele juurdepääsu 
õigusega võimaldavad ELi kodanikel 
lihtsamalt liidus ringi liikuda ja sisseoste 
teha ning seega saada kasu täielikult 

(8) Seepärast on oluline näha ette ühtsed 
eeskirjad, et lahendada tarbijate väikese 
liikuvuse probleem ning eelkõige 
parandada maksekontoteenuste ja tasude 
võrreldavust ning soodustada 
maksekontode üleviimist. Lisaks on 
esmatähtis võtta asjakohaseid meetmeid, et 
edendada tarbijate osalemist 
maksekontoturul. Kõnealused meetmed 
soodustavad makseteenuse pakkujate 
sisenemist siseturule ja tagavad võrdsed 
tingimused, edendades seega konkurentsi 
ja vahendite tõhusat jaotamist ELi 
finantsteenuste jaeturul ettevõtjate ja 
tarbijate hüvanguks.
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toimivast jaefinantsteenuste siseturust ja 
aidata kaasa selle edasisele arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Seepärast on oluline näha ette ühtsed 
eeskirjad, et lahendada tarbijate väikese 
liikuvuse probleem ning eelkõige 
parandada maksekontoteenuste ja tasude 
võrreldavust ning soodustada 
maksekontode üleviimist, samuti hoida ära 
maksekontot piiriüleselt avada soovivate 
tarbijate diskrimineerimine elukoha alusel. 
Lisaks on esmatähtis võtta asjakohaseid 
meetmeid, et edendada tarbijate osalemist 
maksekontoturul. Kõnealused meetmed 
soodustavad makseteenuse pakkujate 
sisenemist siseturule ja tagavad võrdsed 
tingimused, edendades seega konkurentsi 
ja vahendite tõhusat jaotamist ELi 
finantsteenuste jaeturul ettevõtjate ja 
tarbijate hüvanguks. Läbipaistev teave 
tasude kohta ja maksekonto üleviimise 
võimalused koos põhimakseteenustele 
juurdepääsu õigusega võimaldavad ELi 
kodanikel lihtsamalt liidus ringi liikuda ja 
sisseoste teha ning seega saada kasu 
täielikult toimivast jaefinantsteenuste 
siseturust ja aidata kaasa selle edasisele 
arengule.

(8) Selleks et tagada tõhus ja sujuv 
pikaajaline rahaline liikumine, on oluline 
näha ette ühtsed eeskirjad, et lahendada 
tarbijate väikese liikuvuse probleem ning 
eelkõige parandada maksekontoteenuste ja 
tasude võrreldavust ning soodustada 
maksekontode üleviimist, samuti hoida ära 
maksekontot piiriüleselt avada soovivate 
tarbijate diskrimineerimine elukoha alusel. 
Lisaks on esmatähtis võtta asjakohaseid 
meetmeid, et edendada tarbijate osalemist 
maksekontoturul. Kõnealused meetmed 
soodustavad makseteenuse pakkujate 
sisenemist siseturule ja tagavad võrdsed 
tingimused, edendades seega konkurentsi 
ja vahendite tõhusat jaotamist ELi 
finantsteenuste jaeturul ettevõtjate ja 
tarbijate hüvanguks. Läbipaistev teave 
tasude kohta ja maksekonto üleviimise 
võimalused koos põhimakseteenustele 
juurdepääsu õigusega võimaldavad ELi 
kodanikel lihtsamalt liidus ringi liikuda ja 
sisseoste teha ning seega saada kasu 
täielikult toimivast jaefinantsteenuste 
siseturust ja aidata kaasa e-kaubanduse 
kasvule ning siseturu edasisele arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 133
Syed Kamall
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Samuti on oluline tagada, et 
käesoleva direktiiviga ei takistata 
uuendusi jaefinantsteenuste valdkonnas. 
Igal aastal rakendatakse uut tehnoloogiat, 
mis võib mõnikord muuta maksekonto 
kehtiva mudeli aegunuks. Eelkõige tuleks 
julgustada tavapäraste pangateenuste 
alternatiivide − mobiilsete pangateenuste, 
partnervõrgu teenuste ning 
kiipmaksekaartide kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tarbijate hoitavate maksekontode suhtes. 
Seega ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse ettevõtjate, sealhulgas 
väikeste ja mikroettevõtjate hoitavad 
maksekontod, kui neid ei hoita isikuliselt. 
Lisaks ei hõlma käesolev direktiiv 
hoiukontosid, millel võivad olla piiratumad 
maksefunktsioonid.

(9) Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tarbijate hoitavate maksekontode suhtes. 
Seega ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse ettevõtjate, sealhulgas 
väikeste ja mikroettevõtjate hoitavad 
maksekontod, kui neid ei hoita isikuliselt. 
Lisaks ei hõlma käesolev direktiiv 
hoiukontosid, millel võivad olla piiratumad 
maksefunktsioonid. Käesolevat direktiivi ei 
kohaldata makseteenuse pakkujate 
suhtes, kes pakuvad üksnes internetis e-
maksekontosid.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tarbijate hoitavate maksekontode suhtes. 
Seega ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse ettevõtjate, sealhulgas 
väikeste ja mikroettevõtjate hoitavad 
maksekontod, kui neid ei hoita isikuliselt. 
Lisaks ei hõlma käesolev direktiiv 
hoiukontosid, millel võivad olla piiratumad 
maksefunktsioonid.

(9) Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
tarbijate hoitavate maksekontode suhtes. 
Seega ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse ettevõtjate, sealhulgas 
väikeste ja mikroettevõtjate hoitavad 
maksekontod, kui neid ei hoita isikuliselt. 
Lisaks ei hõlma käesolev direktiiv 
hoiukontosid, millel võivad olla piiratumad 
maksefunktsioonid. Käesolev direktiiv ei 
hõlma ka krediitkaarte, mis ei aita 
oluliselt rahalise kaasatuse 
suurendamisele ja ühisturu eesmärkide 
saavutamisele kaasa.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) On esmatähtis, et tarbijad suudaksid 
aru saada tasudest, et võrrelda erinevate 
makseteenuse pakkujate pakkumisi ja teha 
teadlikke otsuseid selle kohta, milline 
konto kõige paremini vastab nende 
vajadustele. Tasusid ei ole võimalik 
võrrelda, kui makseteenuse pakkujad 
kasutavad sama makseteenuse puhul 
erinevat terminoloogiat ja esitavad teavet 
erinevas vormis. Standardne terminoloogia 
koos sihipärase teabega tasude kohta kõige 
tüüpilisemate makseteenuste puhul aitab 
tarbijatel tasusid mõista ja võrrelda.

(11) On esmatähtis, et tarbijad suudaksid 
aru saada tasudest, et võrrelda erinevate 
makseteenuse pakkujate pakkumisi ja teha 
teadlikke otsuseid selle kohta, milline 
konto kõige paremini vastab nende 
vajadustele. Olulist rolli mängivad 
seejuures ka seotud teenuste hulk ja
pakkumiste kvaliteet, mida tuleks tasude 
võrdlemisel kindlasti arvesse võtta. 
Tasusid ei ole võimalik võrrelda, kui 
makseteenuse pakkujad kasutavad sama 
makseteenuse puhul erinevat 
terminoloogiat ja esitavad teavet erinevas 
vormis. Standardne terminoloogia koos 
sihipärase teabega tasude kohta kõige 
tüüpilisemate makseteenuste puhul aitab 
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tarbijatel tasusid mõista ja võrrelda.

Or. de

Muudatusettepanek 137
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) On esmatähtis, et tarbijad suudaksid 
aru saada tasudest, et võrrelda erinevate 
makseteenuse pakkujate pakkumisi ja teha 
teadlikke otsuseid selle kohta, milline 
konto kõige paremini vastab nende 
vajadustele. Tasusid ei ole võimalik 
võrrelda, kui makseteenuse pakkujad 
kasutavad sama makseteenuse puhul 
erinevat terminoloogiat ja esitavad teavet 
erinevas vormis. Standardne terminoloogia 
koos sihipärase teabega tasude kohta kõige 
tüüpilisemate makseteenuste puhul aitab 
tarbijatel tasusid mõista ja võrrelda.

(11) On esmatähtis, et tarbijad suudaksid 
aru saada tasudest, et võrrelda erinevate 
makseteenuse pakkujate pakkumisi ja teha 
teadlikke otsuseid selle kohta, milline 
konto kõige paremini vastab nende 
vajadustele. Tasusid ei ole võimalik 
võrrelda, kui makseteenuse pakkujad 
kasutavad sama makseteenuse puhul 
erinevat terminoloogiat ja esitavad teavet 
erinevas vormis. Standardne terminoloogia 
koos sihipärase teabega tasude kohta kõige 
tüüpilisemate makseteenuste puhul aitab 
tarbijatel riiklikul tasandil tasusid mõista 
ja võrrelda. Sellest hoolimata tuleb 
tunnistada, et liikmesriikide vahel 
esinevad suured erinevused. Tasuta 
jaepanganduse mudeleid rakendavatele 
liikmesriikidele võib arvukate tasu 
tingimuste kindlaksmääramine osutuda 
võimatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) On esmatähtis, et tarbijad suudaksid (11) On esmatähtis, et tarbijad suudaksid 
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aru saada tasudest, et võrrelda erinevate 
makseteenuse pakkujate pakkumisi ja teha 
teadlikke otsuseid selle kohta, milline 
konto kõige paremini vastab nende 
vajadustele. Tasusid ei ole võimalik 
võrrelda, kui makseteenuse pakkujad 
kasutavad sama makseteenuse puhul 
erinevat terminoloogiat ja esitavad teavet 
erinevas vormis. Standardne terminoloogia 
koos sihipärase teabega tasude kohta kõige 
tüüpilisemate makseteenuste puhul aitab 
tarbijatel tasusid mõista ja võrrelda.

aru saada tasudest, et võrrelda erinevate 
makseteenuse pakkujate pakkumisi ja teha 
teadlikke otsuseid selle kohta, milline 
konto kõige paremini vastab nende 
vajadustele. Tasusid ei ole võimalik 
võrrelda, kui makseteenuse pakkujad 
kasutavad sama makseteenuse puhul 
erinevat terminoloogiat ja esitavad teavet 
erinevas vormis. Standardne terminoloogia 
koos sihipärase teabega tasude kohta kõige 
tüüpilisemate makseteenuste puhul aitab 
tarbijatel riiklikul tasandil tasusid mõista 
ja võrrelda.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tarbijad saaksid kõige rohkem kasu 
teabest, mis on konkreetne ja võimaldab 
hõlpsasti võrrelda eri makseteenuse 
pakkujate teenuseid. Maksekontoga seotud 
pakkumiste võrdlemiseks tarbijatele 
kättesaadavaks tehtud vahendite mõju 
oleks piiratud, kui erinevate pakkumiste 
tasude loetelude uurimiseks kuluv aeg 
kaaluks üle kõige sobivama pakkumise 
valimisest saadava kasu. Seega tuleks
tasude terminoloogiat standardida 
liikmesriikides ainult kõige tüüpilisemate 
mõistete ja määratluste puhul, et hoida ära 
ülemäärase teabe ohtu.

(12) Tarbijad vajavad teavet maksekonto 
tasude kohta, mis on konkreetne ja 
võimaldab hõlpsasti võrrelda eri 
makseteenuse pakkujate teenuseid. Sellega 
seoses võttis EÜ vastu direktiivi 
2007/64/EÜ, kus läbipaistvuse huvides 
sätestatakse maksetehingute tingimused ja 
teabenõuded. Tasude terminoloogiat tuleks
standardida liikmesriikides ainult kõige 
tüüpilisemate mõistete ja määratluste 
puhul, et hoida ära ülemäärase teabe ohtu.

Or. en

Selgitus

Et olla jätkuvalt kooskõlas makseteenuste direktiiviga ja vältida mistahes võimalikku 
vastuolu, oleks olnud loogilisem käsitleda tasu läbipaistvust makseteenuste direktiivis, mis on 
praegu läbivaatamisel. Igal juhul on topeltstandardite vältimiseks oluline kooskõlastada 
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direktiivi sätted hinnakirja kohta makseteenuste direktiivi III jaotise eeskirjadega ning 
makseteenuste direktiivi IV jaotise läbipaistvuse sätetega, mille on väljastanud riiklikud 
ametiasutused.

Muudatusettepanek 140
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tarbijad saaksid kõige rohkem kasu 
teabest, mis on konkreetne ja võimaldab 
hõlpsasti võrrelda eri makseteenuse 
pakkujate teenuseid. Maksekontoga seotud 
pakkumiste võrdlemiseks tarbijatele 
kättesaadavaks tehtud vahendite mõju 
oleks piiratud, kui erinevate pakkumiste 
tasude loetelude uurimiseks kuluv aeg 
kaaluks üle kõige sobivama pakkumise 
valimisest saadava kasu. Seega tuleks 
tasude terminoloogiat standardida 
liikmesriikides ainult kõige tüüpilisemate 
mõistete ja määratluste puhul, et hoida ära 
ülemäärase teabe ohtu.

(12) Tarbijad saaksid kõige rohkem kasu 
teabest, mis on konkreetne ja võimaldab 
hõlpsasti võrrelda eri makseteenuse 
pakkujate teenuseid. Maksekontoga seotud 
pakkumiste võrdlemiseks tarbijatele 
kättesaadavaks tehtud vahendite mõju 
oleks piiratud, kui erinevate pakkumiste 
tasude loetelude uurimiseks kuluv aeg 
kaaluks üle kõige sobivama pakkumise 
valimisest saadava kasu. Kuna 
makseteenuste loetelu hõlmab 80 % kõige 
tüüpilisematest makseteenustest, mille 
suhtes kohaldatakse tasu liikmesriigi 
tasandil, on see seetõttu sobivaim 
esindama enamikku tüüpilistest 
makseteenustest, mis ühtlasi arvestab 
liikmesriikides pakutavate teenuste 
eripära. Seega tuleks tasude terminoloogiat 
standardida liikmesriikides ainult kõige 
tüüpilisemate mõistete ja määratluste 
puhul, et hoida ära ülemäärase teabe ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tarbijad saaksid kõige rohkem kasu 
teabest, mis on konkreetne ja võimaldab 
hõlpsasti võrrelda eri makseteenuse 
pakkujate teenuseid. Maksekontoga seotud 
pakkumiste võrdlemiseks tarbijatele 
kättesaadavaks tehtud vahendite mõju 
oleks piiratud, kui erinevate pakkumiste 
tasude loetelude uurimiseks kuluv aeg 
kaaluks üle kõige sobivama pakkumise 
valimisest saadava kasu. Seega tuleks 
tasude terminoloogiat standardida 
liikmesriikides ainult kõige tüüpilisemate 
mõistete ja määratluste puhul, et hoida ära 
ülemäärase teabe ohtu.

(12) Tarbijad saaksid kõige rohkem kasu 
teabest, mis on konkreetne ja võimaldab 
hõlpsasti võrrelda eri makseteenuse 
pakkujate teenuseid. Maksekontoga seotud 
pakkumiste võrdlemiseks tarbijatele 
kättesaadavaks tehtud vahendite mõju 
oleks piiratud, kui erinevate pakkumiste 
tasude loetelude uurimiseks kuluv aeg 
kaaluks üle kõige sobivama pakkumise 
valimisest saadava kasu. Kuna 
makseteenuste loetelu hõlmab 80 % kõige 
tüüpilisematest makseteenustest, mille 
suhtes kohaldatakse tasu liikmesriigi 
tasandil, on see seetõttu sobivaim 
esindama enamikku tüüpilistest 
makseteenustest, mis ühtlasi arvestab 
liikmesriikides pakutavate teenuste 
eripära. Seega tuleks tasude terminoloogiat 
standardida liikmesriikides ainult kõige 
tüüpilisemate mõistete ja määratluste 
puhul, et hoida ära ülemäärase teabe ohtu.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tasude terminoloogia peaksid 
kindlaks määrama liikmesriikide pädevad 
asutused, mis võimaldab võtta arvesse 
kohaliku turu eripära. Tüüpilise teenusena 
tuleks käsitada teenust, mille eest kohaldab 
liikmesriigis tasu vähemalt üks 
makseteenuse pakkuja. Võimaluse korral 
tuleks tasude terminoloogiat standardida 
ELi tasandil, nii et tasusid oleks võimalik 
võrrelda kogu ELis. Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA) peaks 

(13) Tasude terminoloogia peaksid 
kindlaks määrama liikmesriikide pädevad 
asutused, mis võimaldab võtta arvesse 
kohaliku turu eripära. Tüüpilise teenusena 
tuleks käsitada teenust, mille eest kohaldab 
liikmesriigis tasu vähemalt üks 
makseteenuse pakkuja.
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kehtestama suunised, et aidata 
liikmesriikidel kindlaks määrata kõige 
tüüpilisemad makseteenused, mille suhtes 
kohaldatakse tasu liikmesriigi tasandil.

Or. en

Selgitus

Võrreldes asjaomaste halduskuludega ei ole selge, kas terminoloogia standardimine toob 
kaasa reaalset kasu.

Muudatusettepanek 143
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tasude terminoloogia peaksid 
kindlaks määrama liikmesriikide pädevad 
asutused, mis võimaldab võtta arvesse 
kohaliku turu eripära. Tüüpilise teenusena 
tuleks käsitada teenust, mille eest kohaldab 
liikmesriigis tasu vähemalt üks 
makseteenuse pakkuja. Võimaluse korral 
tuleks tasude terminoloogiat standardida 
ELi tasandil, nii et tasusid oleks võimalik 
võrrelda kogu ELis. Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA) peaks 
kehtestama suunised, et aidata 
liikmesriikidel kindlaks määrata kõige 
tüüpilisemad makseteenused, mille suhtes 
kohaldatakse tasu liikmesriigi tasandil.

(13) Tasude terminoloogia peaksid 
kindlaks määrama liikmesriikide pädevad 
asutused, mis võimaldab võtta arvesse 
kohaliku turu eripära. Tüüpilise teenusena 
tuleks käsitada teenust, mille eest kohaldab 
liikmesriigis tasu vähemalt üks 
makseteenuse pakkuja. Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA)peaks 
kehtestama suunised, et aidata 
liikmesriikidel kindlaks määrata kõige 
tüüpilisemad makseteenused, mille suhtes 
kohaldatakse tasu liikmesriigi tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tasude terminoloogia peaksid 
kindlaks määrama liikmesriikide pädevad 
asutused, mis võimaldab võtta arvesse 
kohaliku turu eripära. Tüüpilise teenusena 
tuleks käsitada teenust, mille eest kohaldab 
liikmesriigis tasu vähemalt üks 
makseteenuse pakkuja. Võimaluse korral 
tuleks tasude terminoloogiat standardida 
ELi tasandil, nii et tasusid oleks võimalik 
võrrelda kogu ELis. Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA) peaks 
kehtestama suunised, et aidata 
liikmesriikidel kindlaks määrata kõige 
tüüpilisemad makseteenused, mille suhtes 
kohaldatakse tasu liikmesriigi tasandil.

(13) Tasude terminoloogia peaksid 
kindlaks määrama liikmesriikide pädevad 
asutused, mis võimaldab võtta arvesse 
kohaliku turu eripära. Tüüpilise teenusena 
tuleks käsitada teenust, mille eest kohaldab 
liikmesriigis tasu vähemalt üks 
makseteenuse pakkuja. Võimaluse korral 
tuleks koostada ELi standarditud 
määratluste loetelu, nii et tasusid oleks 
võimalik võrrelda kogu ELis. Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA) peaks 
kehtestama suunised, et aidata 
liikmesriikidel kindlaks määrata kõige 
tüüpilisemad makseteenused, mille suhtes 
kohaldatakse tasu liikmesriigi tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tasude terminoloogia peaksid 
kindlaks määrama liikmesriikide pädevad 
asutused, mis võimaldab võtta arvesse 
kohaliku turu eripära. Tüüpilise teenusena 
tuleks käsitada teenust, mille eest kohaldab 
liikmesriigis tasu vähemalt üks 
makseteenuse pakkuja. Võimaluse korral 
tuleks tasude terminoloogiat standardida 
ELi tasandil, nii et tasusid oleks võimalik 
võrrelda kogu ELis. Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA) peaks 
kehtestama suunised, et aidata 
liikmesriikidel kindlaks määrata kõige 
tüüpilisemad makseteenused, mille suhtes 
kohaldatakse tasu liikmesriigi tasandil.

(13) Tasude terminoloogia peaksid 
kindlaks määrama liikmesriikide pädevad 
asutused, mis võimaldab võtta arvesse 
kohaliku turu eripära. Tüüpilise teenusena 
tuleks käsitada teenust, mille eest kohaldab 
liikmesriigis tasu või pakub tasuta
vähemalt üks makseteenuse pakkuja. 
Võimaluse korral tuleks tasude 
terminoloogiat standardida ELi tasandil, nii 
et tasusid oleks võimalik võrrelda kogu 
ELis. Euroopa Pangandusjärelevalve 
(EBA) peaks kehtestama suunised, et 
aidata liikmesriikidel kindlaks määrata 
kõige tüüpilisemad makseteenused, mille 
suhtes kohaldatakse tasu või mida 
pakutakse tasuta liikmesriigi tasandil.
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Or. en

Muudatusettepanek 146
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on kindlaks määranud selliste kõige 
tüüpilisemate makseteenuste esialgse 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu, 
koos mõistete ja määratlustega, peaks 
komisjon selle läbi vaatama, et määrata 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
teenused, mis on ühised enamikus 
liikmesriikides, ja panna ELi tasandil 
nende jaoks ette standarditud mõisted ja 
määratlused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Võrreldes asjaomaste halduskuludega ei ole selge, kas terminoloogia standardimine toob 
kaasa reaalset kasu.

Muudatusettepanek 147
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on kindlaks määranud selliste kõige 
tüüpilisemate makseteenuste esialgse 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu, 
koos mõistete ja määratlustega, peaks
komisjon selle läbi vaatama, et määrata 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
teenused, mis on ühised enamikus 

(14) Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on kindlaks määranud selliste kõige 
tüüpilisemate makseteenuste esialgse 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu, 
koos mõistete ja määratlustega, võib
komisjon selle läbi vaadata ja soovitada 
teenuseid, mis on ühised enamikus 
liikmesriikides, ja panna ELi tasandil 
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liikmesriikides, ja panna ELi tasandil 
nende jaoks ette standarditud mõisted ja 
määratlused.

nende jaoks ette standarditud mõisted ja 
määratlused.

Or. de

Muudatusettepanek 148
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on kindlaks määranud selliste kõige 
tüüpilisemate makseteenuste esialgse 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu, 
koos mõistete ja määratlustega, peaks 
komisjon selle läbi vaatama, et määrata 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
teenused, mis on ühised enamikus 
liikmesriikides, ja panna ELi tasandil
nende jaoks ette standarditud mõisted ja 
määratlused.

(14) Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on kindlaks määranud selliste kõige 
tüüpilisemate makseteenuste esialgse 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu, 
koos määratlustega, peaks komisjon selle 
läbi vaatama, et määrata delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks teenused, mis on 
ühised enamikus liikmesriikides, ja panna 
ette ELi standarditud määratluste loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on kindlaks määranud selliste kõige 
tüüpilisemate makseteenuste esialgse 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu, 
koos mõistete ja määratlustega, peaks 
komisjon selle läbi vaatama, et määrata 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
teenused, mis on ühised enamikus 

(14) Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on kindlaks määranud selliste kõige 
tüüpilisemate makseteenuste esialgse 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu või 
mida pakutakse tasuta, koos mõistete ja 
määratlustega, peaks komisjon selle läbi 
vaatama, et määrata delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks teenused, mis on 
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liikmesriikides, ja panna ELi tasandil 
nende jaoks ette standarditud mõisted ja 
määratlused.

ühised enamikus liikmesriikides, ja panna 
ELi tasandil nende jaoks ette standarditud 
mõisted ja määratlused.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on kindlaks määranud selliste kõige 
tüüpilisemate makseteenuste esialgse 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu, 
koos mõistete ja määratlustega, peaks 
komisjon selle läbi vaatama, et määrata 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
teenused, mis on ühised enamikus 
liikmesriikides, ja panna ELi tasandil 
nende jaoks ette standarditud mõisted ja 
määratlused.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 151
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Kogu standarditud tasude 
terminoloogia ELi ja riiklikul tasandil 
peaks olema nii selge ja konkreetne kui 
võimalik.

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et tarbijad saaksid hõlpsasti 
võrrelda maksekonto tasusid kogu ühtsel 
turul, peaksid makseteenuse pakkujad 
esitama tarbijatele selliste tasude loetelu, 
mida kohaldatakse teenuste puhul, mille 
kohta kasutatakse standarditud 
terminoloogiat. See aitaks ka tagada 
võrdsemad tingimused maksekontoturul 
konkureerivatele krediidiasutustele. 
Teenuste hinnakirjas tuleks esitada teave 
ainult iga liikmesriigi kõige tüüpilisemate 
teenuste kohta, kasutades vajaduse korral 
ELi tasandil kehtestatud mõisteid ja 
määratlusi. Selleks et aidata tarbijatel aru 
saada tasudest, mida nad peavad maksma 
oma maksekonto eest, tuleks neile teha 
kättesaadavaks sõnastik, kus esitatakse 
selgitused vähemalt loetelus märgitud 
tasude ja teenuste kohta. Sõnastik peaks 
aitama paremini mõista tasude olemust 
ning kehutama tarbijaid valima laiema 
hulga maksekonto pakkumiste hulgast. 
Samuti tuleks makseteenuse pakkujatele 
kehtestada kohustus teavitada tarbijaid 
vähemalt kord aastas kõigist tarbija 
kontoga seoses võetud tasudest. Järelteave 
tuleks esitada asjakohases kokkuvõttes. 
Selles tuleks esitada täielik ülevaade 
makstud tasudest, et tarbija saaks aru, 
millega on makstud tasud seotud, ja 
suudaks hinnata, kas muuta 
tarbimisharjumusi või vahetada 
makseteenuse pakkujat. Seda kasu aitaks 
maksimeerida järelteave tasude kohta, mis 
hõlmaks samasid teenuseid nagu eelteave.

