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Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
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tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
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Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kaardipõhiste 
maksetehingute vahendustasude kohta
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0550),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 114 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0241/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... 2013. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga ... 2013. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust(A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Oluline on tagada, et sätetest, mis 
käsitlevad makseteenuse pakkujate 
makstavaid või nende poolt nõutavaid 

(23) Oluline on tagada, et sätetest, mis 
käsitlevad makseteenuse pakkujate 
makstavaid või nende poolt nõutavaid 

                                               
1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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vahendustasusid, ei hoita kõrvale 
väljaandvatele makseteenuse pakkujatele 
makstavate muude tasude abil. Selle 
vältimiseks tuleks käsitada vahendustasuna 
kõigi selliste tasude netosummat, mida 
väljaandev makseteenuse pakkuja on 
maksekaardisüsteemile maksnud ja mida ta 
on maksekaardisüsteemilt saanud. Selleks 
et kontrollida, kas toimub 
kõrvalehoidmine, tuleks vahendustasu 
arvutamisel võtta arvesse selliste maksete 
või soodustuste kogusummat, mida 
väljaandev makseteenuse pakkuja saab 
maksekaardisüsteemilt seoses reguleeritud 
tehingutega ja millest on maha arvatud 
tasud, mida väljaandev makseteenuse 
pakkuja on maksnud 
maksekaardisüsteemile. Kõnealused 
maksed, soodustused ja tasud võivad olla 
otsesed (st mahu- või tehingupõhised) või 
kaudsed (turustamissoodustused, 
boonused, allahindlused teatavate 
tehingumahtude puhul).

vahendustasusid, ei hoita kõrvale 
väljaandvatele makseteenuse pakkujatele 
makstavate muude tasude abil. Selle 
vältimiseks tuleks käsitada vahendustasuna 
kõigi selliste tasude netosummat, mida 
väljaandev makseteenuse pakkuja on
maksekaardisüsteemile maksnud ja mida ta 
on maksekaardisüsteemilt saanud. Selleks 
et kontrollida, kas toimub 
kõrvalehoidmine, tuleks vahendustasu 
arvutamisel võtta arvesse selliste maksete 
või soodustuste kogusummat, mida 
väljaandev makseteenuse pakkuja saab 
maksekaardisüsteemilt otseselt seoses
maksetehingutega ja millest on maha 
arvatud tasud, mida väljaandev 
makseteenuse pakkuja on maksnud 
maksekaardisüsteemile.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Süsteemi ja infrastruktuuri eraldamine 
peaks võimaldama kõigil töötlejatel 
konkureerida süsteemi klientide pärast.
Kuna töötlemiskulud on märkimisväärne 
osa kaardi vastuvõtmise kogukuludest, on 
oluline, et see väärtusahela osa on avatud 
tõhusale konkurentsile. Süsteemi ja 
infrastruktuuri eraldamise korral peaksid 
maksekaardisüsteemid ja töötlevad 
üksused olema sõltumatud nii õigusliku 
vormi, organisatsioonilise struktuuri kui ka 
otsuste tegemise seisukohast. Nad ei tohiks 
olla diskrimineerivad, näiteks pakkudes 

(25) Süsteemi ja infrastruktuuri eraldamine 
peaks võimaldama kõigil töötlejatel 
konkureerida süsteemi klientide pärast.
Kuna töötlemiskulud on märkimisväärne 
osa kaardi vastuvõtmise kogukuludest, on 
oluline, et see väärtusahela osa on avatud 
tõhusale konkurentsile. Süsteemi ja 
infrastruktuuri eraldamise korral peaksid 
maksekaardisüsteemid ja töötlemistegevus
olema eraldatud nii organisatsioonilise 
struktuuri kui ka otsuste tegemise 
seisukohast. Nad ei tohiks olla 
diskrimineerivad, näiteks pakkudes 
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üksteisele sooduskohtlemist või piiratud 
levikuga teavet, mis ei ole kättesaadav 
konkurentidele vastavas turusegmendis, 
kehtestades ülemäärased teabenõuded 
konkurentidele vastavas turusegmendis, 
ristsubsideerides vastavaid tegevusi või 
kohaldades jagatud juhtimiskorda.
Niisugused diskrimineerivad tavad aitavad 
kaasa turu killustumisele, pidurdavad uute 
osalejate turuletulekut ja uute
üleeuroopaliste ettevõtjate teket ning seega 
takistavad kaardi-, interneti- ja 
mobiilimaksete siseturu väljakujundamist, 
mis on kahjulik jaemüüjatele, ettevõtjatele 
ja tarbijatele.

üksteisele sooduskohtlemist või piiratud 
levikuga teavet, mis ei ole kättesaadav 
konkurentidele vastavas turusegmendis, 
kehtestades ülemäärased teabenõuded 
konkurentidele vastavas turusegmendis, 
ristsubsideerides vastavaid tegevusi või 
kohaldades jagatud juhtimiskorda.
Niisugused diskrimineerivad tavad aitavad 
kaasa turu killustumisele, pidurdavad uute 
osalejate turuletulekut ja uute 
üleeuroopaliste ettevõtjate teket ning seega 
takistavad kaardi-, interneti- ja 
mobiilimaksete siseturu väljakujundamist, 
mis on kahjulik jaemüüjatele, ettevõtjatele 
ja tarbijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kõigi maksekaartide tunnustamise 
reegel on kahekordne kohustus, mille on 
kehtestatud makseteenuse pakkujad ja 
maksekaardisüsteemid makse saajatele ja 
mille kohaselt peavad makse saajad ühelt 
poolt vastu võtma kõiki sama kaubamärgi 
maksekaarte („kõigi toodete 
tunnustamise” element), olenemata 
kõnealuste maksekaartide erinevatest 
kuludest, ning teiselt poolt olenemata 
konkreetsest maksekaardi välja andnud 
pangast („kõigi väljaandjate 
tunnustamise” element”). See on tarbija 
huvides, et sama liiki kaartide puhul ei 
saa makse saaja diskrimineerida 
väljaandjate või kaardi valdajate vahel 
ning maksekaardisüsteemid ja 
makseteenuse pakkujad saavad selliseid 
kohustusi nende suhtes kehtestada. Kuigi 
kõigi maksekaartide tunnustamise reegli 
„kõigi väljaandjate tunnustamise” 

välja jäetud
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element on maksekaardisüsteemis 
põhjendatud, kuna see takistab makse 
saajatel diskrimineerimast konkreetseid 
pankasid, kes on välja andnud kaarte, on 
„kõigi toodete tunnustamise” elemendi 
puhul peamiselt tegemist sidumisega, 
mille puhul seotakse madala tasuga 
kaartide vastuvõtmine kõrge tasuga 
kaartide vastuvõtmisega. Kõigi 
maksekaartide tunnustamise reegli „kõigi 
toodete tunnustamise” elemendi 
kõrvaldamine võimaldaks 
kaubandusettevõtjatel piirata pakutavate 
maksekaartide valikut ainult madala(ma) 
kuluga maksekaartidega, mis võib 
kaubandusettevõtja väiksemate kulude 
kaudu olla kasulik ka tarbijatele. 
Kaubandusettevõtjad, kes võtavad vastu 
deebetkaarte, ei oleks sel juhul 
kohustatud vastu võtma ka 
krediitkaartide, ning kaubandusettevõtjad, 
kes võtavad vastu krediitkaarte, ei oleks 
kohustatud vastu võtma ärikliendi kaarte. 
Selleks et kaitsta tarbijat ning tema 
suutlikkust kasutada maksekaarte 
võimalikult sageli, peaksid 
kaubandusettevõtjad olema kohustatud 
vastu võtma kõiki maksekaarte, mille 
suhtes kohaldatakse sama reguleeritud 
vahendustasu. Selline piirang tagaks ka 
konkurentsitihedama keskkonna 
maksekaartide puhul, mille vahendustasu 
ei ole reguleeritud käesoleva määrusega, 
kuna kaubandusettevõtjad saaksid 
tugevama läbirääkimispositsiooni 
tingimuste üle, mille kohaselt nad selliseid 
kaarte vastu võtavad.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Kõigi maksekaartide tunnustamise 
reegli piirangute tõhusaks toimimiseks on 
hädavajalik teatav teave. Esiteks peaksid
makse saajal olema vahendid eri liiki 
maksekaartide kindlakstegemiseks.
Seepärast peaks olema võimalik 
maksekaardi eri liike teha kindlaks 
nähtavalt ja seadme abil elektrooniliselt.
Teiseks tuleks ka maksjat teavitada sellest, 
kas tema makseviisi/makseviise 
konkreetses müügikohas aktsepteeritakse.
On vaja, et makse saaja teavitab maksjat 
teatava kaubamärgi kasutamise 
piirangutest samal ajal ja samadel 
tingimustel, kui ta annab teavet selle
kohta, et teatavat kaubamärki 
aktsepteeritakse.