(15) Selleks et tarbijad saaksid hõlpsasti 
võrrelda maksekonto tasusid kogu ühtsel 
turul, peaksid makseteenuse pakkujad 
esitama tarbijatele selliste tasude loetelu, 
mida kohaldatakse teenuste puhul, mille 
kohta kasutatakse standarditud 
terminoloogiat riiklikul tasandil. See 
aitaks ka tagada võrdsemad tingimused 
maksekontoturul konkureerivatele 
krediidiasutustele. Teenuste hinnakirjas 
tuleks esitada teave ainult iga liikmesriigi 
kõige tüüpilisemate teenuste kohta. Selleks 
et aidata tarbijatel aru saada tasudest, mida 
nad peavad maksma oma maksekonto eest, 
tuleks neile teha kättesaadavaks sõnastik, 
kus esitatakse selgitused vähemalt loetelus 
märgitud tasude ja teenuste kohta, taotluse 
korral püsival andmekandjal tarbijatele 
juurdepääsetavates ruumides ning 
elektrooniliselt makseteenuse pakkujate 
veebisaitidel. Sõnastik peaks aitama 
paremini mõista tasude olemust ning 
kehutama tarbijaid valima laiema hulga 
maksekonto pakkumiste hulgast. Samuti 
tuleks makseteenuse pakkujatele 
kehtestada kohustus teavitada tarbijaid 
vähemalt kord aastas kõigist tarbija 
kontoga seoses võetud tasudest. Järelteave 
tuleks esitada asjakohases kokkuvõttes. 
Selles tuleks esitada täielik ülevaade 
makstud tasudest, et tarbija saaks aru, 
millega on makstud tasud seotud, ja 
suudaks hinnata, kas muuta 
tarbimisharjumusi või vahetada 
makseteenuse pakkujat. Seda kasu aitaks 
maksimeerida järelteave tasude kohta, mis 
hõlmaks samasid teenuseid nagu eelteave.

Or. en
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Muudatusettepanek 153
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et tarbijad saaksid hõlpsasti 
võrrelda maksekonto tasusid kogu ühtsel 
turul, peaksid makseteenuse pakkujad 
esitama tarbijatele selliste tasude loetelu, 
mida kohaldatakse teenuste puhul, mille 
kohta kasutatakse standarditud 
terminoloogiat. See aitaks ka tagada 
võrdsemad tingimused maksekontoturul 
konkureerivatele krediidiasutustele. 
Teenuste hinnakirjas tuleks esitada teave 
ainult iga liikmesriigi kõige tüüpilisemate 
teenuste kohta, kasutades vajaduse korral 
ELi tasandil kehtestatud mõisteid ja 
määratlusi. Selleks et aidata tarbijatel aru 
saada tasudest, mida nad peavad maksma 
oma maksekonto eest, tuleks neile teha 
kättesaadavaks sõnastik, kus esitatakse 
selgitused vähemalt loetelus märgitud 
tasude ja teenuste kohta. Sõnastik peaks 
aitama paremini mõista tasude olemust 
ning kehutama tarbijaid valima laiema 
hulga maksekonto pakkumiste hulgast. 
Samuti tuleks makseteenuse pakkujatele 
kehtestada kohustus teavitada tarbijaid 
vähemalt kord aastas kõigist tarbija 
kontoga seoses võetud tasudest. Järelteave 
tuleks esitada asjakohases kokkuvõttes. 
Selles tuleks esitada täielik ülevaade 
makstud tasudest, et tarbija saaks aru, 
millega on makstud tasud seotud, ja 
suudaks hinnata, kas muuta 
tarbimisharjumusi või vahetada 
makseteenuse pakkujat. Seda kasu aitaks 
maksimeerida järelteave tasude kohta, mis 
hõlmaks samasid teenuseid nagu eelteave.

(15) Selleks et tarbijad saaksid hõlpsasti 
võrrelda maksekonto tasusid kogu ühtsel 
turul, peaksid makseteenuse pakkujad 
esitama tarbijatele selliste tasude loetelu, 
mida kohaldatakse teenuste puhul, mille 
kohta kasutatakse standarditud 
terminoloogiat ning vajaduse korral kõik 
muud kontoga seotud teenused. See aitaks 
ka tagada võrdsemad tingimused 
maksekontoturul konkureerivatele 
krediidiasutustele. Teenuste hinnakiri 
peaks rajanema standarditud 
terminoloogial iga liikmesriigi kõige 
tüüpilisemate teenuste kohta, kasutades 
vajaduse korral ELi tasandil kehtestatud 
mõisteid ja määratlusi. Selleks et aidata 
tarbijatel aru saada tasudest, mida nad 
peavad maksma oma maksekonto eest, 
tuleks neile teha kättesaadavaks sõnastik, 
kus esitatakse selgitused kõigi loetelus 
märgitud tasude ja teenuste kohta. Sõnastik 
peaks aitama paremini mõista tasude 
olemust ning kehutama tarbijaid valima 
laiema hulga maksekonto pakkumiste 
hulgast. Samuti tuleks makseteenuse 
pakkujatele kehtestada kohustus teavitada 
tarbijaid vähemalt kord aastas kõigist 
tarbija kontoga seoses võetud tasudest ning 
teenitud ja makstud intressidest. Järelteave 
tuleks esitada asjakohases kokkuvõttes. 
Selles tuleks esitada täielik ülevaade 
makstud tasudest ning teenitud ja makstud 
intressidest, et tarbija saaks aru, millega on 
makstud tasud ja intressid seotud, ja 
suudaks hinnata, kas muuta 
tarbimisharjumusi või vahetada 
makseteenuse pakkujat. Seda kasu aitaks 
maksimeerida järelteave tasude kohta, mis 
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hõlmaks samasid teenuseid nagu eelteave. 
Tarbija taotluse korral saadetakse 
makstud tasude ülevaade paberkandjal. 
Muudel juhtudel esitatakse ülevaade 
elektrooniliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et tarbijad saaksid hõlpsasti 
võrrelda maksekonto tasusid kogu ühtsel 
turul, peaksid makseteenuse pakkujad 
esitama tarbijatele selliste tasude loetelu, 
mida kohaldatakse teenuste puhul, mille 
kohta kasutatakse standarditud 
terminoloogiat. See aitaks ka tagada 
võrdsemad tingimused maksekontoturul 
konkureerivatele krediidiasutustele. 
Teenuste hinnakirjas tuleks esitada teave 
ainult iga liikmesriigi kõige tüüpilisemate 
teenuste kohta, kasutades vajaduse korral 
ELi tasandil kehtestatud mõisteid ja 
määratlusi. Selleks et aidata tarbijatel aru 
saada tasudest, mida nad peavad maksma 
oma maksekonto eest, tuleks neile teha 
kättesaadavaks sõnastik, kus esitatakse 
selgitused vähemalt loetelus märgitud 
tasude ja teenuste kohta. Sõnastik peaks 
aitama paremini mõista tasude olemust 
ning kehutama tarbijaid valima laiema 
hulga maksekonto pakkumiste hulgast. 
Samuti tuleks makseteenuse pakkujatele 
kehtestada kohustus teavitada tarbijaid 
vähemalt kord aastas kõigist tarbija 
kontoga seoses võetud tasudest. Järelteave 
tuleks esitada asjakohases kokkuvõttes. 
Selles tuleks esitada täielik ülevaade 
makstud tasudest, et tarbija saaks aru, 
millega on makstud tasud seotud, ja 

(15) Selleks et tarbijad saaksid hõlpsasti 
võrrelda maksekonto tasusid kogu ühtsel 
turul, peaksid makseteenuse pakkujad 
esitama tarbijatele selliste tasude loetelu, 
mida kohaldatakse teenuste puhul, mille 
kohta kasutatakse standarditud 
terminoloogiat riiklikul tasandil. See 
aitaks ka tagada võrdsemad tingimused 
maksekontoturul konkureerivatele 
krediidiasutustele. Teenuste hinnakirjas 
tuleks esitada teave ainult iga liikmesriigi 
kõige tüüpilisemate teenuste kohta. Selleks 
et aidata tarbijatel aru saada tasudest, mida 
nad peavad maksma oma maksekonto eest, 
tuleks neile teha kättesaadavaks sõnastik, 
kus esitatakse selgitused vähemalt loetelus 
märgitud tasude ja teenuste kohta. Sõnastik 
peaks aitama paremini mõista tasude 
olemust ning kehutama tarbijaid valima 
laiema hulga maksekonto pakkumiste 
hulgast. Samuti tuleks makseteenuse 
pakkujatele kehtestada kohustus teavitada 
tarbijaid vähemalt kord aastas kõigist 
tarbija kontoga seoses võetud tasudest. 
Järelteave tuleks esitada asjakohases 
kokkuvõttes. Selles tuleks esitada täielik 
ülevaade makstud tasudest, et tarbija saaks 
aru, millega on makstud tasud seotud, ja 
suudaks hinnata, kas muuta 
tarbimisharjumusi või vahetada 
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suudaks hinnata, kas muuta 
tarbimisharjumusi või vahetada 
makseteenuse pakkujat. Seda kasu aitaks 
maksimeerida järelteave tasude kohta, mis 
hõlmaks samasid teenuseid nagu eelteave.

makseteenuse pakkujat. Seda kasu aitaks 
maksimeerida järelteave tasude kohta, mis 
hõlmaks samasid teenuseid nagu eelteave.

Or. en

Selgitus

Võrreldes asjaomaste halduskuludega ei ole selge, kas terminoloogia standardimine toob 
kaasa reaalset kasu.

Muudatusettepanek 155
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tarbijate vajaduste rahuldamiseks 
tuleb tagada, et teave maksekontodega 
seotud tasude kohta on täpne, selge ja
võrreldav. Seepärast tuleks käesoleva 
direktiiviga näha ette teenuste hinnakirja 
ja makstud tasude ülevaate ühtsed 
esitusnõuded, et tarbijatel oleks võimalik 
teavet paremini mõista ja võrrelda. Kõigis 
liikmesriikides tuleks teenuste hinnakirja 
ja makstud tasude ülevaate puhul järgida 
sama vormingut ning kirjete ja rubriikide 
järjestust, mis võimaldab tarbijatel 
võrrelda kahte samalaadset dokumenti 
ning seega paremini mõista ja kasutada 
teavet. Teenuste hinnakiri ja makstud 
tasude ülevaade peaksid olema selgelt 
eristatavad muust teabest. Need peaksid 
kandma ühist sümbolit.

(16) Tarbijate vajaduste rahuldamiseks 
tuleb tagada, et teave maksekontodega 
seotud tasude kohta on täpne, selge ja 
võrreldav.

Or. en

Selgitus

Hinnakirja selline üksikasjalikkus on direktiivi eesmärgi saavutamisel tarbetu.
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Muudatusettepanek 156
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Tarbijate vajaduste rahuldamiseks 
tuleb tagada, et teave maksekontodega 
seotud tasude kohta on täpne, selge ja 
võrreldav. Seepärast tuleks käesoleva 
direktiiviga näha ette teenuste hinnakirja 
ja makstud tasude ülevaate ühtsed 
esitusnõuded, et tarbijatel oleks võimalik 
teavet paremini mõista ja võrrelda. Kõigis 
liikmesriikides tuleks teenuste hinnakirja 
ja makstud tasude ülevaate puhul järgida 
sama vormingut ning kirjete ja rubriikide 
järjestust, mis võimaldab tarbijatel 
võrrelda kahte samalaadset dokumenti 
ning seega paremini mõista ja kasutada 
teavet. Teenuste hinnakiri ja makstud 
tasude ülevaade peaksid olema selgelt 
eristatavad muust teabest. Need peaksid 
kandma ühist sümbolit.

(16) Tarbijate vajaduste rahuldamiseks 
tuleb tagada, et teave maksekontodega 
seotud tasude kohta on täpne, selge ja 
võrreldav.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et tagada ELi tasandil 
kohaldatava terminoloogia ühtne 
kasutamine kogu liidus, peaksid 
liikmesriigid kehtestama makseteenuse 
pakkujatele kohustuse kasutada 
tarbijatega suhtlemisel, sealhulgas 
teenuste hinnakirjas ja makstud tasude 

välja jäetud
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ülevaates, ELi tasandil kohaldatavat 
terminoloogiat koos muu esialgses 
loetelus kindlaks määratud siseriikliku 
standarditud terminoloogiaga. 
Makseteenuse pakkujad võivad teenuste 
tähistamiseks kasutada ärinime, välja 
arvatud teenuste hinnakirjas ja makstud 
tasude ülevaates.

Or. en

Selgitus

Võrreldes asjaomaste halduskuludega ei ole selge, kas terminoloogia standardimine toob 
kaasa reaalset kasu.

Muudatusettepanek 158
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et tagada ELi tasandil 
kohaldatava terminoloogia ühtne 
kasutamine kogu liidus, peaksid 
liikmesriigid kehtestama makseteenuse 
pakkujatele kohustuse kasutada 
tarbijatega suhtlemisel, sealhulgas 
teenuste hinnakirjas ja makstud tasude 
ülevaates, ELi tasandil kohaldatavat 
terminoloogiat koos muu esialgses 
loetelus kindlaks määratud siseriikliku 
standarditud terminoloogiaga. 
Makseteenuse pakkujad võivad teenuste 
tähistamiseks kasutada ärinime, välja 
arvatud teenuste hinnakirjas ja makstud 
tasude ülevaates.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 159
Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et tagada ELi tasandil 
kohaldatava terminoloogia ühtne 
kasutamine kogu liidus, peaksid 
liikmesriigid kehtestama makseteenuse 
pakkujatele kohustuse kasutada tarbijatega 
suhtlemisel, sealhulgas teenuste hinnakirjas 
ja makstud tasude ülevaates, ELi tasandil 
kohaldatavat terminoloogiat koos muu 
esialgses loetelus kindlaks määratud 
siseriikliku standarditud terminoloogiaga. 
Makseteenuse pakkujad võivad teenuste 
tähistamiseks kasutada ärinime, välja 
arvatud teenuste hinnakirjas ja makstud 
tasude ülevaates.

(17) Selleks et tagada ELi tasandil 
kohaldatava terminoloogia ühtne 
kasutamine kogu liidus, peaksid 
liikmesriigid kehtestama makseteenuse 
pakkujatele kohustuse kasutada tarbijatega 
suhtlemisel, sealhulgas teenuste hinnakirjas 
ja makstud tasude ülevaates, ELi 
standarditud loetelu. Makseteenuse 
pakkujad võivad teenuste tähistamiseks 
kasutada ärinime.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et tagada ELi tasandil 
kohaldatava terminoloogia ühtne 
kasutamine kogu liidus, peaksid 
liikmesriigid kehtestama makseteenuse 
pakkujatele kohustuse kasutada tarbijatega 
suhtlemisel, sealhulgas teenuste hinnakirjas 
ja makstud tasude ülevaates, ELi tasandil 
kohaldatavat terminoloogiat koos muu 
esialgses loetelus kindlaks määratud
siseriikliku standarditud terminoloogiaga. 
Makseteenuse pakkujad võivad teenuste 
tähistamiseks kasutada ärinime, välja 
arvatud teenuste hinnakirjas ja makstud 
tasude ülevaates.

(17) Selleks et tagada ELi tasandil 
kohaldatava terminoloogia ühtne 
kasutamine kogu liidus, peaksid 
liikmesriigid kehtestama makseteenuse 
pakkujatele kohustuse kasutada tarbijatega 
suhtlemisel, sealhulgas teenuste hinnakirjas 
ja makstud tasude ülevaates, esialgses 
loetelus kindlaks määratud siseriiklikku
standarditud terminoloogiat. Lisaks võivad 
makseteenuse pakkujad kasutada ärinime 
ka teenuste tähistamiseks teenuste 
hinnakirjas ja makstud tasude ülevaates.
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Or. de

Muudatusettepanek 161
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et tagada ELi tasandil 
kohaldatava terminoloogia ühtne 
kasutamine kogu liidus, peaksid 
liikmesriigid kehtestama makseteenuse 
pakkujatele kohustuse kasutada tarbijatega 
suhtlemisel, sealhulgas teenuste hinnakirjas 
ja makstud tasude ülevaates, ELi tasandil
kohaldatavat terminoloogiat koos muu 
esialgses loetelus kindlaks määratud 
siseriikliku standarditud terminoloogiaga.
Makseteenuse pakkujad võivad teenuste 
tähistamiseks kasutada ärinime, välja 
arvatud teenuste hinnakirjas ja makstud 
tasude ülevaates.

(17) Selleks et tagada ELi tasandil 
kohaldatava terminoloogia ühtne 
kasutamine kogu liidus, peaksid 
liikmesriigid kehtestama makseteenuse 
pakkujatele kohustuse kasutada tarbijatega 
suhtlemisel, sealhulgas teenuste 
hinnakirjas, makstud tasude ülevaates ja 
lepingulises teavitamises, ELi tasandil 
kohaldatavat terminoloogiat koos muu 
esialgses loetelus kindlaks määratud 
siseriikliku standarditud terminoloogiaga.
Äriteabes võivad makseteenuse pakkujad 
teenuste tähistamiseks kasutada ärinime, 
kui ELi ja riiklikul tasandil standarditud 
mõisted on vajaduse korral selgelt 
määratletud.

Or. en

Muudatusettepanek 162
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Võrdlusveebisaidid on tarbijate jaoks 
tõhus vahend erinevate maksekonto 
pakkumiste eeliste hindamiseks ühes 
kohas. Need tagavad tarbijatele teabe, mis 
on selge ja konkreetne, kuid samas ka 
täielik ja põhjalik, võimaldades tarbijatel 
saada vajaduse korral üksikasjalikumat 

välja jäetud
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teavet. Samuti aitavad võrdlusveebisaidid 
vähendada tarbijatel teabe hankimisega 
seotud kulusid, kuna pole vaja koguda 
teavet makseteenuste pakkujatelt eraldi.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse direktiivi reguleerimisala ei tohiks laieneda võrdlusveebisaitidele, mis hõlmavad 
hoopis enamat kui maksekontod.

Muudatusettepanek 163
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et saada pangatasude kohta 
sõltumatut teavet, peaks tarbijatel olema 
juurdepääs võrdlusveebisaitidele, mis 
toimivad sõltumatult makseteenuse 
pakkujatest. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil on tarbijatele kättesaadav 
vähemalt üks selline veebisait. Selliseid 
võrdlusveebisaite võivad hallata pädevad 
asutused, muud ametiasutused või 
akrediteeritud eraettevõtjad. Liikmesriigid 
peaksid ette nägema vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi, mis võimaldab 
võrdlusveebisaite haldavatel 
eraettevõtjatel taotleda akrediteerimist 
vastavalt kindlaks määratud 
kvaliteedinõuetele. Pädevate asutuste või 
muude ametiasutuste hallatav 
võrdlusveebisait tuleks luua, kui 
eraettevõtja hallatavat veebisaiti ei ole 
akrediteeritud. Sellised veebisaidid 
peaksid samuti vastama kõnealustele 
kvaliteedinõuetele.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kõnealuse direktiivi reguleerimisala ei tohiks laieneda võrdlustega veebisaitidele, mis 
hõlmavad hoopis enamat kui maksekontod.

Muudatusettepanek 164
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et saada pangatasude kohta 
sõltumatut teavet, peaks tarbijatel olema 
juurdepääs võrdlusveebisaitidele, mis 
toimivad sõltumatult makseteenuse 
pakkujatest. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil on tarbijatele kättesaadav 
vähemalt üks selline veebisait. Selliseid 
võrdlusveebisaite võivad hallata pädevad 
asutused, muud ametiasutused või 
akrediteeritud eraettevõtjad. Liikmesriigid 
peaksid ette nägema vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi, mis võimaldab 
võrdlusveebisaite haldavatel eraettevõtjatel 
taotleda akrediteerimist vastavalt kindlaks 
määratud kvaliteedinõuetele. Pädevate 
asutuste või muude ametiasutuste hallatav 
võrdlusveebisait tuleks luua, kui 
eraettevõtja hallatavat veebisaiti ei ole 
akrediteeritud. Sellised veebisaidid peaksid 
samuti vastama kõnealustele 
kvaliteedinõuetele.

(19) Selleks et saada maksekontode suhtes 
kohaldatavate tasude ja intressimäärade
kohta sõltumatut teavet, peaks tarbijatel 
olema tasuta juurdepääs 
võrdlusveebisaitidele, mis toimivad 
rahaliselt sõltumatult makseteenuse 
pakkujatest. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil on tarbijatele kättesaadav 
vähemalt üks selline veebisait. Selliseid 
võrdlusveebisaite võivad hallata pädevad 
asutused, muud ametiasutused või 
akrediteeritud eraettevõtjad. Liikmesriigid 
peaksid ette nägema vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi, mis võimaldab 
võrdlusveebisaite haldavatel eraettevõtjatel 
taotleda akrediteerimist vastavalt kindlaks 
määratud kvaliteedinõuetele. Pädevate 
asutuste või muude ametiasutuste hallatav 
võrdlusveebisait tuleks luua, kui 
eraettevõtja hallatavat veebisaiti ei ole 
akrediteeritud. Sellised veebisaidid peaksid 
samuti vastama kõnealustele 
kvaliteedinõuetele. Selleks et tarbijatel 
oleks lihtne juurdepääs ka teiste 
liikmesriikide võrdlusveebisaitidele, tuleks 
luua liidu veebiportaal, mis sisaldab 
kõikide liikmesriikide veebisaitide linke.

Or. en
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Muudatusettepanek 165
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et saada pangatasude kohta 
sõltumatut teavet, peaks tarbijatel olema 
juurdepääs võrdlusveebisaitidele, mis 
toimivad sõltumatult makseteenuse 
pakkujatest. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil on tarbijatele kättesaadav 
vähemalt üks selline veebisait. Selliseid 
võrdlusveebisaite võivad hallata pädevad 
asutused, muud ametiasutused või 
akrediteeritud eraettevõtjad. Liikmesriigid 
peaksid ette nägema vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi, mis võimaldab 
võrdlusveebisaite haldavatel eraettevõtjatel 
taotleda akrediteerimist vastavalt kindlaks 
määratud kvaliteedinõuetele. Pädevate 
asutuste või muude ametiasutuste hallatav 
võrdlusveebisait tuleks luua, kui 
eraettevõtja hallatavat veebisaiti ei ole 
akrediteeritud. Sellised veebisaidid peaksid 
samuti vastama kõnealustele 
kvaliteedinõuetele.

(19) Selleks et saada pangatasude kohta 
sõltumatut teavet, peaks tarbijatel olema 
juurdepääs võrdlusveebisaitidele, mis 
toimivad sõltumatult makseteenuse 
pakkujatest. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil on tarbijatele kättesaadav 
vähemalt üks selline veebisait. Selliseid 
võrdlusveebisaite võivad hallata pädevad 
asutused, muud ametiasutused või 
akrediteeritud eraettevõtjad. Liikmesriigid 
peaksid ette nägema vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi, mis võimaldab 
võrdlusveebisaite haldavatel eraettevõtjatel 
taotleda akrediteerimist vastavalt kindlaks 
määratud kvaliteedinõuetele. Pädevate 
asutuste või muude ametiasutuste hallatav 
võrdlusveebisait tuleks luua, kui 
eraettevõtja hallatavat veebisaiti ei ole 
akrediteeritud. Sellised veebisaidid peaksid 
samuti vastama kõnealustele 
kvaliteedinõuetele. Et hõlbustada 
ülevaadet makseteenuste pakkujate suhtes 
kohaldatava tasu kohta, peab komisjon 
looma ajakohastatud, sõltumatu, täpse, 
usaldusväärse ja tarbijasõbraliku portaali, 
mis pakub vastava liikmesriigi 
akrediteeritud võrdlusveebisaitide linke. 

Or. en

Muudatusettepanek 166
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Makseteenuse pakkujad pakuvad 
maksekontot sageli koos muude 
finantstoodete või –teenustega. Sel viisil 
saavad makseteenuse pakkujad 
mitmekesistada oma pakkumist ja pakkuda 
üksteisele konkurentsi, mis kokkuvõttes 
võib tuua kasu tarbijatele. Komisjoni 2009. 
aasta uuring seosmüügi kohta 
finantssektoris ning asjaomased 
konsultatsioonid ja tarbijate kaebused 
osutavad, et makseteenuse pakkujad võivad 
pakkuda pangakontosid koos toodetega, 
mida tarbijad ei vaja ja mis ei ole 
maksekonto seisukohast olulised, nt 
kodukindlustus. Lisaks on täheldatud, et 
seosmüük võib vähendada hindade 
läbipaistvust ja võrreldavust, piirata 
tarbijate ostuvõimalusi ning pärssida nende 
liikuvust. Seepärast peaksid liikmesriigid 
tagama, et kombineeritud 
maksekontoteenuse pakkumise korral 
esitavad makseteenuse pakkujad tarbijale 
teavet maksekonto puhul kohaldatavate 
tasude kohta ja paketti kuuluva iga 
finantsteenuse kohta eraldi. Kõnealust 
kohustust ei tuleks kohaldada teenuste 
puhul, mis on loomulikult seotud 
maksekontoga, nt raha väljavõtmine, 
elektroonilised ülekanded või 
maksekaardid. Seega tuleks kõnealused 
teenused jätta välja asjaomase sätte 
reguleerimisalast.