(30) Makse saajal peaksid olema vahendid 
eri liiki maksekaartide kindlakstegemiseks.
Seepärast peaks olema võimalik 
maksekaardi eri liike seadme abil 
elektrooniliselt kindlaks teha. Ka maksjat
tuleks teavitada sellest, kas tema 
makseviisi/makseviise konkreetses 
müügikohas aktsepteeritakse.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sularaha väljavõtmine
pangaautomaatidest ning

(b) sularaha väljavõtmine või mis tahes 
muu pangaautomaatidega tehtav tehing, 
v.a kaupade või teenuste müük, ning

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „deebetkaarditehing” — (4) „deebetkaarditehing” —
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kaardimaksetehing, sealhulgas ka 
ettemaksekaardiga tehtav 
kaardimaksetehing, mis on seotud 
arveldus- või hoiukontoga, kus tehing 
debiteeritakse kuni 48 tundi pärast tehingu
lubamist või algatamist;

kaardimaksetehing, sealhulgas ka 
ettemaksekaardiga tehtav 
kaardimaksetehing, mis on seotud 
arveldus- või hoiukontoga, kus tehing 
debiteeritakse kuni 48 tundi pärast tehingu
kliirimist;

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „krediitkaarditehing” —
kaardimaksetehing, mille puhul tehing 
arveldatakse rohkem kui 48 tundi pärast 
tehingu lubamist või algatamist;

(5) „krediitkaarditehing” —
kaardimaksetehing, mille puhul tehing 
arveldatakse rohkem kui 48 tundi pärast 
tehingu kliirimist;

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „piiriülene maksetehing” —
kaardimaksetehing või kaardipõhine 
maksetehing, mille on algatanud maksja 
või makse saaja ning mille puhul maksja 
makseteenuse pakkuja ja makse saaja 
makseteenuse pakkuja asuvad eri 
liikmesriikides või mille puhul
maksekaardi on välja andnud väljaandev 
makseteenuse pakkuja, kes asub teises 
liikmesriigis kui müügikoha liikmesriik;

(8) „piiriülene maksetehing” —
kaardimaksetehing või kaardipõhine 
maksetehing, mille on algatanud maksja 
või makse saaja, mille puhul maksekaardi 
on välja andnud väljaandev makseteenuse 
pakkuja, kes asub teises liikmesriigis kui 
müügikoha liikmesriik;

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „asutatud” – kohalolek asutamise 
või agendi kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) „kaalutud keskmine” – makstud 
krediit- või deebetkaardi vahendustasude 
kogusumma, mis on jagatud samas 
ajavahemikus tehtud kõigi seotud 
tehingute arvuga; 

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kahe kuu möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 
makseteenuse pakkujad piiriüleste 
deebetkaarditehingute puhul vahendustasu 
tehingu kohta või muud kokkulepitavat 
tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, 
üle 0,2 % tehingu väärtusest.

1. Kahe kuu möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 
makseteenuse pakkujad piiriüleste 
deebetkaarditehingute puhul vahendustasu 
tehingu kohta või muud kokkulepitavat 
tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, 
üle 0,2 % tehingu väärtuse kaalutud 
keskmisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahe kuu möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 
makseteenuse pakkujad piiriüleste 
krediitkaarditehingute puhul vahendustasu 
tehingu kohta või muud kokkulepitavat 
tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, 
üle 0,3 % tehingu väärtusest.

2. Kahe kuu möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 
makseteenuse pakkujad piiriüleste 
krediitkaarditehingute puhul vahendustasu 
tehingu kohta või muud kokkulepitavat 
tasu, millel on sarnane eesmärk või mõju, 
üle 0,3 % tehingu väärtuse kaalutud 
keskmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kahe aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 
makseteenuse pakkujad mis tahes 
deebetkaardipõhiste tehingute puhul 
vahendustasu tehingu kohta või muud 
kokkulepitavat tasu, millel on sarnane 
eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu
väärtusest.

1. Kahe aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 
makseteenuse pakkujad mis tahes 
deebetkaardipõhiste tehingute puhul 
vahendustasu tehingu kohta või muud 
kokkulepitavat tasu, millel on sarnane 
eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu
väärtuse kaalutud keskmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kahe aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 
makseteenuse pakkujad mis tahes 
krediitkaardipõhiste tehingute puhul 
vahendustasu tehingu kohta või muud 
kokkulepitavat tasu, millel on sarnane 
eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu
väärtusest.

2. Kahe aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 
makseteenuse pakkujad mis tahes 
krediitkaardipõhiste tehingute puhul 
vahendustasu tehingu kohta või muud 
kokkulepitavat tasu, millel on sarnane 
eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu
väärtuse kaalutud keskmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 3 ja 4 osutatud piirmäärade 
kohaldamisel käsitatakse vahendustasu 
osana mis tahes netohüvitist, mida 
väljaandev pank on saanud
maksekaardisüsteemilt seoses 
maksetehingutega või nendega seotud 
toimingutega.