(20) Makseteenuse pakkujad pakuvad 
maksekontot sageli koos muude 
finantstoodete või –teenustega. Sel viisil 
saavad makseteenuse pakkujad 
mitmekesistada oma pakkumist ja pakkuda 
üksteisele konkurentsi, mis kokkuvõttes 
võib tuua kasu tarbijatele. Komisjoni 2009. 
aasta uuring seosmüügi kohta 
finantssektoris ning asjaomased 
konsultatsioonid ja tarbijate kaebused 
osutavad, et makseteenuse pakkujad võivad 
pakkuda pangakontosid koos toodetega, 
mida tarbijad ei vaja ja mis ei ole 
maksekonto seisukohast olulised, nt 
kodukindlustus. Lisaks on täheldatud, et 
seosmüük võib vähendada hindade 
läbipaistvust ja võrreldavust, piirata 
tarbijate ostuvõimalusi ning pärssida nende 
liikuvust. Seepärast peaksid liikmesriigid 
tagama, et muude finantsteenustega
kombineeritud maksekontoteenuse 
pakkumise korral esitavad makseteenuse 
pakkujad tarbijale teavet maksekonto puhul 
kohaldatavate tasude kohta ja paketti 
kuuluva iga finantsteenuse kohta eraldi, 
kui tarbijatel on võimalik osta 
maksekonto- ja kombineeritud teenuseid 
eraldi.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et erinevaid teenuseid pakkuvate kontode ja teiste finantsteenustega (nt 
kindlustus) kombineeritud kontode vahel on erinevus. Viimase puhul ei ole võimalik teenuseid 
eraldi pakkuda. Sellisel juhul tuleks kehtestada nõue, millega tagatakse, et makseteenuse 
pakkuja hoiatab tarbijat kombineeritud maksekonto avamisega seotud kuludest ning
kontrollib eelnevalt, kas klient on kombineeritud toote jaoks sobilik.
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Muudatusettepanek 167
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Makseteenuse pakkujad pakuvad 
maksekontot sageli koos muude 
finantstoodete või –teenustega. Sel viisil 
saavad makseteenuse pakkujad 
mitmekesistada oma pakkumist ja pakkuda 
üksteisele konkurentsi, mis kokkuvõttes 
võib tuua kasu tarbijatele. Komisjoni 2009. 
aasta uuring seosmüügi kohta 
finantssektoris ning asjaomased 
konsultatsioonid ja tarbijate kaebused 
osutavad, et makseteenuse pakkujad võivad 
pakkuda pangakontosid koos toodetega, 
mida tarbijad ei vaja ja mis ei ole 
maksekonto seisukohast olulised, nt 
kodukindlustus. Lisaks on täheldatud, et 
seosmüük võib vähendada hindade 
läbipaistvust ja võrreldavust, piirata 
tarbijate ostuvõimalusi ning pärssida nende 
liikuvust. Seepärast peaksid liikmesriigid 
tagama, et kombineeritud 
maksekontoteenuse pakkumise korral 
esitavad makseteenuse pakkujad tarbijale 
teavet maksekonto puhul kohaldatavate 
tasude kohta ja paketti kuuluva iga 
finantsteenuse kohta eraldi. Kõnealust 
kohustust ei tuleks kohaldada teenuste 
puhul, mis on loomulikult seotud 
maksekontoga, nt raha väljavõtmine, 
elektroonilised ülekanded või 
maksekaardid. Seega tuleks kõnealused 
teenused jätta välja asjaomase sätte 
reguleerimisalast.

(20) Makseteenuse pakkujad pakuvad 
maksekontot sageli koos muude 
finantstoodete või –teenustega. Sel viisil 
saavad makseteenuse pakkujad 
mitmekesistada oma pakkumist ja pakkuda 
üksteisele konkurentsi, mis kokkuvõttes 
võib tuua kasu tarbijatele. Komisjoni 2009. 
aasta uuring seosmüügi kohta 
finantssektoris ning asjaomased 
konsultatsioonid ja tarbijate kaebused 
osutavad, et makseteenuse pakkujad võivad 
pakkuda pangakontosid koos toodetega, 
mida tarbijad ei vaja ja mis ei ole 
maksekonto seisukohast olulised, nt 
kodukindlustus. Lisaks on täheldatud, et 
seosmüük võib vähendada hindade 
läbipaistvust ja võrreldavust, piirata 
tarbijate ostuvõimalusi ning pärssida nende 
liikuvust. Seepärast peaksid liikmesriigid 
tagama, et kombineeritud 
maksekontoteenuse pakkumise korral 
esitavad makseteenuse pakkujad tarbijale 
teavet maksekonto puhul kohaldatavate 
tasude kohta ja paketti kuuluva iga 
finantsteenuse kohta eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Makseteenuse pakkujad pakuvad 
maksekontot sageli koos muude 
finantstoodete või -teenustega. Sel viisil 
saavad makseteenuse pakkujad 
mitmekesistada oma pakkumist ja pakkuda 
üksteisele konkurentsi, mis kokkuvõttes 
võib tuua kasu tarbijatele. Komisjoni 2009. 
aasta uuring seosmüügi kohta 
finantssektoris ning asjaomased 
konsultatsioonid ja tarbijate kaebused 
osutavad, et makseteenuse pakkujad võivad 
pakkuda pangakontosid koos toodetega, 
mida tarbijad ei vaja ja mis ei ole 
maksekonto seisukohast olulised, nt 
kodukindlustus. Lisaks on täheldatud, et 
seosmüük võib vähendada hindade 
läbipaistvust ja võrreldavust, piirata 
tarbijate ostuvõimalusi ning pärssida nende 
liikuvust. Seepärast peaksid liikmesriigid 
tagama, et kombineeritud 
maksekontoteenuse pakkumise korral 
esitavad makseteenuse pakkujad tarbijale 
teavet maksekonto puhul kohaldatavate 
tasude kohta ja paketti kuuluva iga 
finantsteenuse kohta eraldi. Kõnealust 
kohustust ei tuleks kohaldada teenuste 
puhul, mis on loomulikult seotud 
maksekontoga, nt raha väljavõtmine, 
elektroonilised ülekanded või 
maksekaardid. Seega tuleks kõnealused 
teenused jätta välja asjaomase sätte 
reguleerimisalast.

(20) Makseteenuse pakkujad pakuvad 
maksekontot sageli koos muude 
finantstoodete või –teenustega. Sel viisil 
saavad makseteenuse pakkujad 
mitmekesistada oma pakkumist ja pakkuda 
üksteisele konkurentsi, mis kokkuvõttes 
võib tuua kasu tarbijatele. Komisjoni 2009. 
aasta uuring seosmüügi kohta 
finantssektoris ning asjaomased 
konsultatsioonid ja tarbijate kaebused 
osutavad, et makseteenuse pakkujad võivad 
pakkuda pangakontosid koos toodetega, 
mida tarbijad ei vaja ja mis ei ole 
maksekonto seisukohast olulised, nt 
kodukindlustus. Lisaks on täheldatud, et 
seosmüük võib vähendada hindade 
läbipaistvust ja võrreldavust, piirata 
tarbijate ostuvõimalusi ning pärssida nende 
liikuvust. Seepärast peaksid liikmesriigid 
tagama, et kombineeritud 
maksekontoteenuse pakkumise korral 
esitavad makseteenuse pakkujad tarbijale 
teavet, kas kombineeritud teenuse 
komponente saab osta eraldi, ja pakuvad 
sellisel juhul teavet paketti kuuluva iga 
finantsteenuse kulude ja tasude kohta 
eraldi. Kõnealust kohustust ei tuleks 
kohaldada teenuste puhul, mis on 
loomulikult seotud maksekontoga, nt raha 
väljavõtmine, elektroonilised ülekanded 
või maksekaardid. Seega tuleks kõnealused 
teenused jätta välja asjaomase sätte 
reguleerimisalast.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Makseteenuse pakkujad pakuvad 
maksekontot sageli koos muude 
finantstoodete või –teenustega. Sel viisil 
saavad makseteenuse pakkujad 
mitmekesistada oma pakkumist ja pakkuda 
üksteisele konkurentsi, mis kokkuvõttes 
võib tuua kasu tarbijatele. Komisjoni 2009. 
aasta uuring seosmüügi kohta 
finantssektoris ning asjaomased 
konsultatsioonid ja tarbijate kaebused 
osutavad, et makseteenuse pakkujad võivad 
pakkuda pangakontosid koos toodetega, 
mida tarbijad ei vaja ja mis ei ole 
maksekonto seisukohast olulised, nt 
kodukindlustus. Lisaks on täheldatud, et 
seosmüük võib vähendada hindade 
läbipaistvust ja võrreldavust, piirata 
tarbijate ostuvõimalusi ning pärssida nende 
liikuvust. Seepärast peaksid liikmesriigid 
tagama, et kombineeritud 
maksekontoteenuse pakkumise korral 
esitavad makseteenuse pakkujad tarbijale 
teavet maksekonto puhul kohaldatavate 
tasude kohta ja paketti kuuluva iga 
finantsteenuse kohta eraldi. Kõnealust 
kohustust ei tuleks kohaldada teenuste 
puhul, mis on loomulikult seotud 
maksekontoga, nt raha väljavõtmine, 
elektroonilised ülekanded või 
maksekaardid. Seega tuleks kõnealused 
teenused jätta välja asjaomase sätte 
reguleerimisalast.

(20) Makseteenuse pakkujad pakuvad 
maksekontot sageli koos muude 
finantstoodete või –teenustega. Sel viisil 
saavad makseteenuse pakkujad 
mitmekesistada oma pakkumist ja pakkuda 
üksteisele konkurentsi, mis kokkuvõttes 
võib tuua kasu tarbijatele. Komisjoni 2009. 
aasta uuring seosmüügi kohta 
finantssektoris ning asjaomased 
konsultatsioonid ja tarbijate kaebused 
osutavad, et makseteenuse pakkujad võivad 
pakkuda pangakontosid koos toodetega, 
mida tarbijad ei vaja ja mis ei ole 
maksekonto seisukohast olulised, nt 
kodukindlustus. Lisaks on täheldatud, et 
seosmüük võib vähendada hindade 
läbipaistvust ja võrreldavust, piirata 
tarbijate ostuvõimalusi ning pärssida nende 
liikuvust. Seepärast peaksid liikmesriigid 
tagama, et kombineeritud 
maksekontoteenuse pakkumise korral 
esitavad makseteenuse pakkujad tarbijale 
teavet maksekonto puhul kohaldatavate 
tasude kohta ja paketti kuuluva iga 
finantsteenuse kohta eraldi. Kõnealust 
kohustust ei tuleks kohaldada teenuste 
puhul, mis on loomulikult seotud 
maksekontoga, nt raha väljavõtmine, 
elektroonilised ülekanded või 
maksekaardid. Seega tuleks kõnealused 
teenused ja põhikirja kohane ühistu 
liikmeks saamine jätta välja asjaomase 
sätte reguleerimisalast.

Or. de

Muudatusettepanek 170
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tarbijatel on huvi viia konto üle ainult 
juhul, kui sellega ei kaasne ülemäärast 
haldus- ja rahalist koormust. Ühelt 
makseteenuse pakkujalt teisele maksekonto 
üleviimise protseduur peaks olema selge ja 
kiire. Võimalikud tasud, mida 
makseteenuse pakkujad kohaldavad seoses 
üleviimisteenusega, peaksid olema 
kooskõlas makseteenuse pakkujate tegelike 
kuludega. Konkurentsi edendamiseks 
tuleks hõlbustada ka maksekontode 
piiriülest üleviimist. Pidades silmas, et 
maksekonto piiriülene üleviimine võib 
olla riigisisesest üleviimisest keerulisem 
ning makseteenuse pakkujatel võib olla 
vaja kohandada ja täpsustada sisekorda, 
tuleks piiriülese üleviimise puhul ette 
näha pikemad tähtajad. Erinevate 
tähtaegade säilitamise vajadust tuleks 
hinnata kavandatud direktiivi 
läbivaatamise käigus.

(21) Tarbijatel on huvi viia konto üle ainult 
juhul, kui sellega ei kaasne ülemäärast 
haldus- ja rahalist koormust. Ühelt 
makseteenuse pakkujalt teisele maksekonto 
üleviimise protseduur peaks olema selge ja 
kiire. Võimalikud tasud, mida 
makseteenuse pakkujad kohaldavad seoses 
üleviimisteenusega, peaksid olema 
kooskõlas makseteenuse pakkujate tegelike 
kuludega. Tarbijatel on huvi viia konto üle 
ainult juhul, kui sellega ei kaasne 
ülemäärast haldus- ja rahalist koormust. 
Maksekonto üleviimise protseduur ühelt 
makseteenuse pakkujalt teisele peaks 
olema selge ja kiire. Võimalikud tasud, 
mida makseteenuse pakkujad kohaldavad 
seoses üleviimisteenusega, peaksid olema 
kooskõlas makseteenuse pakkujate 
tegelike kuludega. Lisaks on selliste 
teenuste pakkumine keeruline, kuna 
tehnilised standardid, äritegevuse 
eeskirjad ja õiguslikud nõuded 
liikmesriikide maksesüsteemides on 
erinevad. Lisaks vananevad 1. veebruaril 
2014 jõustuva määruse 260/2012/EL tõttu 
sellised teenused euroalas liikuvate 
tarbijate jaoks. Euroalas ja euroalasse 
mittekuuluvate liikmesriikide vahel 
liikuvate tarbijate jaoks on multibanking-
teenus väga levinud. See võimaldab 
tarbijal avada uus konto, säilitada samal 
ajal oma vana konto või see üksnes 
sulgeda, kui kõik kohustused kohaliku 
pakkuja ees on lõppenud.

Or. en

Selgitus

Selline nõue tähendaks tohutut kulu ja riski, kuid vähest kasu, arvestades kirjeldatud 
piiriülese teenuse madalat nõudlust. Piiriüleseid tehinguid lihtsustatakse ka määruse 
260/2012 rakendamisega.
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Muudatusettepanek 171
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tarbijatel on huvi viia konto üle ainult 
juhul, kui sellega ei kaasne ülemäärast 
haldus- ja rahalist koormust. Ühelt 
makseteenuse pakkujalt teisele maksekonto 
üleviimise protseduur peaks olema selge ja 
kiire. Võimalikud tasud, mida 
makseteenuse pakkujad kohaldavad seoses 
üleviimisteenusega, peaksid olema 
kooskõlas makseteenuse pakkujate tegelike 
kuludega. Konkurentsi edendamiseks 
tuleks hõlbustada ka maksekontode 
piiriülest üleviimist. Pidades silmas, et 
maksekonto piiriülene üleviimine võib 
olla riigisisesest üleviimisest keerulisem 
ning makseteenuse pakkujatel võib olla 
vaja kohandada ja täpsustada sisekorda, 
tuleks piiriülese üleviimise puhul ette 
näha pikemad tähtajad. Erinevate 
tähtaegade säilitamise vajadust tuleks 
hinnata kavandatud direktiivi 
läbivaatamise käigus.

(21) Tarbijatel on huvi viia konto üle ainult 
juhul, kui sellega ei kaasne ülemäärast 
haldus- ja rahalist koormust. Ühelt 
makseteenuse pakkujalt teisele maksekonto 
üleviimise protseduur peaks olema selge ja 
kiire. Võimalikud tasud, mida 
makseteenuse pakkujad kohaldavad seoses 
üleviimisteenusega, peaksid olema 
kooskõlas makseteenuse pakkujate tegelike 
kuludega.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tarbijatel on huvi viia konto üle ainult 
juhul, kui sellega ei kaasne ülemäärast 
haldus- ja rahalist koormust. Ühelt 
makseteenuse pakkujalt teisele maksekonto 
üleviimise protseduur peaks olema selge ja 
kiire. Võimalikud tasud, mida 

(21) Tarbijatel on huvi viia konto üle ainult 
juhul, kui sellega ei kaasne ülemäärast 
haldus- ja rahalist koormust. Ühelt 
makseteenuse pakkujalt teisele maksekonto 
üleviimise protseduur peaks olema selge, 
kiire ja odav. Konkurentsi edendamiseks 
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makseteenuse pakkujad kohaldavad 
seoses üleviimisteenusega, peaksid olema 
kooskõlas makseteenuse pakkujate 
tegelike kuludega. Konkurentsi 
edendamiseks tuleks hõlbustada ka 
maksekontode piiriülest üleviimist. Pidades 
silmas, et maksekonto piiriülene üleviimine 
võib olla riigisisesest üleviimisest 
keerulisem ning makseteenuse pakkujatel 
võib olla vaja kohandada ja täpsustada 
sisekorda, tuleks piiriülese üleviimise 
puhul ette näha pikemad tähtajad. 
Erinevate tähtaegade säilitamise vajadust 
tuleks hinnata kavandatud direktiivi 
läbivaatamise käigus.

tuleks hõlbustada ka maksekontode 
piiriülest üleviimist. Pidades silmas, et 
maksekonto piiriülene üleviimine võib olla 
riigisisesest üleviimisest keerulisem ning 
makseteenuse pakkujatel võib olla vaja 
kohandada ja täpsustada sisekorda, tuleks 
piiriülese üleviimise puhul ette näha 
pikemad tähtajad. Erinevate tähtaegade 
säilitamise vajadust tuleks hinnata 
kavandatud direktiivi läbivaatamise käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Tarbijatel on huvi viia konto üle ainult 
juhul, kui sellega ei kaasne ülemäärast 
haldus- ja rahalist koormust. Ühelt 
makseteenuse pakkujalt teisele maksekonto 
üleviimise protseduur peaks olema selge ja 
kiire. Võimalikud tasud, mida 
makseteenuse pakkujad kohaldavad seoses 
üleviimisteenusega, peaksid olema 
kooskõlas makseteenuse pakkujate tegelike 
kuludega. Konkurentsi edendamiseks 
tuleks hõlbustada ka maksekontode 
piiriülest üleviimist. Pidades silmas, et 
maksekonto piiriülene üleviimine võib olla 
riigisisesest üleviimisest keerulisem ning 
makseteenuse pakkujatel võib olla vaja 
kohandada ja täpsustada sisekorda, tuleks
piiriülese üleviimise puhul ette näha 
pikemad tähtajad. Erinevate tähtaegade 
säilitamise vajadust tuleks hinnata 

(21) Tarbijatel on huvi viia konto üle ainult 
juhul, kui võimalik kasu ei kaalu üles 
eeldatavaid riske ja kui sellega ei kaasne 
ülemäärast haldus- ja rahalist koormust. 
Ühelt makseteenuse pakkujalt teisele 
maksekonto üleviimise protseduur peaks 
olema selge ja kiire. Võimalikud tasud, 
mida makseteenuse pakkujad kohaldavad 
seoses üleviimisteenusega, peaksid olema 
kooskõlas makseteenuse pakkujate tegelike 
kuludega. Konkurentsi edendamiseks 
tuleks hõlbustada ka maksekontode 
piiriülest üleviimist. Pidades silmas, et 
maksekonto piiriülene üleviimine võib olla 
riigisisesest üleviimisest keerulisem ning 
makseteenuse pakkujatel võib olla vaja 
kohandada ja täpsustada sisekorda, tuleks 
piiriülese üleviimise puhul ette näha 
pikemad tähtajad. Erinevate tähtaegade 
säilitamise vajadust tuleks hinnata 
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kavandatud direktiivi läbivaatamise käigus. kavandatud direktiivi läbivaatamise käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Üleviimisprotsess peaks olema tarbija 
jaoks võimalikult lihtne. Seega peaksid 
liikmesriigid tagama, et vastuvõttev 
makseteenuse pakkuja vastutab tarbija 
nimel protsessi algatamise ja juhtimise 
eest.

(22) Üleviimisprotsess peaks olema tarbija 
jaoks võimalikult lihtne. Seega peaksid 
liikmesriigid tagama, et vastuvõttev 
makseteenuse pakkuja vastutab tarbija 
nimel protsessi algatamise ja juhtimise 
eest. Käesoleva direktiivi nõudeid, mis on 
seotud üleviimisteenuse sätetega, saab 
täita õigusakti, iseregulatsiooni või 
vabatahtliku kokkuleppe alusel.

Or. en

Selgitus

Hulk liikmesriikide algatusi on väljatöötamisel või juba rakendatud. Seetõttu peaks käesolevat 
direktiivi minimaalselt ühtlustama.

Muudatusettepanek 175
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Üleviimisprotsess peaks olema tarbija 
jaoks võimalikult lihtne. Seega peaksid 
liikmesriigid tagama, et vastuvõttev 
makseteenuse pakkuja vastutab tarbija 
nimel protsessi algatamise ja juhtimise 
eest.

(22) Üleviimisprotsess peaks olema tarbija 
jaoks võimalikult lihtne. Seega peaksid 
liikmesriigid tagama, et vastuvõttev 
makseteenuse pakkuja vastutab tarbija 
nimel protsessi algatamise ja juhtimise 
eest. Käesoleva direktiivi nõudeid, mis on 
seotud üleviimisteenuse sätetega, saab 
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täita õigusakti, iseregulatsiooni või 
vabatahtliku kokkuleppe alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Seoses siseriikliku makseteenuse 
pakkuja vahetamisega peaks 
liikmesriikidel olema lubatud säilitada või 
kehtestada eeskirjad, mis mõnevõrra 
erinevad käesolevas direktiivis 
käsitletutest, kuna see toob kaasa 
tõhususe, mis on selgelt tarbija huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Maksekonto edukaks üleviimiseks on 
vaja edastava makseteenuse pakkuja 
koostööd. Edastav makseteenuse pakkuja 
peaks vastuvõtvale makseteenuse 
pakkujale edastama kogu teabe, mida ta 
peab vajalikuks korduvmaksete 
taaskäivitamiseks. Selline teave ei tohiks 
hõlmata rohkem, kui on vaja üleviimise 
teostamiseks, ning vastuvõttev 
makseteenuse pakkuja ei tohiks nõuda 
üleliigset teavet.

(24) Maksekonto edukaks üleviimiseks on 
vaja edastava makseteenuse pakkuja 
koostööd. Edastav makseteenuse pakkuja 
peaks vastuvõtvale makseteenuse 
pakkujale kooskõlas kehtivate 
andmekaitsenõuetega edastama kogu 
teabe, mida ta peab vajalikuks 
korduvmaksete taaskäivitamiseks. Selline 
teave ei tohiks hõlmata rohkem, kui on 
vaja üleviimise teostamiseks, ning 
vastuvõttev makseteenuse pakkuja ei 
tohiks nõuda üleliigset teavet.
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Or. de

Muudatusettepanek 178
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs 
olenemata tarbijate majanduslikust 
olukorrast (nt töötu või eraisiku pankrot) 
ja elukohast. Igas liikmesriigis tuleks 
põhimaksekontole juurdepääsu õigus 
anda vastavalt nõuetele, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiivis 
2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu 
ja terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta), eriti seoses 
kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Liikmesriigid tagavad, et 
kõnealuse õiguse kasutamine ei ole 
tarbija jaoks ülemäära keeruline ega 
tülikas.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
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liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast (nt 
töötu või eraisiku pankrot) ja elukohast.
Igas liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta), eriti 
seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast ja 
elukohast. Tänapäeval on vajalik omada 
juurdepääsu pangakontole, et võimaldada 
tõhusat ja täielikku osalemist finants- ja 
sotsiaalses kogukonnas. Ilma 
pangakontota tarbijad on sunnitud 
kasutama sularaha, mis mitte ainult ei 
piira nende valikuid makseviiside vallas ja 
ei võimalda kasutada elektroonilisi 
tehinguid, vaid on ka kulukam. Igas 
liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta), eriti 
seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast (nt 
töötu või eraisiku pankrot) ja elukohast.
Igas liikmesriigis tuleks 
põhimaksekontole juurdepääsu õigus 
anda vastavalt nõuetele, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kes ei kasuta maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Käesoleva direktiivi kõiki 
sätteid, milles käsitletakse tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust ning 
üleviimist, kohaldatakse ka 
põhimaksekontode suhtes. Lisaks peaksid 
liikmesriigid tagama, et põhimaksekontole 
ja sealt üleviimine on tarbija jaoks 
võimalik. Selleks et tagada võimalikult lai 
juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
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oktoobri 2005. aasta direktiivis 
2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu 
ja terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta), eriti seoses 
kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast (nt 
töötu või eraisiku pankrot) ja elukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast (nt 
töötu või eraisiku pankrot) ja elukohast. 
Igas liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta), eriti 
seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

(27) Tarbijatel, kellele on keeldutud anda 
juurdepääs põhimaksekontole ning kes 
elavad ELis ja suudavad piisavalt tõestada 
oma suhteid liikmesriigiga, kus nad 
makseteenuse pakkujalt taotlevad 
juurdepääsu põhimaksekontole, peaks 
olema õigus avada ja kasutada 
põhimaksekontot kõnealuses liikmesriigis 
Selleks et tagada võimalikult lai juurdepääs 
sellistele kontodele, peaks tarbijatel olema 
neile juurdepääs olenemata tarbijate 
majanduslikust olukorrast (nt töötu või 
eraisiku pankrot). Igas liikmesriigis tuleks 
põhimaksekontole juurdepääsu õigus anda 
vastavalt nõuetele, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiivis 
2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu ja 
terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta), eriti seoses 
kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

Or. en

Selgitus

Arvestades rahapesuvastaseid nõudeid ja kaitset pettuste vastu peab tarbija tõendama 
vajadust avada maksekonto teises riigis.
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Muudatusettepanek 182
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast (nt 
töötu või eraisiku pankrot) ja elukohast. 
Igas liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta), eriti 
seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole ELis maksekontot, 
peaks olema õigus avada ja kasutada 
põhimaksekontot riigis, kus asub nende 
tavapärane elukoht. Selleks et tagada 
võimalikult lai juurdepääs sellistele 
kontodele, peaks tarbijatel olema neile 
juurdepääs olenemata tarbijate 
majanduslikust olukorrast (nt töötu või 
eraisiku pankrot) ja elukohast. Tarbija 
peab tõestama, millised isiklikud sidemed 
on tal liikmesriigi ja makseteenuse 
pakkuja teeninduspiirkonnaga, nt 
põhielukoht, töö- või õppekoht. Igas 
liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta), eriti 
seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

Or. de

Muudatusettepanek 183
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ning kes suudavad reaalselt tõestada 
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liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs 
olenemata tarbijate majanduslikust 
olukorrast (nt töötu või eraisiku pankrot) ja 
elukohast. Igas liikmesriigis tuleks 
põhimaksekontole juurdepääsu õigus anda 
vastavalt nõuetele, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiivis 
2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu ja 
terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta), eriti seoses 
kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

oma seost makseteenuse pakkuja 
liikmesriigiga ja kellel ei ole maksekontot 
teatavas liikmesriigis, peaks olema õigus 
avada ja kasutada põhimaksekontot 
kõnealuses liikmesriigis. Tarbijatel peaks 
olema neile juurdepääs olenemata tarbijate 
majanduslikust olukorrast (nt töötu või 
eraisiku pankrot) ja elukohast. Tarbijad 
peaksid olema kohustatud minema 
isiklikult makseteenuse pakkuja 
kontorisse nende valitud liikmesriigis. 
Liikmesriigid tagavad, et kõnealuse 
õiguse kasutamine ei ole tarbija jaoks 
ülemäära keeruline ega tülikas. Igas 
liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta), eriti 
seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast (nt 
töötu või eraisiku pankrot) ja elukohast. 
Igas liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast (nt 
tööhõive staatus, sissetuleku tase, 
laenuandmed või eraisiku pankrot) ja 
elukohast. Igas liikmesriigis tuleks 
põhimaksekontole juurdepääsu õigus anda 
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nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta), eriti 
seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

vastavalt nõuetele, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiivis 
2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu ja 
terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta), eriti seoses 
kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast (nt 
töötu või eraisiku pankrot) ja elukohast. 
Igas liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta), eriti 
seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole ELis maksekontot, 
peaks olema õigus avada ja kasutada 
põhimaksekontot kõnealuses liikmesriigis, 
millega neil on side. Selleks et tagada 
võimalikult lai juurdepääs sellistele 
kontodele, peaks tarbijatel olema neile 
juurdepääs olenemata tarbijate 
majanduslikust olukorrast (nt töötu või 
eraisiku pankrot) ja elukohast. Igas 
liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta), eriti 
seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

Or. de

Muudatusettepanek 186
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Igas liikmesriigis tuleks 
põhimaksekontole juurdepääsu õigus 
anda kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiiviga 2005/60/EÜ 
(rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi 
rahastamise eesmärgil kasutamise 
vältimise kohta), eriti seoses kliendi 
suhtes rakendatavate hoolsusmeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
vähemalt üks makseteenuse pakkuja 
pakub tarbijatele põhimaksekontot.
Juurdepääs põhimaksekontole ei tohiks olla 
liiga keeruline ning sellega ei tohiks 
tarbijale kaasneda ülemäärased kulud.
Selles küsimuses peaksid liikmesriigid 
võtma arvesse selliseid tegureid nagu 
määratud makseteenuse pakkujate 
asukoht nende territooriumil. Et 
minimeerida tarbijate riski muutuda 
finantsalaselt tõrjutuks, peaksid 
liikmesriigid parandama finantsalast 
haridust, sealhulgas koolis, ja võitlema 
ülemäärase võlakoormaga. Lisaks peaksid 
liikmesriigid toetama makseteenuse 
pakkujate algatusi, et lihtsustada 
põhimaksekontode pakkumise ja 
finantsalase harimise kombineerimist.

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
tarbijatele pakuvad põhimaksekontot kõik 
makseteenuse pakkujad, kellele 
maksekonto pakkumine on tavapärase 
tegevuse lahutamatu osa. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks olla liiga 
keeruline ning sellega ei tohiks tarbijale 
kaasneda ülemäärased kulud. Et 
minimeerida tarbijate riski muutuda 
finantsalaselt tõrjutuks, peaksid 
liikmesriigid parandama finantsalast 
haridust, sealhulgas koolis, ja võitlema 
ülemäärase võlakoormaga. Lisaks peaksid 
liikmesriigid toetama makseteenuse 
pakkujate algatusi, et lihtsustada 
põhimaksekontode pakkumise ja 
finantsalase harimise kombineerimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 188
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
vähemalt üks makseteenuse pakkuja 
pakub tarbijatele põhimaksekontot. 
Juurdepääs põhimaksekontole ei tohiks olla 
liiga keeruline ning sellega ei tohiks 
tarbijale kaasneda ülemäärased kulud. 
Selles küsimuses peaksid liikmesriigid
võtma arvesse selliseid tegureid nagu 
määratud makseteenuse pakkujate 
asukoht nende territooriumil. Et 
minimeerida tarbijate riski muutuda 
finantsalaselt tõrjutuks, peaksid 
liikmesriigid parandama finantsalast 
haridust, sealhulgas koolis, ja võitlema 
ülemäärase võlakoormaga. Lisaks peaksid 
liikmesriigid toetama makseteenuse 
pakkujate algatusi, et lihtsustada 
põhimaksekontode pakkumise ja 
finantsalase harimise kombineerimist.

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
jaepanganduses tegutsevad pangad 
pakuvad tarbijatele põhimaksekontot. 
Juurdepääs põhimaksekontole ei tohiks olla 
liiga keeruline ning sellega ei tohiks 
tarbijale kaasneda ülemäärased kulud. 
Selles küsimuses peaksid liikmesriigid 
tagama, et erandid põhinevad üksnes
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
26. oktoobri 2005. aasta direktiiviga 
2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu 
ja terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta) sätestatud 
nõuetele, eriti seoses kliendi suhtes 
rakendatavate hoolsusmeetmetega. Et 
minimeerida tarbijate riski muutuda 
finantsalaselt tõrjutuks, peaksid 
liikmesriigid parandama finantsalast 
haridust, sealhulgas koolis, ja võitlema 
ülemäärase võlakoormaga. Lisaks peaksid 
liikmesriigid toetama makseteenuse 
pakkujate algatusi, et lihtsustada 
põhimaksekontode pakkumise ja 
finantsalase harimise kombineerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et (28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
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vähemalt üks makseteenuse pakkuja pakub 
tarbijatele põhimaksekontot. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks olla liiga 
keeruline ning sellega ei tohiks tarbijale 
kaasneda ülemäärased kulud. Selles 
küsimuses peaksid liikmesriigid võtma 
arvesse selliseid tegureid nagu määratud 
makseteenuse pakkujate asukoht nende 
territooriumil. Et minimeerida tarbijate 
riski muutuda finantsalaselt tõrjutuks, 
peaksid liikmesriigid parandama 
finantsalast haridust, sealhulgas koolis, ja 
võitlema ülemäärase võlakoormaga. 
Lisaks peaksid liikmesriigid toetama 
makseteenuse pakkujate algatusi, et 
lihtsustada põhimaksekontode pakkumise 
ja finantsalase harimise kombineerimist.

vähemalt üks makseteenuse pakkuja pakub 
võrdseid võimalusi ja proportsionaalsuse 
põhimõtet arvestades tarbijatele 
põhimaksekontot. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks olla liiga 
keeruline ning sellega ei tohiks tarbijale 
kaasneda ülemäärased kulud. Selles 
küsimuses peaksid liikmesriigid võtma 
arvesse selliseid tegureid nagu määratud 
makseteenuse pakkujate asukoht nende 
territooriumil. Et minimeerida tarbijate 
riski muutuda finantsalaselt tõrjutuks, 
peaksid liikmesriigid parandama 
finantsalast haridust, sealhulgas koolis. 
Lisaks peaksid liikmesriigid toetama 
makseteenuse pakkujate algatusi, et 
lihtsustada põhimaksekontode pakkumise 
ja finantsalase harimise kombineerimist.

Or. de

Muudatusettepanek 190
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
vähemalt üks makseteenuse pakkuja
pakub tarbijatele põhimaksekontot. 
Juurdepääs põhimaksekontole ei tohiks olla 
liiga keeruline ning sellega ei tohiks
tarbijale kaasneda ülemäärased kulud. 
Selles küsimuses peaksid liikmesriigid 
võtma arvesse selliseid tegureid nagu 
määratud makseteenuse pakkujate asukoht 
nende territooriumil. Et minimeerida 
tarbijate riski muutuda finantsalaselt 
tõrjutuks, peaksid liikmesriigid parandama 
finantsalast haridust, sealhulgas koolis, ja 
võitlema ülemäärase võlakoormaga. Lisaks 
peaksid liikmesriigid toetama 
makseteenuse pakkujate algatusi, et 
lihtsustada põhimaksekontode pakkumise 

(28) Liikmesriigid peavad tagama, et 
tarbijatele pakuvad põhimaksekontot kõik 
makseteenuse pakkujad, kellele 
maksekonto pakkumine, mis hõlmab 
vähemalt artikli 16 lõikes 1 loetletud 
teenuseid, on tavapärase tegevuse 
lahutamatu osa. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks olla liiga 
keeruline ning sellega võib tarbijale 
kaasneda üksnes sümboolne tasu. Selles 
küsimuses peaksid liikmesriigid võtma 
arvesse selliseid tegureid nagu määratud 
makseteenuse pakkujate asukoht nende 
territooriumil. Et minimeerida tarbijate 
riski muutuda finantsalaselt tõrjutuks, 
peaksid liikmesriigid parandama 
finantsalast haridust, sealhulgas koolis, ja 
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ja finantsalase harimise kombineerimist. võitlema ülemäärase võlakoormaga. Lisaks 
peaksid liikmesriigid toetama 
makseteenuse pakkujate algatusi, et 
lihtsustada põhimaksekontode pakkumise 
ja finantsalase harimise kombineerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
vähemalt üks makseteenuse pakkuja pakub 
tarbijatele põhimaksekontot. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks olla liiga 
keeruline ning sellega ei tohiks tarbijale 
kaasneda ülemäärased kulud. Selles 
küsimuses peaksid liikmesriigid võtma 
arvesse selliseid tegureid nagu määratud 
makseteenuse pakkujate asukoht nende 
territooriumil. Et minimeerida tarbijate 
riski muutuda finantsalaselt tõrjutuks, 
peaksid liikmesriigid parandama 
finantsalast haridust, sealhulgas koolis, ja 
võitlema ülemäärase võlakoormaga. Lisaks 
peaksid liikmesriigid toetama 
makseteenuse pakkujate algatusi, et 
lihtsustada põhimaksekontode pakkumise 
ja finantsalase harimise kombineerimist.

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
vähemalt üks makseteenuse pakkuja pakub 
tarbijatele põhimaksekontot. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks olla liiga 
keeruline ning sellega ei tohiks tarbijale 
kaasneda ülemäärased kulud. Selles 
küsimuses peaksid liikmesriigid võtma 
arvesse selliseid tegureid nagu määratud 
makseteenuse pakkujate asukoht nende 
territooriumil. Et minimeerida tarbijate 
riski muutuda finantsalaselt tõrjutuks, 
peaksid liikmesriigid parandama 
finantsalast haridust, sealhulgas koolis, ja 
võitlema ülemäärase võlakoormaga. Lisaks 
peaksid liikmesriigid toetama 
makseteenuse pakkujate algatusi, et 
lihtsustada põhimaksekontode pakkumise 
ja finantsalase harimise kombineerimist.
Käesoleva direktiivi nõudeid, mis on 
seotud põhimaksekonto sätetega, saab 
täita õigusakti, iseregulatsiooni või 
vabatahtliku kokkuleppe alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
vähemalt üks makseteenuse pakkuja pakub 
tarbijatele põhimaksekontot. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks olla liiga 
keeruline ning sellega ei tohiks tarbijale 
kaasneda ülemäärased kulud. Selles 
küsimuses peaksid liikmesriigid võtma 
arvesse selliseid tegureid nagu määratud 
makseteenuse pakkujate asukoht nende 
territooriumil. Et minimeerida tarbijate 
riski muutuda finantsalaselt tõrjutuks, 
peaksid liikmesriigid parandama 
finantsalast haridust, sealhulgas koolis, ja 
võitlema ülemäärase võlakoormaga. Lisaks 
peaksid liikmesriigid toetama 
makseteenuse pakkujate algatusi, et 
lihtsustada põhimaksekontode pakkumise 
ja finantsalase harimise kombineerimist.

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
vähemalt üks makseteenuse pakkuja pakub 
tarbijatele põhimaksekontot. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks olla liiga 
keeruline ning sellega ei tohiks tarbijale 
kaasneda ülemäärased kulud. Selles 
küsimuses peaksid liikmesriigid võtma 
arvesse selliseid tegureid nagu määratud 
makseteenuse pakkujate asukoht nende 
territooriumil. Et minimeerida tarbijate 
riski muutuda finantsalaselt tõrjutuks, 
peaksid liikmesriigid parandama 
finantsalast haridust, sealhulgas koolis, ja 
võitlema ülemäärase võlakoormaga. Lisaks 
peaksid liikmesriigid toetama 
makseteenuse pakkujate algatusi, et 
lihtsustada põhimaksekontode pakkumise 
ja finantsalase harimise kombineerimist 
eesmärgiga toetada elanikkonnarühmi, 
kellel on oht eelarveprobleemide või liigse 
võlakoormuse tekkeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 193
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Liikmesriigid peaksid tagama 
meetmed, mis lihtsustavad tarbijate 
koolitamist seoses oma põhimaksekonto 
haldamisega. Kõikidele kontoomanikele 
tuleks esitada selged ja informatiivsed 
dokumendid, milles kirjeldatakse konto 
toimimist.

Or. en
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Muudatusettepanek 194
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamiseks ei tohiks tarbijatel juba olla 
maksekontot sama liikmesriigi 
territooriumil. Kui ei ole võimalik kasutada 
elektroonilisi süsteeme, et teha kindlaks, 
kas tarbijal juba on maksekonto, peaksid 
makseteenuse pakkujad aktsepteerima 
usaldusväärse vahendina tarbija avaldust 
selle kohta, et tal ei ole juba maksekontot.

(29) Põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamiseks ei tohiks tarbijatel juba olla 
maksekontot või oleks pidanud juba varem 
keelduma juurdepääsuõiguse andmisest 
tavalisele maksekontole sama liikmesriigi 
territooriumil. Kui ei ole võimalik kasutada 
elektroonilisi süsteeme, et teha kindlaks, 
kas tarbijal juba on maksekonto, peaksid 
makseteenuse pakkujad aktsepteerima 
usaldusväärse vahendina tarbija avaldust 
selle kohta, et tal ei ole juba maksekontot.
Nad peaksid tõendama reaalset seost 
makseteenuse pakkuja liikmesriigiga.
Seoses sellega tuleb tarbijal esitada: 
i) kirjalik kinnitus, mida makseteenuse 
pakkuja saab kasutada usaldusväärse 
vahendina, et kontrollida, kas tarbijal on 
juba maksekonto, mis näitab selget 
vajadust põhimaksekonto järele, või
ii) asjaomase liikmesriigi vähemalt ühe 
finantsasutuse lihtne avaldus, mis näitab, 
et tarbijale on maksekonto andmisest 
keeldutud.
Liikmesriigiga reaalset seost tõendavad 
mittepiiravad näited: rahvus, elukoht, 
tööga seotud asjaolud, haridust või 
kutseõpet pakkuvatesse institutsioonidesse 
kuulumine, perega seotud asjaolud või 
mistahes muud asjaolud, mis võiksid 
omada seost asjaomase liikmesriigiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 195
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamiseks ei tohiks tarbijatel juba olla 
maksekontot sama liikmesriigi 
territooriumil. Kui ei ole võimalik kasutada 
elektroonilisi süsteeme, et teha kindlaks, 
kas tarbijal juba on maksekonto, peaksid 
makseteenuse pakkujad aktsepteerima 
usaldusväärse vahendina tarbija avaldust 
selle kohta, et tal ei ole juba maksekontot.

(29) Põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamiseks ei tohiks tarbijatel juba olla 
maksekontot ja neile peab olema 
keeldutud maksekontole juurdepääsu 
õiguse andmisest liikmesriigi 
territooriumil. Nad peaksid tõendama oma 
piisavat seost liikmesriigiga, mille 
makseteenuse pakkujalt nad taotlevad 
juurdepääsu põhimaksekontole. Kui ei ole 
võimalik kasutada elektroonilisi süsteeme, 
et teha kindlaks, kas tarbijal juba on 
maksekonto, peaksid makseteenuse 
pakkujad aktsepteerima usaldusväärse 
vahendina tarbija avaldust selle kohta, et 
talle on maksekontole juurdepääsu õiguse 
andmisest keeldutud.

Or. en

Selgitus

Põhimaksekontole juurdepääsu õigust saab taotleda üksnes siis, kui tarbijal veel ei ole 
maksekontot ning talle on keeldutud anda juurdepääs tavalisele maksekontole.

Muudatusettepanek 196
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamiseks ei tohiks tarbijatel juba olla 
maksekontot sama liikmesriigi 
territooriumil. Kui ei ole võimalik 
kasutada elektroonilisi süsteeme, et teha 
kindlaks, kas tarbijal juba on maksekonto, 

(29) Põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamiseks ei tohiks tarbijatel juba olla 
maksekontot ELis, samuti ei tohiks neile 
tõendatult olla keeldutud maksekonto 
avamisest. Kui ei ole võimalik kasutada 
elektroonilisi süsteeme, et teha kindlaks, 
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peaksid makseteenuse pakkujad 
aktsepteerima usaldusväärse vahendina 
tarbija avaldust selle kohta, et tal ei ole 
juba maksekontot.

kas tarbijal juba on maksekonto, peaksid 
makseteenuse pakkujad aktsepteerima 
usaldusväärse vahendina tarbija avaldust 
selle kohta, et tal ei ole juba maksekontot. 
Kui tarbija vajadus maksekonto järele on 
kindlaks tehtud, peab makseteenuse 
pakkuja pakkuma kliendile 
põhimaksekontot. 

Or. de

Muudatusettepanek 197
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamiseks ei tohiks tarbijatel juba olla 
maksekontot sama liikmesriigi 
territooriumil. Kui ei ole võimalik 
kasutada elektroonilisi süsteeme, et teha 
kindlaks, kas tarbijal juba on maksekonto, 
peaksid makseteenuse pakkujad 
aktsepteerima usaldusväärse vahendina 
tarbija avaldust selle kohta, et tal ei ole 
juba maksekontot.

(29) Põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamiseks ei tohiks tarbijatel juba olla 
maksekontot ELis. Kui ei ole võimalik 
kasutada elektroonilisi süsteeme, et teha 
kindlaks, kas tarbijal juba on maksekonto, 
peaksid makseteenuse pakkujad 
aktsepteerima usaldusväärse vahendina 
tarbija avaldust selle kohta, et tal ei ole 
juba maksekontot.

Or. de

Muudatusettepanek 198
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamiseks ei tohiks tarbijatel juba olla 
maksekontot sama liikmesriigi 
territooriumil. Kui ei ole võimalik kasutada 

(29) Põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamiseks ei tohiks tarbijatel juba olla 
maksekontot sama liikmesriigi 
territooriumil. Kui ei ole võimalik kasutada 
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elektroonilisi süsteeme, et teha kindlaks, 
kas tarbijal juba on maksekonto, peaksid 
makseteenuse pakkujad aktsepteerima 
usaldusväärse vahendina tarbija avaldust 
selle kohta, et tal ei ole juba maksekontot.

elektroonilisi süsteeme, et teha kindlaks, 
kas tarbijal juba on maksekonto, peaksid 
makseteenuse pakkujad aktsepteerima 
usaldusväärse vahendina tarbija ametlikku
avaldust selle kohta, et tal ei ole juba 
maksekontot.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna tarbijatele tuleks tagada 
juurdepääs eri põhimakseteenustele, 
peaksid liikmesriigid määrama kindlaks 
miinimumarvu toiminguid, võttes arvesse 
nii tarbijate vajadusi kui ka äritavasid 
asjaomases liikmesriigis. 
Miinimumteenuste hulka mittekuuluvate 
teenuste puhul võivad pangad kohaldada 
oma tavalisi tasusid. Põhimaksekontoga 
seotud teenused peaksid hõlmama 
hoiustamise ja raha väljavõtmise 
võimalust. Tarbijatel peaks olema võimalik 
teha olulisi maksetehinguid, nt saada palka 
või hüvitist, maksta arveid või makse ning 
osta kaupu ja teenuseid, sealhulgas 
otsekorralduse, kreeditkorralduse ja 
maksekaardi kasutamisega. Sellised 
teenused peaksid võimaldama tarbijatel 
osta kaupu või teenuseid internetis ning 
algatada maksekäsundeid makseteenuse 
pakkuja internetipanganduse rakenduste 
kaudu, kui need on olemas. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks siiski olla 
piiratud elektroonilise kasutamisega, kuna 
see tekitaks tõkkeid tarbijatele, kellel ei ole 
internetiühendust. Põhimaksekontoga ei 
tuleks anda tarbijatele juurdepääsu 
arvelduskrediidile. Samas võivad 
liikmesriigid lubada makseteenuse 

(30) Tarbijatele tuleks tagada juurdepääs 
eri põhimakseteenustele. Põhiteenuste
hulka mittekuuluvate teenuste puhul 
võivad pangad kohaldada oma tavalisi 
tasusid. Põhimaksekontoga seotud 
teenused peaksid hõlmama hoiustamise ja 
raha väljavõtmise võimalust. Tarbijatel 
peaks olema võimalik teha olulisi 
maksetehinguid, nt saada palka või 
hüvitist, maksta arveid või makse ning osta 
kaupu ja teenuseid, sealhulgas 
otsekorralduse, kreeditkorralduse ja 
maksekaardi kasutamisega. Sellised 
teenused peaksid võimaldama tarbijatel 
osta kaupu või teenuseid internetis ning 
algatada maksekäsundeid makseteenuse 
pakkuja internetipanganduse rakenduste 
kaudu, kui need on olemas. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks siiski olla
piiratud elektroonilise kasutamisega, kuna 
see tekitaks tõkkeid tarbijatele, kellel ei ole 
internetiühendust. Põhimaksekontoga ei 
tuleks anda tarbijatele juurdepääsu 
arvelduskrediidile. Samas võivad 
liikmesriigid lubada makseteenuse 
pakkujatel pakkuda seoses 
põhimaksekontoga väga väikeste summade 
puhul puhvrit. Seni kuni tarbija kasutab 
põhimaksekontot isiklikuks tarbeks, ei 
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pakkujatel pakkuda seoses 
põhimaksekontoga väga väikeste summade 
puhul puhvrit.

tohiks olla piiranguid nende tehingute 
arvu puhul, mida pakutakse tarbijale 
kõnealuse konto konkreetsete 
hinnakujunduse eeskirjade kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kuna tarbijatele tuleks tagada 
juurdepääs eri põhimakseteenustele, 
peaksid liikmesriigid määrama kindlaks 
miinimumarvu toiminguid, võttes arvesse 
nii tarbijate vajadusi kui ka äritavasid 
asjaomases liikmesriigis. 
Miinimumteenuste hulka mittekuuluvate 
teenuste puhul võivad pangad kohaldada 
oma tavalisi tasusid. Põhimaksekontoga 
seotud teenused peaksid hõlmama 
hoiustamise ja raha väljavõtmise 
võimalust. Tarbijatel peaks olema võimalik 
teha olulisi maksetehinguid, nt saada palka 
või hüvitist, maksta arveid või makse ning 
osta kaupu ja teenuseid, sealhulgas 
otsekorralduse, kreeditkorralduse ja 
maksekaardi kasutamisega. Sellised 
teenused peaksid võimaldama tarbijatel 
osta kaupu või teenuseid internetis ning 
algatada maksekäsundeid makseteenuse 
pakkuja internetipanganduse rakenduste 
kaudu, kui need on olemas. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks siiski olla 
piiratud elektroonilise kasutamisega, kuna 
see tekitaks tõkkeid tarbijatele, kellel ei ole 
internetiühendust. Põhimaksekontoga ei 
tuleks anda tarbijatele juurdepääsu 
arvelduskrediidile. Samas võivad 
liikmesriigid lubada makseteenuse 
pakkujatel pakkuda seoses 
põhimaksekontoga väga väikeste summade 

(30) Kuna tarbijatele tuleks tagada 
juurdepääs eri põhimakseteenustele, 
peaksid liikmesriigid määrama kindlaks 
miinimumarvu toiminguid, võttes arvesse 
nii tarbijate vajadusi kui ka äritavasid 
asjaomases liikmesriigis. 
Miinimumteenuste hulka mittekuuluvate 
teenuste puhul võivad pangad kohaldada 
oma tavalisi tasusid. Põhimaksekontoga 
seotud teenused peaksid hõlmama 
sissemakse tegemise ja raha väljavõtmise 
võimalust olemasolevate eri kanalite 
kaudu. Tarbijatel peaks olema võimalik 
teha olulisi maksetehinguid, nt saada palka 
või hüvitist, maksta arveid või makse ning 
osta kaupu ja teenuseid, sealhulgas 
otsekorralduse, kreeditkorralduse, 
sealhulgas püsikorralduse ja isikustatud 
maksevahendi (nt maksekaart või 
tarkvaratoode) kasutamisega. Sellised 
teenused peaksid võimaldama tarbijatel 
osta kaupu või teenuseid internetis ning 
algatada maksekäsundeid makseteenuse 
pakkuja internetipanganduse rakenduste 
kaudu, kui need on olemas. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks siiski olla 
piiratud elektroonilise kasutamisega, kuna 
see tekitaks tõkkeid tarbijatele, kellel ei ole 
internetiühendust. Põhimaksekontoga ei 
tuleks anda tarbijatele juurdepääsu 
arvelduskrediidile. Samas võivad 
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puhul puhvrit. liikmesriigid lubada makseteenuse 
pakkujatel pakkuda seoses 
põhimaksekontoga väga väikeste summade 
puhul puhvrit, kus tasu selliste vahendite 
eest avaldatakse tarbijale eraldi ning mis 
on vähemalt sama soodne kui 
makseteenuse pakkuja arvelduskrediidi 
tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Tagamaks, et põhimaksekonto oleks 
kättesaadav võimalikult suurele hulgale 
tarbijatele, tuleks seda pakkuda tasuta või 
mõistliku tasu eest. Mis tahes täiendavad 
tasud, mida kohaldatakse tarbijate suhtes 
lepingutingimuste täitmatajätmise eest, 
peaksid olema mõistlikud. Liikmesriigid 
peaksid kindlaks määrama, milline on 
mõistlik tasu, võttes arvesse riigipõhiseid 
asjaolusid. Selleks et tagada mõistliku tasu 
põhimõtte ühtne ja tõhus rakendamine, 
tuleks EBA-le teha ülesandeks anda välja 
suunised käesoleva direktiivi kohaste 
üldkriteeriumide kohta.

(31) Tagamaks, et põhimaksekonto oleks 
kättesaadav võimalikult suurele hulgale 
tarbijatele, tuleks seda pakkuda tasuta või 
mõistliku tasu eest. Mis tahes täiendavad 
tasud, mida kohaldatakse tarbijate suhtes 
lepingutingimuste täitmatajätmise eest, 
peaksid olema mõistlikud ning mitte 
kunagi ületama pakkuja tavalise 
hinnapoliitika tasusid. Makseteenuse 
pakkujad peaksid tagama, et pakutavate 
toodete hulgas on põhimaksekonto alati 
kõige odavam konto 
põhimaksetehinguteks. Kehtestatud peaks 
olema nende tasude kogusumma mõistlik 
ülempiir, mida makseteenuse pakkuja 
kohaldab tarbija põhimaksekonto suhtes.
Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama, 
milline on mõistlik tasu ning tasude 
kogusumma mõistlik ülempiir aastas, 
võttes arvesse riigipõhiseid asjaolusid, 
muu hulgas vaesuse ohus või sotsiaalses 
tõrjutuses elavate inimeste keskmist 
sissetulekut. Selleks et tagada mõistliku 
tasu põhimõtte ühtne ja tõhus rakendamine, 
tuleks EBA-le teha ülesandeks anda välja 
suunised käesoleva direktiivi kohaste 
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üldkriteeriumide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Makseteenuse pakkuja peaks 
keelduma põhimaksekonto avamisest või 
lõpetama põhimaksekonto lepingu ainult 
erijuhtudel, nt rahapesu ja terrorismi 
rahastamist või kuritegude ennetamist ja 
uurimist käsitlevate õigusaktide 
mittejärgimine. Isegi sel juhul on 
keeldumine põhjendatud ainult siis, kui 
tarbija ei järgi asjaomase õigusakti sätteid 
ning mitte põhjusel, et õigusakti järgimise 
kontrolli menetlus on liiga tülikas või 
kulukas.

(32) Makseteenuse pakkuja peaks 
keelduma põhimaksekonto avamisest või 
lõpetama põhimaksekonto lepingu ainult 
erijuhtudel, nt rahapesu ja terrorismi 
rahastamist või kuritegude ennetamist ja 
uurimist käsitlevate õigusaktide 
mittejärgimine, või juhul, kui tarbijale ei 
ole eelnevalt keeldutud maksekontole 
juurdepääsu õiguse andmisest. Isegi sel 
juhul on keeldumine põhjendatud ainult 
siis, kui tarbija ei järgi asjaomase õigusakti 
sätteid ning mitte põhjusel, et õigusakti 
järgimise kontrolli menetlus on liiga tülikas 
või kulukas.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriigid ja makseteenuse 
pakkujad peaksid andma tarbijatele selget 
ja arusaadavat teavet põhimaksekontole 
juurdepääsu õiguse kohta. Teave peaks 
hõlmama konto põhiomadusi ja kasutamise 
tingimusi, samuti etappe, mida tarbijad 
peaksid põhimaksekonto avamise õiguse 

(33) Liikmesriigid peaksid andma selget ja 
arusaadavat teavet põhimaksekontole 
juurdepääsu kohta. Teave peaks hõlmama 
konto põhiomadusi ja kasutamise 
tingimusi, samuti etappe, mida tarbijad 
peaksid põhimaksekonto avamise õiguse 
kasutamisel järgima. Eelkõige tuleks 
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kasutamisel järgima. Eelkõige tuleks 
tarbijaid teavitada sellest, et täiendavate 
teenuste ostmine ei ole põhimaksekontole 
juurdepääsu saamiseks kohustuslik.

tarbijaid teavitada sellest, et täiendavate 
teenuste ostmine ei ole põhimaksekontole 
juurdepääsu saamiseks kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Vajaduse korral ning eelkõige 
kindla aadressita isikute puhul peaksid 
liikmesriigid kehtestama 
mittediskrimineerivad ja paindlikud 
mehhanismid, et aidata tarbijatel täita 
põhimaksekontoga seotud 
hoolsusmeetmete nõudeid kooskõlas 
rahapesu ja terrorismi rahastamist 
käsitlevate õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34 b (uus )

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 b) Selleks et tarbijate 
põhiväljamaksekontosid saaks hooldada 
sobival viisil, peavad liikmesriigid tagama, 
et kõnealuseid kontosid pakkuvad 
makseteenuse pakkujate asjaomased 
töötajad omavad vastavat koolitust, 
piisavalt aega ja vajaduse korral 
mõistlikult põhjendatud müügiplaani.
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Or. en

Muudatusettepanek 206
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
komisjonile anda volitused võtta vastavalt 
aluslepingu artiklile 290 vastu õigusakte, 
et määrata ELi tasandil kindlaks 
standardne terminoloogia makseteenuste 
kohta, mis on tüüpilised paljudes 
liikmesriikides, ning selliste mõistete 
määratlused.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 207
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
komisjonile anda volitused võtta vastavalt 
aluslepingu artiklile 290 vastu õigusakte, 
et määrata ELi tasandil kindlaks 
standardne terminoloogia makseteenuste 
kohta, mis on tüüpilised paljudes 
liikmesriikides, ning selliste mõistete 
määratlused.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Võrreldes asjaomaste halduskuludega ei ole selge, kas terminoloogia standardimine toob 
kaasa reaalset kasu.

Muudatusettepanek 208
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
komisjonile anda volitused võtta vastavalt 
aluslepingu artiklile 290 vastu õigusakte, et 
määrata ELi tasandil kindlaks standardne 
terminoloogia makseteenuste kohta, mis 
on tüüpilised paljudes liikmesriikides, ning 
selliste mõistete määratlused.

(36) Käesolevas direktiivis sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks tuleks 
komisjonile anda volitused võtta vastavalt 
aluslepingu artiklile 290 vastu õigusakte, et 
määrata kindlaks ELi määratluste
standarditud loetelu makseteenuste kohta, 
mis on tüüpilised paljudes liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tagada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks ühetaolised tingimused, 
tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused. Kõnealused volitused 
antakse, et määrata kindlaks teenuste 
hinnakirja vorming, ühine sümbol ja 
kõnealuses hinnakirjas teenuste esitamise 
järjekord, samuti makstud tasude ülevaate 
vorming, ühine sümbol ja kõnealuses 
ülevaates teenuste esitamise järjekord. 
Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

välja jäetud
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veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Võrreldes asjaomaste halduskuludega ei ole selge, kas terminoloogia standardimine toob 
kaasa reaalset kasu.

Muudatusettepanek 210
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kolme aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist ja seejärel iga kahe 
aasta järel peaksid liikmesriigid koguma 
usaldusväärseid aastapõhiseid statistilisi 
andmeid käesoleva direktiivi kohaste 
meetmete toimimise kohta. Nad peaksid 
kasutama kõiki asjakohaseid teabeallikaid 
ja edastama kõnealuse teabe komisjonile.

(38) Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist ja seejärel iga kahe 
aasta järel peaksid liikmesriigid koguma 
usaldusväärseid aastapõhiseid statistilisi 
andmeid käesoleva direktiivi kohaste 
meetmete toimimise kohta. Nad peaksid 
kasutama kõiki asjakohaseid teabeallikaid 
ja edastama kõnealuse teabe komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast selle jõustumist, et võtta 

(39) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
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arvesse turu suundumusi, näiteks uut laadi 
maksekontode ja -teenuste turuletulekut, 
samuti liidu õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi. 
Läbivaatamise käigus tuleks hinnata, kas 
võetud meetmed on aidanud tarbijatel 
paremini aru saada maksekonto tasudest, 
parandanud maksekontode võrreldavust ja 
hõlbustanud maksekontode üleviimist. 
Samuti tuleks kindlaks teha, kui palju 
põhimaksekontosid on avatud, sealhulgas 
nende tarbijate poolt, kellel varem puudus 
pangaühendus. Samuti tuleks hinnata, kas 
pikendatud tähtaegu, mida kohaldatakse 
maksekontode piiriülest üleviimist 
teostavate maksteenuse pakkujate suhtes, 
tuleks säilitada pikema aja jooksul. Lisaks 
tuleks hinnata, kas sellist teavet käsitlevad 
sätted, mida makseteenuse pakkujad 
esitavad kombineeritud toodete 
pakkumisel, on piisavad, või kas tuleks 
võtta täiendavaid meetmeid. Komisjon 
peaks esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, vajaduse korral koos 
õigusakti ettepanekuga.

arvesse turu suundumusi, näiteks uut laadi 
maksekontode ja -teenuste turuletulekut, 
samuti liidu õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi. 
Läbivaatamise käigus tuleks hinnata, kas 
võetud meetmed on aidanud tarbijatel 
paremini aru saada maksekonto tasudest, 
parandanud maksekontode võrreldavust ja 
hõlbustanud maksekontode üleviimist. 
Samuti tuleks kindlaks teha, kui palju 
põhimaksekontosid on avatud, sealhulgas 
nende tarbijate poolt, kellel varem puudus 
pangaühendus. Lisaks tuleks hinnata, kas 
sellist teavet käsitlevad sätted, mida 
makseteenuse pakkujad esitavad 
kombineeritud toodete pakkumisel, on 
piisavad, või kas tuleks võtta täiendavaid 
meetmeid. Tuleks läbi viia uuring, et 
teada saada, kas esineb nõudlust 
piiriülese üleviimisteenuse järele või kas 
praegune olukord vastab tarbijate 
nõudlusele. Komisjon peaks esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, vajaduse korral koos õigusakti 
ettepanekuga.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu suundumusi, näiteks uut laadi
maksekontode ja -teenuste turuletulekut, 
samuti liidu õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi. 
Läbivaatamise käigus tuleks hinnata, kas 
võetud meetmed on aidanud tarbijatel 
paremini aru saada maksekonto tasudest, 
parandanud maksekontode võrreldavust ja 

(39) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
kolm aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu suundumusi, näiteks uut laadi 
maksekontode ja -teenuste turuletulekut, 
samuti liidu õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi. 
Läbivaatamise käigus tuleks hinnata, kas 
võetud meetmed on aidanud tarbijatel 
paremini aru saada maksekonto tasudest, 
parandanud maksekontode võrreldavust ja 
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hõlbustanud maksekontode üleviimist. 
Samuti tuleks kindlaks teha, kui palju 
põhimaksekontosid on avatud, sealhulgas 
nende tarbijate poolt, kellel varem puudus 
pangaühendus. Samuti tuleks hinnata, kas 
pikendatud tähtaegu, mida kohaldatakse 
maksekontode piiriülest üleviimist 
teostavate maksteenuse pakkujate suhtes, 
tuleks säilitada pikema aja jooksul. Lisaks 
tuleks hinnata, kas sellist teavet käsitlevad 
sätted, mida makseteenuse pakkujad 
esitavad kombineeritud toodete 
pakkumisel, on piisavad, või kas tuleks 
võtta täiendavaid meetmeid. Komisjon 
peaks esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, vajaduse korral koos 
õigusakti ettepanekuga.

hõlbustanud maksekontode üleviimist. 
Samuti tuleks kindlaks teha, kui palju 
põhimaksekontosid on avatud, sealhulgas 
nende tarbijate poolt, kellel varem puudus 
pangaühendus. Samuti tuleks hinnata, kas 
pikendatud tähtaegu, mida kohaldatakse 
maksekontode piiriülest üleviimist 
teostavate maksteenuse pakkujate suhtes, 
tuleks säilitada pikema aja jooksul. Lisaks 
tuleks hinnata, kas sellist teavet käsitlevad 
sätted, mida makseteenuse pakkujad 
esitavad kombineeritud toodete 
pakkumisel, on piisavad, või kas tuleks 
võtta täiendavaid meetmeid. Komisjon 
peaks esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, vajaduse korral koos 
õigusakti ettepanekuga.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu suundumusi, näiteks uut laadi 
maksekontode ja -teenuste turuletulekut, 
samuti liidu õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi. 
Läbivaatamise käigus tuleks hinnata, kas 
võetud meetmed on aidanud tarbijatel 
paremini aru saada maksekonto tasudest, 
parandanud maksekontode võrreldavust ja 
hõlbustanud maksekontode üleviimist. 
Samuti tuleks kindlaks teha, kui palju 
põhimaksekontosid on avatud, sealhulgas 
nende tarbijate poolt, kellel varem puudus 
pangaühendus. Samuti tuleks hinnata, kas 
pikendatud tähtaegu, mida kohaldatakse 
maksekontode piiriülest üleviimist 
teostavate maksteenuse pakkujate suhtes, 

(39) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu suundumusi, näiteks uut laadi 
maksekontode ja -teenuste turuletulekut, 
samuti liidu õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi. 
Läbivaatamise käigus tuleks hinnata, kas 
võetud meetmed on aidanud tarbijatel 
paremini aru saada maksekonto tasudest, 
parandanud maksekontode võrreldavust ja 
hõlbustanud maksekontode üleviimist. 
Samuti tuleks kindlaks teha, kui palju 
põhimaksekontosid on avatud, sealhulgas 
nende tarbijate poolt, kellel varem puudus 
pangaühendus, seda tüüpi kontode 
omamise kestus, põhimaksekonto 
avamisest keeldumiste ja kontode 
sulgemiste arv, põhjused ning nendega 
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tuleks säilitada pikema aja jooksul. Lisaks 
tuleks hinnata, kas sellist teavet käsitlevad 
sätted, mida makseteenuse pakkujad 
esitavad kombineeritud toodete 
pakkumisel, on piisavad, või kas tuleks 
võtta täiendavaid meetmeid. Komisjon 
peaks esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, vajaduse korral koos 
õigusakti ettepanekuga.

seotud teenustasud. Samuti tuleks hinnata, 
kas pikendatud tähtaegu, mida 
kohaldatakse maksekontode piiriülest 
üleviimist teostavate maksteenuse 
pakkujate suhtes, tuleks säilitada pikema 
aja jooksul. Lisaks tuleks hinnata, kas 
sellist teavet käsitlevad sätted, mida 
makseteenuse pakkujad esitavad 
kombineeritud toodete pakkumisel, on 
piisavad, või kas tuleks võtta täiendavaid 
meetmeid. Komisjon peaks esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande, vajaduse korral koos õigusakti 
ettepanekuga.

Or. fr

Muudatusettepanek 214
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu suundumusi, näiteks uut laadi 
maksekontode ja -teenuste turuletulekut, 
samuti liidu õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi. 
Läbivaatamise käigus tuleks hinnata, kas 
võetud meetmed on aidanud tarbijatel 
paremini aru saada maksekonto tasudest, 
parandanud maksekontode võrreldavust ja 
hõlbustanud maksekontode üleviimist. 
Samuti tuleks kindlaks teha, kui palju 
põhimaksekontosid on avatud, sealhulgas 
nende tarbijate poolt, kellel varem puudus 
pangaühendus. Samuti tuleks hinnata, kas 
pikendatud tähtaegu, mida kohaldatakse 
maksekontode piiriülest üleviimist 
teostavate maksteenuse pakkujate suhtes, 
tuleks säilitada pikema aja jooksul. Lisaks 
tuleks hinnata, kas sellist teavet käsitlevad 
sätted, mida makseteenuse pakkujad 

(39) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast selle jõustumist, et võtta 
arvesse turu suundumusi, näiteks uut laadi 
maksekontode ja -teenuste turuletulekut, 
samuti liidu õiguse muude valdkondade 
arengut ning liikmesriikide kogemusi. 
Läbivaatamise käigus tuleks hinnata, kas 
võetud meetmed on aidanud tarbijatel 
paremini aru saada maksekonto tasudest, 
parandanud maksekontode võrreldavust ja 
hõlbustanud maksekontode üleviimist. 
Samuti tuleks kindlaks teha, kui palju 
põhimaksekontosid on avatud, sealhulgas
nende tarbijate poolt, kellel varem puudus 
pangaühendus. Lisaks tuleks hinnata, kas 
sellist teavet käsitlevad sätted, mida 
makseteenuse pakkujad esitavad 
kombineeritud toodete pakkumisel, on 
piisavad, või kas tuleks võtta täiendavaid 
meetmeid. Komisjon peaks esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
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esitavad kombineeritud toodete 
pakkumisel, on piisavad, või kas tuleks 
võtta täiendavaid meetmeid. Komisjon 
peaks esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, vajaduse korral koos 
õigusakti ettepanekuga.

aruande, vajaduse korral koos õigusakti 
ettepanekuga.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 a) Kuna finantsteenused on 
kompleksne toode, tuleb tarbijatele 
pakkuda kvaliteetset nõuannet. Lisaks 
tuleb makseteenuse sektoris suurendada 
konkurentsi, et edendada uuendusi ja 
saavutada tarbijate jaoks mõistlikud 
hinnad. Maksekontode võrdlusveebisaidid 
võivad olla kasulikud vahendid 
konkurentsi ja kvaliteediga seotud 
eesmärkide saavutamisel, kui neis 
arvestatakse mitte üksnes hindu, vaid ka 
teenuse kvaliteeti kajastavaid näitajad. 
Selle taustal on oluline lisada näitajaid, 
nagu makseteenuse pakkuja filiaalide 
võrk, võrdlusveebisaitide näitajate hulka. 

Or. en

Muudatusettepanek 216
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41 b) Oluline on mitte ainult parandada 
tarbijate teadlikkust teenuse liikide ja 
nende tasude kohta, vaid ka see, et panga 
üldist majanduslikku tugevust kajastav 
teave on põhjus, miks tarbija valib selle 
panga, mille kaudu ta teostab oma äri 
ning kus asub tihti ka tema maksekonto. 
See suurendab tarbijate survet, mis on üks 
võimsamaid ettevõtete muutumise 
stiimuleid lisaks investorite ja järelevalve 
survele krediidiasutuste puhul, et 
konkureerida asutuse tugevuse, tulude ja 
teenuse kvaliteedi vallas. Seetõttu on 
asjakohane, et komisjon hindab 
võimalusi, mida saaks krediidiasutuste 
puhul võtta kasutusele üleliidulise 
finantstugevuse näitajana, mis põhineks 
muu hulgas kapitali adekvaatsuse, varade 
kvaliteedi, valitsemise ja riskijuhtimise, 
samuti tulude ja likviidsuse 
järelevalveasutuste hinnangul ning mida 
esitatakse lihtsas ja kergesti mõistetavas 
vormingus, näiteks valgusfoori 
süsteemina, mille eesmärk on pakkuda 
tarbijatele teavet, mis täiendab 
maksekontode tasude läbipaistvust ning 
muid jaepangandusteenuseid;

Or. en

Selgitus

Arvestades, et tarbijad kalduvad teostama oma äri panga kaudu, kus neil on juba konto, ei 
tohiks maksekonto üleviimise lihtsustamine kaasa tuua pankade konkureerimist üksnes tasu 
vallas. On oluline, et tarbija valik rajaneks panga majandustugevuse kokkuvõtlikul teabel. 
CAMELSi süsteem, mida USA föderaalne hoiuste tagamise amet ja föderaalreserv kasutab 
järelevalve eesmärkidel, pakub välja kategooriaid, näiteks valgusfoori süsteem, mida võiks 
pakkuda tarbijatele. 

Muudatusettepanek 217
Syed Kamall
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta liidus.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta 
liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Piiriülene üleviimisteenus tähendaks tohutut kulu ja riski, kuid vähest kasu, arvestades 
kirjeldatud piiriülese teenuse madalat nõudlust. Piiriüleseid tehinguid lihtsustatakse ka 
määruse 260/2012 rakendamisega.

Muudatusettepanek 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta liidus.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta
liikmesriigis.

Or. de
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Muudatusettepanek 219
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta liidus.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta liidus.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta liidus.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta liidus.

1. Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
eeskirjad, mis käsitlevad selliste tasude 
läbipaistvust ja võrreldavust, mida 
nõutakse tarbijatelt seoses nende 
maksekontodega, mida hoitakse Euroopa 
Liidus ja mida pakuvad liidus asuvad 
makseteenuse pakkujad, ning eeskirjad 
maksekontode üleviimise kohta 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Samuti määratakse käesoleva 
direktiiviga kindlaks selliste eeskirjade ja 
tingimuste raamistik, mille kohaselt 
tagavad liikmesriigid tarbijatele õiguse 
avada ja kasutada põhimaksekontot liidus.

2. Samuti määratakse käesoleva 
direktiiviga kindlaks selliste eeskirjade ja 
tingimuste raamistik, mille kohaselt 
tagavad liikmesriigid tarbijatele õiguse 
avada ja kasutada põhimaksekontot 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ilma et see piiraks artiklites 15−19 
sätestatud erisätteid, tuleks 
põhimaksekontot käsitleda maksekontona 
käesoleva direktiivi eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et läbipaistvuse sätteid II peatükis ja üleviimise sätteid III peatükis 
kohaldatakse ka põhimaksekontode suhtes. See ei ole komisjoni ettepanekus täiesti selge.

Muudatusettepanek 225
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Selleks et järgida käesolevas 
direktiivis sätestatud nõudeid, tagavad 
liikmesriigid makseteenuse pakkujale 
juurdepääsu ulatuslikule, 
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funktsionaalsele andmebaasile, mille abil 
nad saavad kontrollida tarbija aadressi, 
identiteeti ja krediidivõimet liikmesriigis, 
et aidata kaasa pettuste ennetamisele, 
jälgida tarbijate võlakohustuse täitmist 
ning nende nõuetele vastavust kooskõlas 
direktiiviga 2005/60/EÜ. Nimetatud 
juurdepääsu tingimused ei tohi olla 
diskrimineerivad. Kõnealuse andmebaasi 
kohustuslikud väljad peaksid sisaldama 
nime, aadressi, sünnikuupäeva, 
elukohariiki ja kodakondsust.
Juurdepääs sellisele andmebaasile 
võimaldab liikmesriikidel täita Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
(elamukinnisvaraga seotud 
krediidilepingute kohta) artiklis 16 
sätestatud nõudeid.

Or. en

Selgitus

Selleks et takistada rahapesu ja muud kuritegelikku tegevust, võib selline andmebaas aidata 
makseteenuse pakkujatel kontrollida tarbijaid veendumaks, et nad taotlevad põhimaksekontot 
õiguspäraselt. See on eriti oluline juhul, kui pank ei ole tarbijale varem teenust osutanud.

Muudatusettepanek 226
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „maksekonto” – ühe või mitme 
makseteenuse kasutaja nimel olev konto, 
mida kasutatakse maksetehingute 
tegemiseks;

(b) „maksekonto” – ühe või mitme 
makseteenuse kasutaja nimel olev konto, 
mida kasutatakse maksetehingute 
tegemiseks. Käesoleva direktiivi eesmärgil 
ei hõlma maksekonto
i) kontosid, mis on eelkõige mõeldud 
hoiuste jaoks, või hoiukontosid,
ii) krediitkaarte,
iii) jooksevkonto hüpoteeke ning
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iv) e-rahakotte, e-raha ja e-maksekaarte;

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala peaks piirduma maksekontoga.

Muudatusettepanek 227
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) „põhimaksekonto” − arvelduskonto, 
mille finantsteenused on sularaha 
sissemakse, sularaha väljavõtmine, 
maksetehingute otsekorraldused, 
deebetkaart, internetimaksed, krediit- ja 
püsikorraldused;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) „maksekontoga seotud teenused” − 
kõik teenused, mis on seotud 
maksekontoga, sealhulgas 
makseteenused;

Or. en

Selgitus

Euroopa Tarbijaliitude Amet (BEUC) teeb ettepaneku kasutada mõistet „maksekontoga 
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seotud teenused” mõiste „makseteenuse” asemel, kuna endine termin on praeguses kontekstis 
täpsem. Näiteks maksekaardi kindlustus ja arvelduskrediit ei ole makseteenused, kuid need 
kuuluvad ka maksekontoga seotud teenuste reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 229
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) „teenused, mis on seotud 
maksekontoga” − kõik teenused, mis on 
seotud maksekontoga, sealhulgas 
makseteenused;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „makseteenuse pakkuja” – direktiivi 
2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 9 määratletud 
makseteenuse pakkuja;

(e) „makseteenuse pakkuja” – direktiivi 
2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 9 määratletud 
makseteenuse pakkuja; makseteenuse 
pakkujad, kes tegutsevad üksnes interneti 
e-maksekonto pakkujatena, jäetakse 
direktiivi reguleerimisalast välja;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „edastav makseteenuse pakkuja” –
makseteenuse pakkuja, kes edastab teabe 
kõigi või mõningate korduvmaksete kohta;

(g) „edastav makseteenuse pakkuja” –
kliendi praegune makseteenuse pakkuja, 
kes edastab teabe kõigi või mõningate 
korduvmaksete kohta vastuvõtvale 
maksuteenuse pakkujale;

Or. en

Selgitus

Kui teenusepakkujat vahetatakse korduvalt, siis eelmine teenusepakkuja ahelas ei vastuta uue 
ülekande eest, kuna vastutus maksete eest on juba üle läinud praegusele makseteenuse 
pakkujale.

Muudatusettepanek 232
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) „vastuvõttev makseteenuse pakkuja” –
makseteenuse pakkuja, kellele edastatakse 
teave kõigi või mõningate korduvmaksete 
kohta;

(h) „vastuvõttev makseteenuse pakkuja” –
uus makseteenuse pakkuja, kellega tarbija 
sõlmib lepingu ja avab uue maksekonto 
ning kellele edastav makseteenuse 
pakkuja edastab teabe kõigi või mõningate 
korduvmaksete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „tasud” – tarbija poolt makseteenuse (k) „tasud” – kõik maksud, tasud ja kulud 
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pakkujale makseteenuste osutamise või 
maksekontol tehtavate tehingute eest 
makstavad mis tahes tasud;

teenuste eest, mis on seotud 
maksekontoga, sealhulgas karistused, 
krediitkaardi või arvelduskrediidi 
intressimäärad nende olemasolu korral, 
mida tarbija maksab makseteenuse 
pakkujale;

Or. en

Selgitus

Finantsteenuste kasutajarühm / Euroopa Tarbijaliitude Amet (FSUG/BEUC) Tasu 
läbipaistvust ja võrreldavust on vaja kohaldada kõigi maksekontoga seotud maksude, tasude 
ja kulude suhtes, sealhulgas karistused, arvelduskrediit ja krediitkaardi intressimäärad.

Muudatusettepanek 234
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „tasud” – tarbija poolt makseteenuse 
pakkujale makseteenuste osutamise või 
maksekontol tehtavate tehingute eest 
makstavad mis tahes tasud;

(k) „tasud” – tarbija poolt makseteenuse 
pakkujale makseteenuste ja muude 
maksekontoga seotud teenuste osutamise 
eest makstavad mis tahes tasud ja 
karistused;

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et termin „tasud” hõlmab kõiki tasusid, millega tarbija puutub kokku 
maksekonto puhul.

Muudatusettepanek 235
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „tasud” – tarbija poolt makseteenuse (k) „tasud” – tarbija poolt makseteenuse 
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pakkujale makseteenuste osutamise või 
maksekontol tehtavate tehingute eest 
makstavad mis tahes tasud;

pakkujale makseteenuste osutamise või 
maksekontol tehtavate tehingute eest 
makstavad mis tahes tasud, mis on seotud 
maksekontoga, sealhulgas 
arvelduskrediit, karistused ning 
krediitkaardi intressimäärad;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) „üleviimine” – tarbija taotlusel teabe 
edastamine ühelt makseteenuse pakkujalt 
teisele kõigi või mõningate 
kreeditkorralduste püsikorralduste, 
korduvate otsekorralduste ja korduvate 
sissetulevate kreeditkorralduste kohta, mis 
tehakse maksekontol, koos positiivse 
kontojäägi ülekandmisega ühelt
maksekontolt teisele või varasema konto 
sulgemisega või ilma selleta;

(m) „üleviimine” – tarbija taotlusel teabe 
ühekordne edastamine makseteenuse 
pakkujalt vastuvõtvale maksuteenuse 
pakkujale kõigi või mõningate 
kreeditkorralduste püsikorralduste, 
korduvate otsekorralduste ja korduvate 
sissetulevate kreeditkorralduste kohta, mis 
tehakse varasemalt maksekontol, koos 
positiivse kontojäägi ülekandmisega 
varasemalt maksekontolt uuele või 
varasema konto sulgemisega liikmesriigis
või ilma selleta;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) „üleviimine” – tarbija taotlusel teabe 
edastamine ühelt makseteenuse pakkujalt 
teisele kõigi või mõningate 
kreeditkorralduste püsikorralduste, 

(m) „üleviimine” – tarbija taotlusel teabe 
edastamine ühelt makseteenuse pakkujalt 
teisele kõigi või mõningate 
kreeditkorralduste püsikorralduste, 
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korduvate otsekorralduste ja korduvate 
sissetulevate kreeditkorralduste kohta, mis 
tehakse maksekontol, koos positiivse 
kontojäägi ülekandmisega ühelt 
maksekontolt teisele või varasema konto 
sulgemisega või ilma selleta;

korduvate otsekorralduste ja korduvate 
sissetulevate kreeditkorralduste kohta, mis 
tehakse maksekontol, koos positiivse 
kontojäägi ülekandmisega ühelt 
maksekontolt teisele või varasema konto 
sulgemisega või ilma selleta; üleviimist 
võib kohaldada üksnes positiivse või 
tasakaalus saldoga konto puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) „üleviimine” – tarbija taotlusel teabe 
edastamine ühelt makseteenuse pakkujalt 
teisele kõigi või mõningate 
kreeditkorralduste püsikorralduste, 
korduvate otsekorralduste ja korduvate 
sissetulevate kreeditkorralduste kohta, mis 
tehakse maksekontol, koos positiivse 
kontojäägi ülekandmisega ühelt 
maksekontolt teisele või varasema konto 
sulgemisega või ilma selleta;

(m) „üleviimine” – tarbija taotlusel teabe 
edastamine ühelt makseteenuse pakkujalt 
teisele ELi piires kõigi või mõningate 
kreeditkorralduste püsikorralduste, 
korduvate otsekorralduste ja korduvate 
sissetulevate kreeditkorralduste kohta, mis 
tehakse maksekontol, koos positiivse 
kontojäägi ülekandmisega ühelt 
maksekontolt teisele või varasema konto 
sulgemisega või ilma selleta;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et üleviimine peaks olema võimalik kogu ELis.

Muudatusettepanek 239
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt o
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) „kreeditkorraldus” – riigisisene või 
piiriülene makseteenus, mille puhul 
makseteenuse pakkuja, kelle juures maksja 
maksekonto asub, krediteerib makse saaja 
maksekontot maksetehingu või 
järjestikuste maksetehingutega maksja 
maksekontolt maksja antud juhise alusel;

(o) „kreeditkorraldus” – makseteenus, 
mille puhul makseteenuse pakkuja, kelle 
juures maksja maksekonto asub, 
krediteerib makse saaja maksekontot 
maksetehingu või järjestikuste 
maksetehingutega maksja maksekontolt 
maksja antud juhise alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt r a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r a) „arvelduspäev” – päev, mil 
maksetehingu täitmisega seotud maksja 
asjaomane makseteenuse pakkuja või 
makse saaja makseteenuse pakkuja on 
maksetehingu täitmiseks vajalikuks 
arvelduseks avatud, nagu on määratletud 
direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 27;

Or. en

Selgitus

Siseriiklike üleviimiskavade eesmärgil tuleks nõue piiritleda arvelduspäeva, mitte 
kalendripäevaga, arvestades, et pangad ei ole nädalavahetustel avatud.

Muudatusettepanek 241
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt r a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r a) „arvelduspäev” – päev, mil 
maksetehingu täitmisega seotud maksja 
asjaomane makseteenuse pakkuja või 
makse saaja makseteenuse pakkuja on 
maksetehingu täitmiseks vajalikuks 
arvelduseks avatud, nagu on määratletud 
direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 27;

Or. en

Muudatusettepanek 242
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt r a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r a) „arvelduspäev” – päev, mil 
maksetehingu täitmisega seotud maksja 
asjaomane makseteenuse pakkuja või 
makse saaja makseteenuse pakkuja on 
maksetehingu täitmiseks vajalikuks 
arvelduseks avatud, nagu on määratletud 
direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 27;

Or. en

Selgitus

Kuna „arvelduspäev“ on mõiste, mida kasutatakse maksekontode edastamisel, siis tuleb seda 
määratleda. 

Muudatusettepanek 243
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kõige tüüpilisemate 
makseteenuste loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse tasu siseriiklikul tasandil ja 
standardset terminoloogiat

Maksekontoga seotud standarditud 
terminoloogia

Or. en

Muudatusettepanek 244
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Selliste kõige tüüpilisemate
makseteenuste loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse tasu siseriiklikul tasandil ja 
standardset terminoloogiat

Selliste maksekontoga seotud teenuste
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu 
siseriiklikul tasandil ja standardset 
terminoloogiat

Or. en

Muudatusettepanek 245
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Selliste kõige tüüpilisemate
makseteenuste loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse tasu siseriiklikul tasandil ja 
standardset terminoloogiat

Selliste teenuste loetelu, mis on
maksekontoga seotud ning mille suhtes 
kohaldatakse tasu siseriiklikul tasandil ja 
standardset terminoloogiat

Or. en
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Muudatusettepanek 246
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste kõige tüüpilisemate makseteenuste 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu
siseriiklikul tasandil ja standardset 
terminoloogiat

Kõige tüüpilisemate makseteenuste loetelu 
siseriiklikul tasandil ja standardne 
terminoloogia

Or. en

Muudatusettepanek 247
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20 
makseteenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse üldise loetelu teenustest, 
mis on seotud maksekontoga, mille suhtes 
kohaldatakse tasu siseriiklikul tasandi. 
Loetelus esitatakse standarditud mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta. Iga teenuse puhul saab kasutada 
üksnes ühte nimetust.

Or. en

Selgitus

Puudub igasugune põhjus, miks liikmesriik ei saa katalogiseerida makseid, mis on seotud 
tema territooriumil kasutatava iga makseteenusega. Lisaks peaks loetelu sisaldama tarbija 
suhtes kohaldatavaid tasusid, mitte neid, mis on rangelt seotud maksete tegemisega.

Muudatusettepanek 248
Evelyne Gebhardt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20 
makseteenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu kõigist teenustest, 
mis on seotud maksekontoga, mille suhtes 
kohaldatakse tasu siseriiklikul tasandi. 
Loetelus esitatakse standarditud mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta. Iga teenuse puhul saab kasutada 
üksnes ühte nimetust.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20 
makseteenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt
15 makseteenusest, mis moodustavad 90 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu või 
pakutakse tasuta siseriiklikul tasandil. 
Loetelus, mis peab olema selge ja 
konkreetne, esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

Or. en

Selgitus

Selleks et saada korralik ülevaade maksekonto tasu struktuurist, tuleks lisada ka tasuta 
pakutavad teenused. Asjaolu, et teatud teenuseid pakutakse mõnedes liikmesriikides tasuta, 
kuid teistes tasu eest, on eriti oluline, kui tegemist on piiriülese standardimise ja võrdlusega.
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Muudatusettepanek 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20 
makseteenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu makseteenustest, 
mis moodustavad 80 % kõige 
tüüpilisematest makseteenustest, mille 
suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse määratlused 
iga kindlaks määratud teenuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20 
makseteenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu kõige 
tüüpilisematest makseteenustest, mis 
moodustavad 80 % kõige tüüpilisematest 
makseteenustest, mille suhtes kohaldatakse 
tasu siseriiklikul tasandil. Loetelus 
esitatakse mõisted ja määratlused iga 
kindlaks määratud teenuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Syed Kamall
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20 
makseteenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks loetelu makseteenustest, mis 
moodustavad 80 % kõige tüüpilisematest 
makseteenustest, mille suhtes kohaldatakse 
tasu siseriiklikul tasandil. Loetelus 
esitatakse mõisted ja määratlused iga 
kindlaks määratud teenuse kohta.

Or. en

Selgitus

Võrreldes asjaomaste halduskuludega ei ole selge, kas terminoloogia standardimine toob 
kaasa reaalset kasu.

Muudatusettepanek 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20 
makseteenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks loetelu makseteenustest, mis 
moodustavad 80 % kõige tüüpilisematest 
makseteenustest, mille suhtes kohaldatakse 
tasu siseriiklikul tasandil. Loetelus 
esitatakse mõisted ja määratlused iga 
kindlaks määratud teenuse kohta.

Or. en

Selgitus

Pädevate asutuste koostatud loetelu peaks olema lõplik. Vähemalt 20 teenust võivad viia 
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kummalise tulemuseni, näiteks teenuse poolitamine. Kui aga makseteenuse pakkuja ei paku 
kõiki standarditud makseteenuseid? Käesoleva direktiivi reguleerimisala hõlmab 
makseteenuseid, mis on määratletud makseteenuste direktiivis ja SEPA lõppkuupäeva 
määruses.

Muudatusettepanek 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20
makseteenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks loetelu makseteenustest, mis 
moodustavad 80 % kõige tüüpilisematest 
makseteenustest, mille suhtes kohaldatakse 
tasu siseriiklikul tasandil. Loetelus 
esitatakse mõisted ja määratlused iga 
kindlaks määratud teenuse kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 255
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20 
makseteenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu makseteenustest, 
mis moodustavad 80 % kõige 
tüüpilisematest makseteenustest, mille 
suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20
makseteenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 20
makseteenusest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta ning näidatakse selgelt, kas nende 
suhtes kohaldatakse siseriiklikke või ELi 
õigusakte. 

Or. en

Muudatusettepanek 257
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel võtavad pädevad 
asutused arvesse teenuseid:

välja jäetud

(1) mida tarbijad kõige sagedamini seoses 
oma maksekontoga kasutavad;
(2) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kulud teenuse kohta;
(3) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kogukulud;
(4) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem tulu teenuse 
kohta;
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(5) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem kogutulu.
Pädevate asutuste abistamiseks töötab 
EBA määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 
16 kohaselt välja suunised.

Or. en

Selgitus

Kuna ei ole selgitatud makseteenuste loetelu piiramist, siis pole nende valiku kriteeriumid 
vajalikud.

Muudatusettepanek 258
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel võtavad pädevad 
asutused arvesse teenuseid:

välja jäetud

(1) mida tarbijad kõige sagedamini seoses 
oma maksekontoga kasutavad;
(2) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kulud teenuse kohta;
(3) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kogukulud;
(4) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem tulu teenuse 
kohta;
(5) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem kogutulu.
Pädevate asutuste abistamiseks töötab 
EBA määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 
16 kohaselt välja suunised.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigi pädevatele asutustele tuleks võimaldada paindlikkust sõnastikku lisatavate 
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asjakohaste makseteenuste määratlemisel.

Muudatusettepanek 259
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel võtavad pädevad 
asutused arvesse teenuseid:

välja jäetud

(1) mida tarbijad kõige sagedamini seoses 
oma maksekontoga kasutavad;
(2) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kulud teenuse kohta;
(3) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kogukulud;
(4) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem tulu teenuse 
kohta;
(5) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem kogutulu.
Pädevate asutuste abistamiseks töötab 
EBA määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 
16 kohaselt välja suunised.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel võtavad pädevad 
asutused arvesse teenuseid:

välja jäetud

(1) mida tarbijad kõige sagedamini seoses 
oma maksekontoga kasutavad;
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(2) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kulud teenuse kohta;
(3) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kogukulud;
(4) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem tulu teenuse 
kohta;
(5) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem kogutulu.
Pädevate asutuste abistamiseks töötab 
EBA määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 
16 kohaselt välja suunised.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel võtavad pädevad 
asutused arvesse teenuseid:

välja jäetud

(1) mida tarbijad kõige sagedamini seoses 
oma maksekontoga kasutavad;
(2) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kulud teenuse kohta;
(3) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kogukulud;
(4) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem tulu teenuse 
kohta;
(5) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem kogutulu.
Pädevate asutuste abistamiseks töötab 
EBA määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 
16 kohaselt välja suunised.

Or. en
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Selgitus

Kriteeriume on väga raske rakendada, see on keeruline protsess ning EBA-l on raske neid 
määratleda. Individuaalsed tarbimisharjumused mõjutavad makseteenuste kasutamist ning 
need võivad muutuda iga kahe nädala või kuu tagant. Makseteenuste pakkujatel on ka 
lojaalsusprogrammid erinevate hinnaalandustega eri klientide puhul. Kriteeriumides ei 
arvestata makseteenuse pakkujate erinevaid kulustruktuure. Sageli on teave äri- või 
ametisaladus.

Muudatusettepanek 262
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel võtavad pädevad 
asutused arvesse teenuseid:

välja jäetud

(1) mida tarbijad kõige sagedamini seoses 
oma maksekontoga kasutavad;
(2) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kulud teenuse kohta;
(3) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kogukulud;
(4) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem tulu teenuse 
kohta;
(5) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem kogutulu.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile välja jäetud
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lõikes 1 osutatud esialgse loetelu kuue 
kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Võrreldes asjaomaste halduskuludega ei ole selge, kas terminoloogia standardimine toob 
kaasa reaalset kasu.

Muudatusettepanek 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud esialgse loetelu kuue kuu
jooksul alates käesoleva määruse
jõustumisest.

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud loetelu ühe aasta jooksul 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest.

Or. en

Selgitus

Kuus kuud on loetelu koostamiseks liiga lühike aeg. Üks aasta on otstarbekam.

Muudatusettepanek 265
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud esialgse loetelu kuue kuu
jooksul alates käesoleva määruse
jõustumisest.

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
lõikes 1 osutatud esialgse loetelu ühe aasta
jooksul alates käesoleva direktiivi
jõustumisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 266
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 
esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks 
ELi standarditud terminoloogia nende 
makseteenuste puhul, mis on tüüpilised 
vähemalt enamikus liikmesriikides. ELi 
standarditud terminoloogia hõlmab 
tüüpiliste teenuste ühtseid mõisteid ja 
määratlusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Võrreldes asjaomaste halduskuludega ei ole selge, kas terminoloogia standardimine toob 
kaasa reaalset kasu.

Muudatusettepanek 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt
esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks 
ELi standarditud terminoloogia nende 
makseteenuste puhul, mis on tüüpilised 
vähemalt enamikus liikmesriikides. ELi 
standarditud terminoloogia hõlmab 
tüüpiliste teenuste ühtseid mõisteid ja 
määratlusi.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

ELi tasandil standardimine on keeruline riikidevaheliste erinevuste, keeleprobleemi, erinevate 
tõlgenduste jne tõttu. Tarbijate harjumused ja ootused erinevad liikmesriigiti. Näiteks Soomes 
kasutatakse väga harva tšekke või otsearveldusi ning vähenenud on sularaha kasutamine. 
Soomes moodustab otsearvelduste osakaal kõikidest sularahata maksetest üksnes 4 %, kuid 
Prantsusmaal ja Saksamaal on see palju suurem.

Muudatusettepanek 268
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 
esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks ELi 
standarditud terminoloogia nende 
makseteenuste puhul, mis on tüüpilised 
vähemalt enamikus liikmesriikides. ELi 
standarditud terminoloogia hõlmab 
tüüpiliste teenuste ühtseid mõisteid ja 
määratlusi.

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 
esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks ELi 
standarditud loetelu nende makseteenuste 
puhul, mis on tüüpilised vähemalt 
enamikus liikmesriikides. ELi standarditud 
loetelu hõlmab ühtseid määratlusi, mis 
selgitavad enamikus liikmesriikides 
kasutusel olevaid tüüpilisi teenuseid.
Selline loetelu muudab tarbijate jaoks 
samade teenuste piiriülese võrdlemise 
lihtsamaks.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 
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esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks ELi 
standarditud terminoloogia nende
makseteenuste puhul, mis on tüüpilised 
vähemalt enamikus liikmesriikides. ELi 
standarditud terminoloogia hõlmab 
tüüpiliste teenuste ühtseid mõisteid ja 
määratlusi.

esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks ELi 
standarditud terminoloogia maksekontoga 
seotud teenuste puhul, mis on tüüpilised 
vähemalt enamikus liikmesriikides. ELi 
standarditud terminoloogia hõlmab 
tüüpiliste teenuste ühtseid mõisteid ja 
määratlusi. Iga teenuse puhul saab 
kasutada üksnes ühte nimetust.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 
esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks ELi 
standarditud terminoloogia nende
makseteenuste puhul, mis on tüüpilised 
vähemalt enamikus liikmesriikides. ELi 
standarditud terminoloogia hõlmab 
tüüpiliste teenuste ühtseid mõisteid ja 
määratlusi.

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 
esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks ELi 
standarditud terminoloogia maksekontoga 
seotud teenuste puhul, mis on tüüpilised 
vähemalt enamikus liikmesriikides. ELi 
standarditud terminoloogia hõlmab 
tüüpiliste teenuste ühtseid mõisteid ja 
määratlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 

4. Komisjon võib suuniste alusel pakkuda
lõike 3 kohaselt esitatud esialgse loetelu 
alusel välja ELi standarditud terminoloogia 
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esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks
ELi standarditud terminoloogia nende 
makseteenuste puhul, mis on tüüpilised 
vähemalt enamikus liikmesriikides. ELi 
standarditud terminoloogia hõlmab 
tüüpiliste teenuste ühtseid mõisteid ja 
määratlusi.

nende makseteenuste puhul, mis on 
tüüpilised vähemalt enamikus 
liikmesriikides. ELi standarditud 
terminoloogia hõlmab tüüpiliste teenuste 
ühtseid mõisteid ja määratlusi.

Or. de

Muudatusettepanek 272
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 
esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks ELi 
standarditud terminoloogia nende 
makseteenuste puhul, mis on tüüpilised 
vähemalt enamikus liikmesriikides. ELi 
standarditud terminoloogia hõlmab 
tüüpiliste teenuste ühtseid mõisteid ja 
määratlusi.

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 
esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks ELi 
standarditud terminoloogia nende 
makseteenuste puhul, mis on tüüpilised 
vähemalt enamikus liikmesriikides. ELi 
standarditud terminoloogia, mis peab 
olema selge ja konkreetne, hõlmab 
tüüpiliste teenuste ühtseid mõisteid ja 
määratlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast lõikes 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas võtab iga liikmesriik lõike 4 
kohaselt vastu võetud ELi standarditud 

välja jäetud
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terminoloogia viivitamata üle lõikes 1 
osutatud esialgsesse loetellu ja avaldab 
kõnealuse loetelu.

Or. de

Muudatusettepanek 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast lõikes 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas võtab iga liikmesriik lõike 4 
kohaselt vastu võetud ELi standarditud 
terminoloogia viivitamata üle lõikes 1 
osutatud esialgsesse loetellu ja avaldab 
kõnealuse loetelu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 275
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast lõikes 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas võtab iga liikmesriik lõike 4 
kohaselt vastu võetud ELi standarditud
terminoloogia viivitamata üle lõikes 1 
osutatud esialgsesse loetellu ja avaldab 
kõnealuse loetelu.

5. Pärast lõikes 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas avaldab iga liikmesriik 
viivitamata lõike 4 kohaselt vastu võetud 
ELi standarditud loetelu.

Or. en



PE516.948v02-00 102/161 AM\1002483ET.doc

ET

Muudatusettepanek 276
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pärast lõikes 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas võtab iga liikmesriik lõike 4 
kohaselt vastu võetud ELi standarditud 
terminoloogia viivitamata üle lõikes 1 
osutatud esialgsesse loetellu ja avaldab 
kõnealuse loetelu.

5. Pärast lõikes 4 osutatud delegeeritud 
õigusaktide avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas võtab iga liikmesriik lõike 4 
kohaselt vastu võetud ELi standarditud 
terminoloogia viivitamata üle lõikes 1 
osutatud esialgsesse loetellu ja avaldab 
kõnealuse loetelu. Loetelule lisatud 
maksekonto teenustasud ei pruugi olla 
seaduslikult lubatud kõigis 
liikmesriikides. See, kas teatud teenustasu 
on liikmesriigis kohaldatav, määratakse 
kindlaks liikmesriigi vastavate 
õigusnormide abil.

Or. en

Selgitus

Vaatamata maksekonto teenustasude ELi standarditud terminoloogia kehtestamisele tuleb 
siseriiklike õigusstruktuuride erinevusi seoses tasude kohaldatavusega arvesse võtta. 
Käesolev muudatusettepanek rajaneb Saksamaa tarbijakaitse organisatsioonide liidu (VZVB) 
kogemusel.

Muudatusettepanek 277
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et enne tarbijaga 
maksekonto lepingu sõlmimist esitavad 
makseteenuse pakkujad tarbijale teenuste 
hinnakirja, mis sisaldab artikli 3 lõikes 5 
osutatud kõige tüüpilisemate teenuste 

1. Liikmesriigid tagavad, et enne tarbijaga 
maksekonto lepingu sõlmimist esitavad 
makseteenuse pakkujad tarbijale teenuste 
põhjaliku hinnakirja, mis toob esile artikli 
3 lõikes 5 osutatud kõige tüüpilisemate 
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loetelu ning iga teenuse puhul 
kohaldatavaid tasusid.

teenuste loetelu ning iga teenuse puhul 
kohaldatavaid tasusid. Kui makseteenuse 
pakkuja muudab tasusid, tuleb tarbijat 
nendest põhjalikult kirjalikult teavitada.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek rajaneb sotsiaalse platvormi ja Saksamaa hoolekandetegevuse 
sõltumatute organisatsioonide liidu kogemusel.

Muudatusettepanek 278
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et enne tarbijaga 
maksekonto lepingu sõlmimist esitavad 
makseteenuse pakkujad tarbijale teenuste 
hinnakirja, mis sisaldab artikli 3 lõikes 5 
osutatud kõige tüüpilisemate teenuste 
loetelu ning iga teenuse puhul 
kohaldatavaid tasusid.

1. Liikmesriigid tagavad, et enne tarbijaga 
maksekonto lepingu sõlmimist esitavad 
makseteenuse pakkujad tarbijale teenuste 
hinnakirja, mis sisaldab artikli 3 lõikes 5 
osutatud kõige tüüpilisemate teenuste 
loetelu ning iga teenuse puhul 
kohaldatavaid tasusid ning vajaduse korral 
ka kontoga seotud kõiki muid teenuseid ja 
tasusid.

Or. en

Selgitus

Hinnakiri peaks andma tarbijale selge pildi kõigist maksekontoga seotud kuludest.

Muudatusettepanek 279
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et enne tarbijaga 1. Liikmesriigid tagavad, et enne tarbijaga 
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maksekonto lepingu sõlmimist esitavad 
makseteenuse pakkujad tarbijale teenuste 
hinnakirja, mis sisaldab artikli 3 lõikes 5
osutatud kõige tüüpilisemate teenuste 
loetelu ning iga teenuse puhul 
kohaldatavaid tasusid.

maksekonto lepingu sõlmimist esitavad 
makseteenuse pakkujad tarbijale teenuste 
hinnakirja, mis sisaldab artikli 3 lõikes 1
osutatud kõige tüüpilisemate teenuste 
loetelu ning iga teenuse puhul 
kohaldatavaid tasusid. Nõutavate tasude 
muutmisel tuleb tarbijaid uutest tasudest 
nõuetekohaselt teavitada.

Or. de

Muudatusettepanek 280
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et enne tarbijaga 
maksekonto lepingu sõlmimist esitavad 
makseteenuse pakkujad tarbijale teenuste 
hinnakirja, mis sisaldab artikli 3 lõikes 5 
osutatud kõige tüüpilisemate teenuste 
loetelu ning iga teenuse puhul 
kohaldatavaid tasusid.

1. Liikmesriigid tagavad, et sobival ajal
enne tarbijaga maksekonto lepingu 
sõlmimist esitavad ja annavad
makseteenuse pakkujad tarbijale teada
teenuste hinnakirja, mis sisaldab artikli 3 
lõikes 5 osutatud kõige tüüpilisemate 
teenuste loetelu ning iga teenuse puhul 
kohaldatavaid tasusid.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et enne tarbijaga 
maksekonto lepingu sõlmimist esitavad 
makseteenuse pakkujad tarbijale teenuste 
hinnakirja, mis sisaldab artikli 3 lõikes 5
osutatud kõige tüüpilisemate teenuste 
loetelu ning iga teenuse puhul 

1. Liikmesriigid tagavad, et enne tarbijaga 
maksekonto lepingu sõlmimist esitavad 
makseteenuse pakkujad tarbijale teenuste 
hinnakirja, mis sisaldab artikli 3 lõikes 1
osutatud kõige tüüpilisemate teenuste 
loetelu ning iga teenuse puhul 
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kohaldatavaid tasusid. kohaldatavaid tasusid.

Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõike 5 väljajätmise ettepaneku tõttu.

Muudatusettepanek 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõutavate tasude muutmise korral 
põhjendavad makseteenuse pakkujad 
tarbijale tasude muutmist ja teavitavad 
teda tasude suurusest kirjalikult.

Or. de

Muudatusettepanek 283
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
makseteenuse pakkujal ei ole lubatud 
nõuda mingit tasu, mis ei ole esitatud 
hinnakirjas.

Or. en

Selgitus

Hinnakirja põhjalikkuse tagamine on oluline (BEUC).
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Muudatusettepanek 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
makseteenuse pakkujad ei kohalda 
mingeid tasusid, mis ei ole selgelt esitatud 
hinnakirjas.

Or. en

Selgitus

Tarbijad peavad saama kindlad olla, et hinnakirja pole lisatud varjatud tasusid.

Muudatusettepanek 285
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Makseteenuse pakkujad ei tohi 
kohaldada mingeid tasusid, mis ei ole 
esitatud antud hinnakirjas.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste
paketi osana, märgitakse teenuste 

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse makseteenuste
paketi osana, mille jaoks kehtib paketitasu, 
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hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja mis 
tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 
tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

märgitakse teenuste hinnakirjas kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu,
paketti kuuluvad teenused ja tasu mis 
tahes makseteenuste eest, mida paketitasu 
ei hõlma.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et erinevaid teenuseid pakkuvate kontode ja teiste finantsteenustega (nt 
kindlustus) kombineeritud kontode vahel on erinevus. Viimase puhul ei ole võimalik teenuseid 
eraldi pakkuda. Sellisel juhul tuleks kehtestada nõue, millega tagatakse, et makseteenuse 
pakkuja hoiatab tarbijat kombineeritud maksekonto avamisega seotud kuludest ning 
kontrollib eelnevalt, kas klient on kombineeritud toote jaoks sobilik.

Muudatusettepanek 287
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste 
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja mis 
tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 
tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
teenust pakutakse finantsteenuste paketi 
osana, märgitakse teenuste hinnakirjas 
kogu teenustepaketi puhul kohaldatav tasu 
ja paketti kuuluvate kõikide teenuste tasud 
eraldi. 

Or. en

Muudatusettepanek 288
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
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makseteenust pakutakse finantsteenuste 
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja mis 
tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 
tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

maksekontoga seotud teenust pakutakse 
finantsteenuste paketi osana, märgitakse 
teenuste hinnakirjas, millised lõikes 1 
osutatud teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja mis 
tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 
tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste 
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja mis 
tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 
tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
maksekontoga seotud teenust pakutakse 
finantsteenuste paketi osana, märgitakse 
teenuste hinnakirjas, millised lõikes 1 
osutatud teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja mis 
tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 
tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste 
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja mis 
tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste 
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja kui 
on võimalik komponente eraldi osta, mis 
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tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1. tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 
tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja mis 
tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 
tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste 
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti ja kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu. 

Or. en

Selgitus

Need on paketid, mille puhul ei pea teavitama üksikute teenuste hinnast, kuna paketti 
pakutakse igakuiselt fikseeritud hinnaga. Individuaalse kreeditkorralduse määratlemine on 
üsna keeruline ja ei rahulda klientide vajadusi.

Muudatusettepanek 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste 
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja mis 

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste 
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti ja kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu. 
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tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 
tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 293
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste 
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti, kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu ja mis 
tahes selliste teenuste puhul kohaldatav 
tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

2. Kui üht või mitut lõikes 1 osutatud 
makseteenust pakutakse finantsteenuste 
paketi osana, märgitakse teenuste 
hinnakirjas, millised lõikes 1 osutatud 
teenused kuuluvad paketti ja kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu. 

Or. en

Muudatusettepanek 294
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teenuste hinnakirja esimese lehekülje 
ülaosas ühise sümboli kõrval esitatakse 
silmapaistvalt pealkiri „Teenuste 
hinnakiri”, mis eristab seda teistest 
dokumentidest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selline üksikasjalik kirjeldus ei ole direktiivi puhul asjakohane.
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Muudatusettepanek 295
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teenuste hinnakirja esimese lehekülje 
ülaosas ühise sümboli kõrval esitatakse 
silmapaistvalt pealkiri „Teenuste 
hinnakiri”, mis eristab seda teistest 
dokumentidest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hinnakiri esitatakse tarbijale enne lepingu sõlmimist (sätestatud makseteenuste direktiivi 
artiklis 41 ja artikli 42 lõikes 3).

Muudatusettepanek 296
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teenuste hinnakirja esimese lehekülje 
ülaosas ühise sümboli kõrval esitatakse 
silmapaistvalt pealkiri „Teenuste 
hinnakiri”, mis eristab seda teistest 
dokumentidest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 297
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Peab olema selgelt märgitud, kas 
hinnakirjas viidatakse filiaalis või 
internetis pakutavatele maksekontoga 
seotud teenustele. 

Or. en

Muudatusettepanek 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Peab olema selgelt märgitud, kas 
hinnakirjas viidatakse filiaalis või 
internetis pakutavatele maksekontoga 
seotud teenustele. 

Or. en

Muudatusettepanek 299
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Hinnakiri sisaldab vajaduse korral 
artikli 3 lõikes 1 osutatud kõige 
tüüpilisemate teenuste loetelus nimetatud 
asjakohaseid teenuseid ja igale teenusele 
vastavat tasu.

Or. en
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Muudatusettepanek 300
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijatele 
kättesaadavaks sõnastiku, mis sisaldab 
vähemalt artiklis 1 osutatud 
makseteenuste loetelu ja sellega seotud 
mõisteid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda ülesannet täidab pädevate asutuste pakutav standarditud loetelu.

Muudatusettepanek 301
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijatele kättesaadavaks 
sõnastiku, mis sisaldab vähemalt artiklis 1 
osutatud makseteenuste loetelu ja sellega
seotud mõisteid.

4. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijatele kättesaadavaks 
sõnastiku, mis sisaldab kõiki artiklis 1 
osutatud teenuseid ja nendega seotud 
mõisteid.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijatele kättesaadavaks 
sõnastiku, mis sisaldab vähemalt artiklis 1 
osutatud makseteenuste loetelu ja sellega 
seotud mõisteid.

4. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijatele kättesaadavaks 
artiklis 1 osutatud makseteenuste loetelu ja 
sellega seotud mõisted.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijatele kättesaadavaks 
sõnastiku, mis sisaldab vähemalt artiklis 1 
osutatud makseteenuste loetelu ja sellega 
seotud mõisteid.

4. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijatele kättesaadavaks 
sõnastiku, mis sisaldab vähemalt artiklis 1 
osutatud teenuste loetelu ja sellega seotud 
mõisted.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid kehtestavad 
makseteenuse pakkujatele kohustuse 
tagada, et sõnastik on selges, üheselt 
mõistetavas ja mittetehnilises keeles.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Makseteenuse pakkujaid ei peaks kohustama täiendavalt selgitama loetelu, mis peaks olema 
piisavalt selge.

Muudatusettepanek 305
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid kehtestavad makseteenuse 
pakkujatele kohustuse tagada, et sõnastik
on selges, üheselt mõistetavas ja 
mittetehnilises keeles.

5. Liikmesriigid kehtestavad makseteenuse 
pakkujatele kohustuse tagada, et loetelu on 
selges, üheselt mõistetavas ja 
mittetehnilises keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele kogu aeg tasuta 
kättesaadav tarbijatele juurdepääsetavates 
ruumides ning elektrooniliselt 
makseteenuse pakkujate veebisaitidel.

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele kogu aeg tasuta 
kättesaadav kõikidele tarbijatele alaliselt
juurdepääsetavates ruumides ning 
elektrooniliselt makseteenuse pakkujate 
kergesti juurdepääsetavatel ja 
tarbijasõbralikel veebisaitidel, olenemata 
sellest, kas tarbija juba on vastava 
makseteenuse pakkuja klient.

Or. en
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Selgitus

Rajanedes VZBV kogemusel, on käesoleva muudatusettepaneku eesmärk tagada hinnakirja 
pakkumine internetis makseteenuse pakkuja klientidele ja neile, kes seda ei ole. Saksamaa 
tarbijakaitse organisatsiooni hiljuti avaldatud uuringust selgus, et rohkem kui kolmandik 
1500 uuringus osalenud Saksamaa pangast ei pakkunud oma jooksevkonto arvelduskrediidi 
intressimäära internetis, mis oleks kättesaadav tarbijatele, kes veel ei ole nende kliendid.

Muudatusettepanek 307
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele kogu aeg tasuta 
kättesaadav tarbijatele juurdepääsetavates 
ruumides ning elektrooniliselt
makseteenuse pakkujate veebisaitidel.

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele taotluse korral
tasuta kättesaadav tarbijatele 
juurdepääsetavates ruumides ning 
elektrooniliselt makseteenuse pakkujate 
veebisaitidel.

Or. en

Selgitus

On ebaloomulik nõuda makseteenuse pakkujatelt, et sõnaraamatud oleksid kättesaadavad 
kogu aeg.

Muudatusettepanek 308
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele kogu aeg tasuta 
kättesaadav tarbijatele juurdepääsetavates 
ruumides ning elektrooniliselt 

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele tasuta kättesaadav 
tarbijatele juurdepääsetavates ruumides 
ning elektrooniliselt makseteenuse 
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makseteenuse pakkujate veebisaitidel. pakkujate veebisaitidel.

Or. en

Muudatusettepanek 309
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele kogu aeg tasuta 
kättesaadav tarbijatele juurdepääsetavates 
ruumides ning elektrooniliselt 
makseteenuse pakkujate veebisaitidel.

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele kogu aeg tasuta 
kättesaadav tarbijatele juurdepääsetavates 
ruumides ning elektrooniliselt 
makseteenuse pakkujate veebisaitidel. 
Püsival andmekandjal olev sõnastik peaks 
olema taotluse korral kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele kogu aeg tasuta 
kättesaadav tarbijatele juurdepääsetavates 
ruumides ning elektrooniliselt 
makseteenuse pakkujate veebisaitidel.

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele kogu aeg tasuta 
kättesaadav tarbijatele juurdepääsetavates 
ruumides ning elektrooniliselt kergesti 
leitav makseteenuse pakkujate 
veebisaitidel.

Or. de
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Muudatusettepanek 311
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele kogu aeg tasuta 
kättesaadav tarbijatele juurdepääsetavates 
ruumides ning elektrooniliselt 
makseteenuse pakkujate veebisaitidel.

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja standarditud loetelu
on püsival andmekandjal tarbijatele kogu 
aeg tasuta kättesaadav tarbijatele 
juurdepääsetavates ruumides ning 
elektrooniliselt makseteenuse pakkujate 
veebisaitidel.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks teenuste hinnakirja 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, 
milles esitatakse teenuste hinnakirjas 
artikli 3 lõikes 5 osutatud teenused.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta välja jäetud
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artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks teenuste hinnakirja 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, 
milles esitatakse teenuste hinnakirjas 
artikli 3 lõikes 5 osutatud teenused.

Or. en

Selgitus

Vormingu nõuded peaks otsustama liikmesriik.

Muudatusettepanek 314
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks teenuste hinnakirja 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, 
milles esitatakse teenuste hinnakirjas artikli 
3 lõikes 5 osutatud teenused.

7. Liimesriik määrab kindlaks teenuste 
hinnakirja vormingu, ühise sümboli ja
järjekorra, milles esitatakse teenuste 
hinnakirjas artikli 3 lõikes 5 osutatud 
teenused.

Or. en

Selgitus

Kõnealune dokument tuleks välja töötada liikmesriigi tasandil, et tagada liikmesriikide 
eripära austamine.

Muudatusettepanek 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks teenuste hinnakirja 

7. Liimesriik määrab kindlaks teenuste 
hinnakirja vormingu, ühise sümboli ja 
järjekorra, milles esitatakse teenuste 
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vorming, ühine sümbol ja järjekord, 
milles esitatakse teenuste hinnakirjas artikli 
3 lõikes 5 osutatud teenused.

hinnakirjas artikli 3 lõike 5 esimeses lõigus
osutatud teenused.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks teenuste hinnakirja 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, milles 
esitatakse teenuste hinnakirjas artikli 3 
lõikes 5 osutatud teenused.

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks teenuste hinnakirja 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, milles 
esitatakse teenuste hinnakirjas artikli 3 
lõikes 5 osutatud teenused ning samuti 
kõik muud teenused.

Or. en

Muudatusettepanek 317
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Makseteenuste pakkujad kohaldavad 
eespool nimetatud sätteid aasta jooksul 
pärast artikli 3 lõikes 5 osutatud loetelu 
ning sama artikli lõikes 7 osutatud 
rakendusaktide avaldamist.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on alustada hinnakirja ja sõnastiku kasutamist, kui 
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vajalik standarditud teave ja makseteenuse pakkujate kontod vajalike investeeringute jaoks on 
tegelikult kättesaadavad, eelkõige IT-valdkonnas. Käesolev muudatusettepanek rajaneb Saksa 
pangandussektori liidu (Deutsche Kreditwirtschaft) kogemusel.

Muudatusettepanek 318
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Makseteenuse pakkujad peavad 
täitma eespool nimetatud kohustusi 
12 kuu jooksul pärast standarditud 
mõistete ja määratluste loetelu avaldamist 
vastavalt artikli 3 lõikele 1 ja 
rakendusakti vastuvõtmist vastavalt 
käesoleva sätte lõikele 7.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Makseteenuse pakkujad peavad 
täitma eespool nimetatud kohustusi 
12 kuu jooksul pärast ELi standarditud 
loetelu avaldamist vastavalt artikli 3 
lõikele 5 ja rakendusakti vastuvõtmist 
vastavalt käesoleva sätte lõikele 7.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Enne hinnakirja rakendamist tuleks 
läbi viia sellekohane tarbijauuring, et 
tagada hinnakirja tarbijasõbralikkus.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Enne hinnakirja ja sõnastiku 
rakendamist tuleks kõigis liikmesriikides 
läbi viia sellekohane tarbijauuring, et 
tagada hinnakirja ja sõnastiku 
tarbijasõbralikkus.

Or. en

Selgitus

Teabe tarbijasõbralikkust ei peaks hindama makseteenuse pakkujad ega riigiteenistujad. 
Kõige kasulikuma teabe saamiseks tuleks uuring läbi viia tegelike tarbijate hulgas (BEUC).

Muudatusettepanek 322
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale ülevaate kõigist tema 

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale tasuta ülevaate kõigist tema 
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maksekontoga seoses makstud tasudest. maksekontoga seoses makstud tasudest. 
Kui tarbija kasutab arvelduskrediiti üle 
100 euro, esitab makseteenuse pakkuja 
tasude kohta iga kuu ülevaate. 

Or. en

Selgitus

Arvelduskrediidi kasutamisega seotud märkimisväärselt kõrgete tasude läbipaistvuse 
suurendamiseks tuleks neid kulusid avaldada korrapäraselt.

Muudatusettepanek 323
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale ülevaate kõigist tema 
maksekontoga seoses makstud tasudest.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale ülevaate kõigist tema 
maksekontoga seoses makstud tasudest 
ning teenitud ja makstud intressidest.

Or. en

Selgitus

Selleks et tarbija saaks täieliku ülevaate maksekonto kuludest, tuleb ülevaatele lisada ka 
intressid.

Muudatusettepanek 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale ülevaate kõigist tema 

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale ülevaate kõigist tema 
maksekontoga seoses makstud tasudest. 
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maksekontoga seoses makstud tasudest. Kui teenuseid pakutakse finantsteenuste 
paketi raames, millele on kehtestatud 
eraldi hind, loetakse finantsteenuste 
paketti üheks teenuseks ja selle tasu eraldi 
tasuks.

Or. de

Muudatusettepanek 325
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale ülevaate kõigist tema 
maksekontoga seoses makstud tasudest.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale ülevaate kõigist tema 
maksekontoga seoses makstud tasudest. 
Nimetatud ülevaate võib edastada ka 
poolte vahel kokku lepitud sidevahendite 
kaudu (nt elektrooniliselt, prindituna jne). 
Makseteenuse pakkuja rakendab 
kohustuste täitmiseks vajalikke tehnilisi 
vahendeid 12 kuu jooksul pärast akti 
vastuvõtmist vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 4.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale ülevaate kõigist tema 
maksekontoga seoses makstud tasudest.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale taotluse korral ülevaate kõigist 
tema maksekontoga seoses makstud 
tasudest. Nimetatud ülevaate võib 
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edastada ka poolte vahel kokku lepitud 
sidevahendite kaudu (nt elektrooniliselt, 
prindituna jne).
Makseteenuse pakkuja rakendab 
kohustuste täitmiseks vajalikke tehnilisi 
vahendeid 12 kuu jooksul pärast akti 
vastuvõtmist vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 4.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas
tarbijale ülevaate kõigist tema 
maksekontoga seoses makstud tasudest.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad eelistatavalt kord kuus, 
kuid vähemalt kord kvartalis tarbijale 
tasuta ülevaate kõigist tema maksekontoga 
seoses makstud tasudest.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale ülevaate kõigist tema 
maksekontoga seoses makstud tasudest.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad vähemalt kord aastas 
tarbijale taotluse korral ülevaate kõigist 
tema maksekontoga seoses makstud 
tasudest. Ülevaate võib esitada või teha 
kättesaadavaks elektrooniliselt.

Or. en
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Selgitus

Oleks otstarbekam esitada teave koos panga ülevaatega ning vastavalt makseteenuste 
direktiivile tuleks seda teha vähemalt kord kuus. Kõnealust teavet on võimalik saada 
elektrooniliselt, nt e-panganduse kaudu (makseteenuste direktiivi artikkel 43). Klient juba 
saab teavet oma teenuse tasude kohta, kui seda on vaja täpsustada, oma panga ülevaates 
(makseteenuste direktiivi artikkel 38 punkt c, artikli 39 punkt c, artikli 47 punkt c, artikli 48 
punkt c ja artikli 43 lõike 3 punkt a).

Muudatusettepanek 329
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui makseteenust pakutakse ühtse 
paketina, sisaldab lõikes 1 osutatud 
ülevaade, erinevalt lõike 2 esimese lõigu 
punktidest a ja b, kogu paketi suhtes 
kohaldatud tasusid asjakohase 
ajavahemiku jooksul. 

Or. en

Selgitus

Soomes kohaldatakse teenustasu kontode suhtes iga kuu järel ja see on kliendiga eelnevalt 
kokku lepitud. Teavet saab teenuse kulu, teenuse katkemise ja teenustasuga hõlmatud 
ajavahemiku kohta. See on panga ülevaate eraldi osa. Soomes kasutatakse tavaliselt 
teenusepaketti ning see on piisav, et teavitada klienti paketi hinnast. Üksiku makse tasust 
teavitatakse seoses selle maksega.

Muudatusettepanek 330
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
tarbijatele antakse kirjalikult teada, kui 
makseteenuse pakkuja kavatseb muuta 
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mis tahes makset vähemalt üks 
kalendrikuu enne selle kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et tarbijaid 
teavitatakse põhjalikult ja aegsasti 
kirjalikult või elektrooniliselt, kui 
makseteenuse pakkuja kavatseb 
suurendada mis tahes tasusid enne 
aastaaruande avaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 332
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga teenuse eest nõutud tasu määr, 
teenuse kasutamise kordade arv 
asjaomasel ajavahemikul ning kuupäev, 
mil teenust kasutati;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See nõue annab tarbijale vähe lisakasu, kuna suur osa sellest teabest on juba kätte saadav.
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Muudatusettepanek 333
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga teenuse eest nõutud tasu määr, 
teenuse kasutamise kordade arv 
asjaomasel ajavahemikul ning kuupäev, 
mil teenust kasutati;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See nõue annab kliendile kontrollimatu teabehulga. Teenused on näiteks krediidi- ja 
otsekorraldused, kaardimaksed, raha väljavõtmine. Vastavalt makseteenuste direktiivile tuleb 
üksikute maksete teenustasudest teavitada (artikli 38 punkt c, artikli 39 punkt c, artikli 47 
punkt c, artikli 48 punkt c ja artikli 43 lõike 3 punkt a). Ei ole vaja pakkuda kattuvat teavet.

Muudatusettepanek 334
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga teenuse eest nõutud tasu määr, 
teenuse kasutamise kordade arv asjaomasel 
ajavahemikul ning kuupäev, mil teenust 
kasutati;

(a) iga teenuse eest nõutud tasu määr, 
teenuse kasutamise kordade arv asjaomasel 
ajavahemikul ning kuupäev, mil teenust 
kasutati, või kui tarbija ostis erinevaid 
teenuseid paketis, siis tasu teenuste paketi 
eest;

Or. en

Muudatusettepanek 335
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaomasel ajavahemikul osutatud iga 
teenuse eest makstud tasude kogusumma;

(b) asjaomasel ajavahemikul osutatud iga 
teenuse eest makstud tasude kogusumma 
või teenuse lisatasu, kui tarbija ostis
erinevaid teenuseid paketis, kuid ületas 
paketti kuuluvate teenuste 
maksimumarvu, ning tema kasutatud 
teenuste lisatasu, mis ei olnud paketti 
lisatud;

Or. en

Muudatusettepanek 336
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomasel ajavahemikul osutatud kõigi 
teenuse eest makstud tasude kogusumma.

(c) asjaomasel ajavahemikul osutatud kõigi 
teenuse eest makstud tasude kogusumma 
või lisatasu kogusumma, kui tarbija ostis
erinevaid teenuseid paketis, kuid ületas 
paketti kuuluvate teenuste 
maksimumarvu, ning tema kasutatud 
teenuste lisatasu kogusumma, mis ei 
olnud paketti lisatud.

Or. en

Muudatusettepanek 337
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) keskmine saldo ja teenitud intresside 
kogusumma asjaomase ajavahemiku 
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jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 338
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asjaomase ajavahemiku jooksul 
teenitud intresside kogusumma;

Or. en

Muudatusettepanek 339
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) asjaomase ajavahemiku jooksul 
teenitud ja kontole makstud intressid;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) arvelduskrediidi intressimäär ja 
makstud arvelduskrediidi intresside 
kogusumma asjaomasel ajavahemikul;
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Or. de

Muudatusettepanek 341
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) päevade arv, millal konto oli 
miinustes, ja teenitud intresside 
kogusumma asjaomase ajavahemiku 
jooksul; 

Or. en

Muudatusettepanek 342
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) päevade arv, millal konto oli 
miinustes, kohaldatud intressimäärad ja 
teenitud intresside kogusumma asjaomase 
ajavahemiku jooksul; 

Or. en

Muudatusettepanek 343
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) eelnev teavitamine seoses tasudega, 
mida kavatsetakse muuta järgneval 
ajavahemikul, samuti tasudega, mida 
tuleb tasuda, kui tarbija ei teosta 
toimingut tasustamise vältimiseks, ning 
mis tuleb dokumendis kindlaks määrata.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) eelnev teavitamine tasudest, mida 
kohaldatakse järgneval ajavahemikul.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) eelnev teavitamine järgneva 
ajavahemiku tasude võimalikust 
muutmisest või tõstmisest;

Or. en

Muudatusettepanek 346
Syed Kamall
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Makstud tasude ülevaate esimese 
lehekülje ülaosas ühise sümboli kõrval 
esitatakse silmapaistvalt pealkiri 
„Makstud tasude ülevaade”, mis eristab 
seda teistest dokumentidest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hinnakirja selline üksikasjalikkus on direktiivi eesmärgi saavutamisel tarbetu.

Muudatusettepanek 347
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Makstud tasude ülevaate esimese 
lehekülje ülaosas ühise sümboli kõrval 
esitatakse silmapaistvalt pealkiri 
„Makstud tasude ülevaade”, mis eristab 
seda teistest dokumentidest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vormingu peaks otsustama liikmesriik.

Muudatusettepanek 348
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Makstud tasude ülevaate esimese 
lehekülje ülaosas ühise sümboli kõrval 
esitatakse silmapaistvalt pealkiri 
„Makstud tasude ülevaade”, mis eristab 
seda teistest dokumentidest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks makstud tasude ülevaate 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, 
milles esitatakse ülevaates artikli 3 lõikes 
5 osutatud teenused.

4. Liikmesriigid määravad kindlaks artikli 
3 lõikes 1 osutatud makstud tasude 
ülevaate vormingu.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleb lubada kindlaks määrata tarbijale tasude ülevaate esitamise viis, kuna 
sellisel juhul arvestatakse liikmesriigi eripära.

Muudatusettepanek 350
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks makstud tasude ülevaate 

4. Liikmesriik määrab kindlaks makstud 
tasude ülevaate vormingu, ühise sümboli
ja järjekorra, milles esitatakse teenuste 
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vorming, ühine sümbol ja järjekord, 
milles esitatakse ülevaates artikli 3 lõikes 5
osutatud teenused.

ülevaates artikli 3 lõikes 1 osutatud 
teenused.

Or. en

Selgitus

Hinnakirja selline üksikasjalikkus on direktiivi eesmärgi saavutamisel tarbetu.

Muudatusettepanek 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks makstud tasude ülevaate 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, 
milles esitatakse ülevaates artikli 3 lõikes 5 
osutatud teenused.

4. Liikmesriik määrab kindlaks makstud 
tasude ülevaate vormingu, ühise sümboli 
ja järjekorra, milles esitatakse teenuste 
ülevaates artikli 1 lõikes 5 osutatud 
teenused.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks makstud tasude ülevaate 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, milles 
esitatakse ülevaates artikli 3 lõikes 5 
osutatud teenused.

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks makstud tasude ülevaate 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, milles 
esitatakse ülevaates artikli 3 lõikes 5 
osutatud teenused ning samuti kõik muud 
teenused.

Or. en
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Muudatusettepanek 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks makstud tasude ülevaate 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, milles 
esitatakse ülevaates artikli 3 lõikes 5 
osutatud teenused.

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 25 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks makstud tasude ülevaate 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, milles 
esitatakse ülevaates artikli 3 lõikes 5 
osutatud teenused.

Or. fr

Muudatusettepanek 354
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks makstud tasude ülevaate 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, milles 
esitatakse ülevaates artikli 3 lõikes 5
osutatud teenused.

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 26 kohaselt vastu rakendusaktid, et 
määrata kindlaks makstud tasude ülevaate 
vorming, ühine sümbol ja järjekord, milles 
esitatakse ülevaates artikli 3 lõikes 1
osutatud teenused.

Or. de

Muudatusettepanek 355
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tarbijauuring makstud tasude
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ülevaate kohta tuleb liikmesriikides läbi 
viia enne selle rakendamist, et tagada 
makstud tasude ülevaate 
tarbijasõbralikkus. 

Or. en

Muudatusettepanek 356
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel 
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 5 
kohases kõige tüüpilisemate makseteenuste 
loetelus.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel 
lepingulises ja äriteabes määratlusi, mis on 
esitatud artikli 3 lõike 5 kohases kõige 
tüüpilisemate makseteenuste loetelus. 
Makseteenuse pakkujad täidavad 
nimetatud kohustust 12 kuu jooksul 
pärast ELi standarditud loetelu 
avaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel 
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 5 
kohases kõige tüüpilisemate makseteenuste 
loetelus.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel 
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 5 
kohases kõige tüüpilisemate makseteenuste 
loetelus. Makseteenuse pakkujad täidavad 
nimetatud kohustust 12 kuu jooksul 
pärast standarditud mõistete ja 
määratluste loetelu avaldamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 358
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 5 
kohases kõige tüüpilisemate 
makseteenuste loetelus.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad lepingulises ja 
äriteabes mõisteid ja määratlusi, mis on 
esitatud artikli 3 lõike 5 kohases 
maksekontoga seotud teenuste loetelus.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 5 
kohases kõige tüüpilisemate 
makseteenuste loetelus.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad lepingulises ja 
äriteabes mõisteid ja määratlusi, mis on 
esitatud artikli 3 lõike 5 kohases teenuste
loetelus.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 5 
kohases kõige tüüpilisemate makseteenuste 
loetelus.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad vajaduse korral
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 5 
kohases kõige tüüpilisemate makseteenuste 
loetelus.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel 
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 5
kohases kõige tüüpilisemate makseteenuste 
loetelus.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel 
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 1
kohases kõige tüüpilisemate makseteenuste 
loetelus.

Or. de

Muudatusettepanek 362
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel 
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 5
kohases kõige tüüpilisemate makseteenuste 
loetelus.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel 
lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 1
kohases kõige tüüpilisemate makseteenuste 
loetelus.
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Or. en

Selgitus

Artikli 3 lõike 5 väljajätmise ettepaneku tõttu.

Muudatusettepanek 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
lepingulises ja äriteabes oma teenuste 
tähistamiseks ärinimesid, tingimusel, et 
nad asjakohasel juhul esitavad vastava 
mõiste, mis on kindlaks määratud artikli 3 
lõike 5 kohases loetelus. Makseteenuse 
pakkujad ei kasuta ärinimesid teenuste 
hinnakirjas ja makstud tasude ülevaates.

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
lepingulises ja äriteabes oma teenuste 
tähistamiseks ärinimesid, tingimusel, et 
nad asjakohasel juhul esitavad vastava 
mõiste, mis on kindlaks määratud artikli 3 
lõike 1 kohases loetelus.

Or. en

Selgitus

Teenustasudest teavitamine enne ja pärast on äriteabe ja kliendiga lepingu sõlmimise oluline 
osa. Kuidas saab klient maksetasu seostada makstud tasude ülevaatega ja standarditud 
hinnakirjaga, kui puudub side ärinime ja kliendi lepinguga. Artikli 6 lõike 2 viimane lause 
näib olevat vastuolus makseteenuste direktiiviga ning tarbija tavapärase teavitamisnõudega, 
samuti käesoleva direktiivi artikli 4 lõikega 2.

Muudatusettepanek 364
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
lepingulises ja äriteabes oma teenuste 
tähistamiseks ärinimesid, tingimusel, et 
nad asjakohasel juhul esitavad vastava 

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
lepingulises ja äriteabes, hinnakirjas ja 
makstud tasude ülevaates oma teenuste 
tähistamiseks ärinimesid, tingimusel, et 
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mõiste, mis on kindlaks määratud artikli 3 
lõike 5 kohases loetelus. Makseteenuse 
pakkujad ei kasuta ärinimesid teenuste 
hinnakirjas ja makstud tasude ülevaates.

nad asjakohasel juhul esitavad vastava 
määratluse, mis on kindlaks määratud 
artikli 3 lõike 5 kohases loetelus.

Or. en

Muudatusettepanek 365
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
lepingulises ja äriteabes oma teenuste 
tähistamiseks ärinimesid, tingimusel, et 
nad asjakohasel juhul esitavad vastava 
mõiste, mis on kindlaks määratud artikli 3 
lõike 5 kohases loetelus. Makseteenuse 
pakkujad ei kasuta ärinimesid teenuste 
hinnakirjas ja makstud tasude ülevaates.

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
lepingulises ja äriteabes oma teenuste 
tähistamiseks ärinimesid, tingimusel, et 
nad asjakohasel juhul esitavad vastava 
mõiste, mis on kindlaks määratud artikli 3 
lõike 1 kohases loetelus.

Or. de

Muudatusettepanek 366
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
lepingulises ja äriteabes oma teenuste 
tähistamiseks ärinimesid, tingimusel, et 
nad asjakohasel juhul esitavad vastava 
mõiste, mis on kindlaks määratud artikli 3 
lõike 5 kohases loetelus. Makseteenuse 
pakkujad ei kasuta ärinimesid teenuste 
hinnakirjas ja makstud tasude ülevaates.

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
lepingulises ja äriteabes oma teenuste 
tähistamiseks ärinimesid, tingimusel, et 
nad asjakohasel juhul esitavad vastava 
mõiste, mis on kindlaks määratud artikli 3 
lõike 5 kohases loetelus. Makseteenuse 
pakkujad kasutavad hinnakirjas või
makstud tasude ülevaates üksnes 
ärinimesid lisaks vastavatele määratlustele 
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artikli 3 lõikes 5 osutatud loetelus ning 
esitavad need nimed sulgudes. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on suurendada maksekontoga seotud hinnakirja 
arusaadavust. See rajaneb Saksa pangandussektori liidu (Deutsche Kreditwirtschaft) ja 
Austria hoiupankade kogemusel.

Muudatusettepanek 367
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
lepingulises ja äriteabes oma teenuste 
tähistamiseks ärinimesid, tingimusel, et 
nad asjakohasel juhul esitavad vastava 
mõiste, mis on kindlaks määratud artikli 3 
lõike 5 kohases loetelus. Makseteenuse 
pakkujad ei kasuta ärinimesid teenuste 
hinnakirjas ja makstud tasude ülevaates.

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
äriteabes oma teenuste tähistamiseks 
ärinimesid, tingimusel, et nad esitavad 
vajaduse korral vastava mõiste, mis on 
kindlaks määratud artikli 3 lõike 5 kohases 
loetelus. Makseteenuse pakkujad ei kasuta 
ärinimesid teenuste hinnakirjas, makstud 
tasude ülevaates ja lepingulises teabes.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Võrdlusveebisaidid
1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
kus võrreldakse tasusid, mida 
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makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest 
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 
kohaselt.
2. Liikmesriigid näevad ette vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi, mida 
kohaldatakse eraettevõtjate hallatavate 
veebisaitide suhtes, kus võrreldakse 
tasusid, mida makseteenuse pakkujad 
nõuavad maksekontoga seotud teenuste 
eest. Akrediteeringu saamiseks peavad 
eraettevõtjate hallatavad veebisaidid 
vastama järgmistele tingimustele:
(a) tegutsema sõltumatult mis tahes 
makseteenuse osutajast;
(b) olema lihtsas ja arusaadavas keeles 
ning vajaduse korral kasutama artikli 3 
lõikes 5 osutatud mõisteid;
(c) pakkuma ajakohastatud teavet;
(d) andma piisavalt laia ülevaate 
maksekontoturust;
(e) hõlmama tõhusat päringute ja 
kaebuste esitamise ja käsitlemise korda.
3. Kui ühtegi veebisaiti ei ole 
akrediteeritud lõike 2 kohaselt, tagavad 
liikmesriigid, et luuakse artiklis 20 
osutatud pädeva asutuse või mis tahes 
teise pädeva asutuse hallatud veebisait. 
Kui veebisait on akrediteeritud lõike 2 
kohaselt, võivad liikmesriigid otsustada, et 
luuakse artiklis 20 osutatud pädeva 
asutuse või mis tahes teise pädeva asutuse 
hallatud täiendav veebisait. Veebisaidid, 
mida haldab pädev asutus lõike 1 
kohaselt, peavad vastama lõike 2 
punktides a–e sätestatud tingimustele.
4. Liikmesriikidel on õigus keelduda 
akrediteeringu andmisest eraettevõtjatele 
või tühistada akrediteering, kui ei suudeta 
täita lõike 2 kohaseid kohustusi.
5. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatele on 
kättesaadav piisav teave lõikes 1 osutatud 
veebisaitide kohta. Vajaduse korral 
hõlmab see akrediteeritud 
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võrdlusveebisaitide avaliku registri 
pidamist.

Or. en

Selgitus

Hinna võrdlusveebisaidid on väljaspool käesoleva direktiivi reguleerimisala, mis on 
konkreetselt seotud maksekontoga.

Muudatusettepanek 369
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
kus võrreldakse tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest 
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 
kohaselt.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
kus võrreldakse liikmesriigi tasandil 
lõigete 2 ja 3 kohaselt

(a) tasusid, mida makseteenuse pakkujad 
nõuavad maksekontoga seotud teenuste 
eest, ja
(b) makseteenuse pakkuja teenuse taseme 
näitajaid, sealhulgas filiaalide ning 
pangaautomaatide arv. Mõlemad näitajad 
– eriomaste makseteenuste pakkujate arv 
ja makseteenuse pakkujate võrk –
esitatakse vajaduse korral. Lisaks 
märgitakse teave selle kohta, kui kaugel 
asub võrdlusveebisaidi kasutajast lähim 
makseteenuse pakkuja filiaal. 

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et filiaalide ja ATM võrke oleks 
nõuetekohaselt arvestatud võrdlusveebisaidil, edendades seeläbi tõhusamat konkurentsi, 
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samal ajal kui komisjoni ettepanekus soovitati keskenduda üksnes hindadele. Käesolev 
muudatusettepanek rajaneb Saksa ühistupankade ja hoiupankade liidu kogemusel.

Muudatusettepanek 370
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
kus võrreldakse tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest 
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 kohaselt.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
kus võrreldakse tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest 
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 kohaselt, 
ja erinevate teenusepakkujate kvaliteeti ja 
teenuseid.

Or. de

Muudatusettepanek 371
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
kus võrreldakse tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest 
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 kohaselt.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
mis sisaldab võrreldavaid tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest 
liikmesriigi tasandil lõigete 2 või 3 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
kus võrreldakse tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest 
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 kohaselt.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
vaba juurdepääs vähemalt ühele 
veebisaidile, kus võrreldakse tasusid ja 
intressimäärasid, mida makseteenuse 
pakkujad nõuavad ja kohaldavad
maksekonto eest liikmesriigi tasandil 
lõigete 2 ja 3 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
kus võrreldakse tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 kohaselt.

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
kus võrreldakse tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad teenuste 
eest, mis on maksekontoga seotud 
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette vabatahtliku
akrediteerimissüsteemi, mida kohaldatakse 

2. Liikmesriigid näevad ette kohustusliku
akrediteerimissüsteemi, mida kohaldatakse 
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eraettevõtjate hallatavate veebisaitide 
suhtes, kus võrreldakse tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad
maksekontoga seotud teenuste eest. 
Akrediteeringu saamiseks peavad 
eraettevõtjate hallatavad veebisaidid 
vastama järgmistele tingimustele:

eraettevõtjate hallatavate veebisaitide 
suhtes, kus võrreldakse võrdluselemente, 
nagu on kirjeldatud artikli 7 lõikes 1,
maksekontoga seotud teenuste puhul. 
Akrediteeringu saamiseks peavad 
eraettevõtjate hallatavad veebisaidid 
vastama järgmistele tingimustele:

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et filiaalide ja ATM võrke oleks 
nõuetekohaselt arvestatud võrdlusveebisaidil, edendades seeläbi tõhusamat konkurentsi, 
samal ajal kui komisjoni ettepanekus soovitati keskenduda üksnes hindadele. Käesolev 
muudatusettepanek rajaneb Saksa ühistupankade liidu kogemusel.

Muudatusettepanek 375
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi, mida kohaldatakse 
eraettevõtjate hallatavate veebisaitide 
suhtes, kus võrreldakse tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest. 
Akrediteeringu saamiseks peavad 
eraettevõtjate hallatavad veebisaidid 
vastama järgmistele tingimustele:

2. Liikmesriigid näevad ette vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi, mida kohaldatakse 
eraettevõtjate hallatavate veebisaitide 
suhtes, kus võrreldakse tasusid ja 
intressimäärasid, mida makseteenuse 
pakkujad nõuavad ja kohaldavad
maksekonto eest. Akrediteeringu 
saamiseks peavad eraettevõtjate hallatavad 
veebisaidid vastama järgmistele 
tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 376
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegutsema sõltumatult mis tahes 
makseteenuse osutajast;

(a) olema õiguslikult sõltumatu mis tahes 
makseteenuse osutajast;

Or. en

Selgitus

Sõltumatult tegutsemine ei ole huvide konflikti puudumise tagamiseks piisav. Õiguslik 
sõltumatus on võrdluste erapooletuse parim tagaja.

Muudatusettepanek 377
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegutsema sõltumatult mis tahes 
makseteenuse osutajast;

(a) tegutsema rahaliselt sõltumatult mis 
tahes makseteenuse osutajast;

Or. en

Muudatusettepanek 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegutsema sõltumatult mis tahes 
makseteenuse osutajast;

(a) olema sõltumatu mis tahes 
makseteenuse osutajast;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Catherine Stihler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegutsema sõltumatult mis tahes 
makseteenuse osutajast;

(a) tegutsema sõltumatult mis tahes 
makseteenuse osutajast; teave veebisaidi 
omaniku ja pakkuja kohta peaks olema 
kergesti kättesaadav ja nähtav; 

Or. en

Muudatusettepanek 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) selgelt avalikustama nende 
omanikud ja rahastamise;

Or. en

Muudatusettepanek 381
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olema lihtsas ja arusaadavas keeles 
ning vajaduse korral kasutama artikli 3 
lõikes 5 osutatud mõisteid;

(b) olema lihtsas ja arusaadavas keeles 
ning vajaduse korral kasutama artikli 3 
lõikes 1 osutatud mõisteid;

Or. de

Muudatusettepanek 382
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olema lihtsas ja arusaadavas keeles 
ning vajaduse korral kasutama artikli 3 
lõikes 5 osutatud mõisteid;

(b) olema lihtsas ja arusaadavas keeles 
ning asjakohastel juhtudel kasutama 
artikli 3 lõikes 5 osutatud mõisteid;

Or. en

Muudatusettepanek 383
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkuma ajakohastatud teavet; (c) pakkuma ajakohastatud, põhjalikku, 
täpset ja tarbijasõbralikku teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkuma ajakohastatud teavet; (c) pakkuma ajakohastatud täpset, 
usaldusväärset ja tarbijasõbralikku teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 385
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) andma piisavalt laia ülevaate 
maksekontoturust;

(d) andma piisavalt laia ülevaate 
maksekontoturust, asjaomase liikmesriigi 
mis tahes makseteenuse pakkuja nõustub 
veebisaidile kandmise taotlustega;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) andma piisavalt laia ülevaate 
maksekontoturust;

(d) andma piisavalt laia ülevaate 
maksekontoturust ja pakkuma teavet selle 
kohta, kui suur turuosa on kaetud 
veebisaidiga;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) pakkuma teavet, kuid ei mingeid 
soovitusi;

Or. en

Muudatusettepanek 388
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) pakkuma teavet, kuid ei mingeid 
soovitusi;

Or. en

Muudatusettepanek 389
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui makseteenuse pakkujalt nõutakse 
sellistel veebisaitidel loetelu esitamise eest 
tasu, ei tohi see tasu olla diskrimineeriv ja 
peab olema veebisaidil avaldatud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on käsitleda erapooletult makseteenuse pakkujaid, kes on 
esitatud veebisaidi loetelus makse suuruse järjekorras. 

Muudatusettepanek 390
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et 
makseteenuse pakkuja ei vastuta 
akrediteeritud ja akrediteerimata 
veebisaitidel avaldatud teabe eest juhul, 
kui ta ei ole nende saitide toimimise eest 
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vastutav.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Pädevat Euroopa järelevalveasutust 
volitatakse võtma vastu tehniliste 
standardite eelnõu, et määrata kindlaks 
võrdlusveebisaitide tingimuste standardid 
lõike 2 kohaselt, eelkõige makseteenuse 
pakkujate teenuste taseme näitajad, 
sealhulgas filiaalide arv; konkreetse 
makseteenuse pakkuja pangaautomaatide 
arv ja vajaduse korral makseteenuse 
pakkujate vastav rühm; lisaks esitatakse 
teave selle kohta, kui kaugel asub 
võrdlusveebisaidi kasutajast lähim 
makseteenuse pakkuja filiaal.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tõhusate standardite tagamine konkurentsi edendamiseks. 
Käesolev muudatusettepanek rajaneb Saksa ühistupankade ja hoiupankade liidu kogemusel.

Muudatusettepanek 392
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Et hõlbustada ülevaadet 
makseteenuse pakkujate suhtes 
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kohaldatava tasu kohta, peab komisjon 
looma ajakohastatud, sõltumatu, täpse, 
usaldusväärse ja tarbijasõbraliku portaali, 
mis pakub vastava liikmesriigi 
akrediteeritud võrdlusveebisaitide linke. 

Or. en

Muudatusettepanek 393
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon koostab ja uuendab pidevalt 
avalikult kättesaadavat liidu veebiportaali, 
mis sisaldab linke kõikidele 
võrdlusveebisaitidele, mida haldavad 
pädevad asutused ja akrediteeritud 
eraettevõtjad riiklikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. 2018. aasta lõpuks töötatakse 
erinevates liikmesriikides välja ka 
Euroopa veebisait, kus võrreldakse 
tasusid, mida makseteenuse pakkujad 
nõuavad maksekontoga seotud teenuste 
eest.
Euroopa Komisjon loob selleks ajaks 
Euroopa avaliku võrdlusveebisaidi, mida 
hallatakse koostöös EBAga. 
Selleks ajaks töötab komisjon delegeeritud 
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õigusaktide abil artikli 24 kohaselt välja 
ka vabatahtliku akrediteerimissüsteemi 
Euroopa eraettevõtjate võrdlusveebisaitide 
jaoks. Akrediteeringu saamiseks peavad 
eraettevõtjate hallatavad Euroopa 
võrdlusveebisaidid järgima kõiki lõikes 2 
loetletud tingimusi. Komisjonil on õigus 
keelduda akrediteeringu andmisest 
eraettevõtjatele või tühistada 
akrediteering, kui ei suudeta täita lõikes 2 
loetletud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Euroopa Komisjon loob ja 
ajakohastab pidevalt ühtset portaali, et 
pakkuda igale liikmesriigile akrediteeritud 
võrdlusveebisaitide linke Euroopa 
tasandil.
Lisaks pakub kõnealune portaal 
tarbijatele kooskõlas artikliga 3 vastu 
võetud liidu standarditud terminoloogiaga 
sõnastikku ja suuniseid maksekontode 
piiriülese üleviimise kohta. 
Portaalis avaldatakse ka kergesti 
kättesaadav loetelu artiklis 20 osutatud 
liikmesriikide erinevate pädevate asutuste 
ja nende kontaktide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Liidu võrdlusveebisaitide portaal

1. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja 
EBAt kooskõlas artikli 7 lõigetega 1 ja 2 
toimivatest võrdlusveebisaitidest.
2. Komisjon loob kooskõlas EBAga 
avalikult kättesaadava ELi 
võrdlusveebisaitide portaali riiklikul 
tasandil, mis suudab kõrvutada eri 
liikmesriikide pakutavaid maksekontosid. 
Kõnealuse teabe täiendamiseks pakub 
liidu portaal tarbijatele sõnastikku, mis 
sisaldab artikli 3 lõike 4 kohaselt vastu 
võetud liidu standarditud terminoloogiat 
ning praktilisi suuniseid maksekontode 
piiriülese üleviimise kohta.

Or. en

Selgitus

Toetab raportööride muudatusettepanekut 57. On vaja arvestada üha liikuvamaks muutunud 
ELi kodanike vajadusi ning edendada ühtset turgu maksekontoga seotud teenuste valdkonnas.

Muudatusettepanek 397
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 
makseteenuse pakkuja tarbijat sellest, kas 
on võimalik osta maksekontot eraldi, ja 
esitab eraldi teabe kulude ja tasude kohta, 
mis on seotud iga kombineeritult pakutava 
toote ja teenusega.

1. Ilma et see piiraks artikli 4 lõiget 2,
tagavad liikmesriigid, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu finantsteenuse või tootega, 
teavitab makseteenuse pakkuja tarbijat 
sellest, kas on võimalik osta maksekontot 
eraldi, ja esitab sellisel juhul eraldi teabe 
tasude kohta, mis on seotud iga 
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kombineeritult pakutava muu finantstoote
ja -teenusega, kui neid on võimalik eraldi 
osta.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgitada, et erinevaid teenuseid pakkuvate kontode ja teiste finantsteenustega (nt 
kindlustus) kombineeritud kontode vahel on erinevus. Viimase puhul ei ole võimalik teenuseid 
eraldi pakkuda. Sellisel juhul tuleks kehtestada nõue, millega tagatakse, et makseteenuse 
pakkuja hoiatab tarbijat kombineeritud maksekonto avamisega seotud kuludest ning 
kontrollib eelnevalt, kas klient on kombineeritud toote jaoks sobilik.

Muudatusettepanek 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 
makseteenuse pakkuja tarbijat sellest, kas 
on võimalik osta maksekontot eraldi, ja 
esitab eraldi teabe kulude ja tasude kohta, 
mis on seotud iga kombineeritult 
pakutava toote ja teenusega.

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 
makseteenuse pakkuja tarbijat sellest, kas 
on võimalik osta maksekontot eraldi, ja 
esitab eraldi teabe seotud kulude ja tasude 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 
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makseteenuse pakkuja tarbijat sellest, kas 
on võimalik osta maksekontot eraldi, ja 
esitab eraldi teabe kulude ja tasude kohta, 
mis on seotud iga kombineeritult pakutava 
toote ja teenusega.

makseteenuse pakkuja tarbijat sellest, kas 
on võimalik osta maksekontot eraldi, ja 
esitab eraldi teabe kulude ja tasude kohta, 
mis on seotud iga kombineeritult pakutava 
toote ja teenusega, et tagada 
ristsubsideerimismaksete täielik 
läbipaistvus.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 
makseteenuse pakkuja tarbijat sellest, kas
on võimalik osta maksekontot eraldi, ja 
esitab eraldi teabe kulude ja tasude kohta, 
mis on seotud iga kombineeritult pakutava 
toote ja teenusega.

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
teenused lisatakse artikli 16 kohaselt 
põhimaksekontole, mida pakutakse 
kombineeritult koos muu teenuse või 
tootega, teavitab makseteenuse pakkuja 
tarbijat õigeaegselt enne maksekonto 
lepingu sõlmimist, et on võimalik osta 
sellist teenust või toodet eraldi, ja esitab 
eraldi teabe kulude ja tasude kohta, mis on 
seotud iga kombineeritult pakutava teenuse 
või tootega.

Or. en

Selgitus

Seosmüüki (nt sunnitakse tarbijaid ostma paketti, mille elemente võib pakkuda eraldi) ei 
tohiks lubada. Kõik teenused, mis ei ole seotud maksekontoga, tuleb esitada eraldi ja tarbijal 
peab olema võimalus otsustada, kas ta ostab neid. (Tugineb finantsteenuste kasutajarühma 
(FSUG) ja Euroopa Tarbijaliitude Ameti (BEUC) soovitustel.)

Muudatusettepanek 401
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 
makseteenuse pakkuja tarbijat sellest, kas 
on võimalik osta maksekontot eraldi, ja 
esitab eraldi teabe kulude ja tasude kohta, 
mis on seotud iga kombineeritult pakutava 
toote ja teenusega.

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 
makseteenuse pakkuja tarbijat sellest, kas 
on võimalik osta maksekontot eraldi, ja 
sellisel juhul esitab eraldi teabe kulude ja 
tasude kohta, mis on seotud iga 
kombineeritult pakutava toote ja teenusega.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 
makseteenuse pakkuja tarbijat sellest, kas
on võimalik osta maksekontot eraldi, ja 
esitab eraldi teabe kulude ja tasude kohta, 
mis on seotud iga kombineeritult pakutava 
toote ja teenusega.

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 
makseteenuse pakkuja tarbijat sobilikul 
ajal enne maksekonto lepingu sõlmimist,
et on võimalik osta maksekontot eraldi, ja 
esitab eraldi teabe kulude ja tasude kohta, 
mis on seotud iga kombineeritult pakutava 
toote ja teenusega.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tarbijal on võimalik osta eraldi 
teenuseid, mis ei ole lisatud 
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põhimaksekontole artikli 16 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lisaks peaks makseteenuse 
pakkujatel olema vajaduse korral 
võimalik pakkuda põhimaksekonto 
klientidele krediiditooteid eraldi 
teenusena. Põhimaksekonto 
kättesaadavust või kasutamist ei tohiks 
mingil juhul piirata või seada sõltuvusse 
sellise teenuse või toote ostust.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui koos 
maksekontoga pakutakse ainult direktiivi 
2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 3 kindlaks 
määratud makseteenuseid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja jätta vajaduse puudumise tõttu, kui lõikes 1 võimaldatakse nende teenuste 
kombineerimist, mis on hõlmatud põhimaksekonto määratlusega artiklis 16.
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Muudatusettepanek 406
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui koos 
maksekontoga pakutakse ainult direktiivi 
2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 3 kindlaks 
määratud makseteenuseid.

välja jäetud

Or. en