Artiklis 3 osutatud piirmäärade 
kohaldamisel käsitatakse vahendustasu 
osana mis tahes netohüvitist, mida 
väljaandev makseteenuse pakkuja on 
saanud seoses maksetehingutega.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maksekaardisüsteemid ja töötlevad 
üksused on sõltumatud õigusliku vormi, 
organisatsioonilise struktuuri kui ka 
otsuste tegemise seisukohast. Nad ei tohi
mingil viisil kohaldada diskrimineerimist 
ühelt poolt oma tütarettevõtjate või 

1. Maksekaardisüsteemid ja
töötlemistegevus eraldatakse teineteisest.
Töötlemisteenuseid pakkuvad 
maksekaardisüsteemid ei sea mingil viisil 
mis tahes nende pakutavate teenuste 
osutamise tingimuseks seda, et lepingupool 
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aktsionäride vahel ning teiselt poolt 
kõnealuste süsteemide kasutajate ja 
muude lepinguliste partnerite vahel ega 
eelkõige seada mis tahes nende pakutavate 
teenuste osutamise tingimuseks seda, et 
lepingupool peab aktsepteerima mis tahes 
muud nende pakutavat teenust.

peab aktsepteerima mis tahes muud nende 
pakutavat teenust. Nad ei esita 
maksekaardisüsteemi ja töötlemistegevuse 
hindu ühendatult ega kasuta nende 
tegevuste puhul ristsubsideerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Maksekaardisüsteemid pakuvad 
võimalust, et üksikute kaarditehingute 
lubamis- ja kliirimissõnumeid saab 
eraldada ning neid võivad töödelda 
erinevad töötlevad üksused.

2. Töötlevad üksused pakuvad võimalust, 
et üksikute kaarditehingute lubamis- ja 
kliirimissõnumeid saab eraldada ning neid 
võivad töödelda erinevad töötlevad 
üksused.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Maksekaardisüsteemide kohaldatavates
töötlemiseeskirjades on keelatud mis tahes 
territoriaalne diskrimineerimine.

3. Töötlevate üksuste kohaldatavates 
töötlemiseeskirjades on keelatud mis tahes 
territoriaalne diskrimineerimine.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kasutades rahvusvaheliste või Euroopa 
standardimisasutuste välja töötatud 
standardeid, tagavad liidusisesed töötlevad 
üksused, et nende süsteem on tehniliselt 
koostalitlusvõimeline teiste liidusiseste 
töötlevate üksuste süsteemidega. Samuti ei 
või töötlevad üksused võtta vastu ega 
kohaldada äritegevuse eeskirju, mis 
piiravad koostalitlusvõimet teiste 
liidusiseste töötlevate üksustega.

4. Kasutades rahvusvaheliste või Euroopa 
standardimisasutuste välja töötatud 
standardeid, tagavad liidusisesed töötlevad 
üksused hiljemalt ...* [üks aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumist], et nende 
süsteem on tehniliselt
koostalitlusvõimeline teiste liidusiseste 
töötlevate üksuste süsteemidega. Samuti ei 
või töötlevad üksused võtta vastu ega 
kohaldada äritegevuse eeskirju, mis 
piiravad koostalitlusvõimet teiste 
liidusiseste töötlevate üksustega.

Euroopa Pangandusjärelevalve kehtestab 
tihedas koostöös SEPA nõukoguga 
nõuded, mida täiesti avatud ja 
konkurentsivõimelise kaardimaksete 
töötlemise turu tagamiseks peavad täitma 
maksesüsteemid ja töötlevad üksused.
Kõnealused nõuded esitatakse hiljemalt 
...* [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva] ning neid 
ajakohastatakse korrapäraselt vastavalt 
vajadusele.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Kaubamärgi ühiskasutus ja rakenduse 
valik
1. Keelatud on mis tahes 
süsteemieeskirjad ja litsentsilepingute 
eeskirjad, mis takistavad või keelavad 
väljaandjal kaardi-, 
telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-
seadmel põhinevate makseviiside kahe või 
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enama kaubamärgi ühiskasutust.
2. Väljaandjate või vastuvõtjate erinev 
kohtlemine süsteemieeskirjades ja 
litsentsilepingute eeskirjades seoses 
kaardi-, telekommunikatsiooni-, digitaal-
või IT-seadmel põhineva kaubamärgi 
ühiskasutusega peab olema objektiivselt 
põhjendatud ja mittediskrimineeriv.
3. Maksekaardisüsteemid ei kehtesta 
kaarte välja andvatele ja vastu võtvatele 
makseteenuse pakkujatele 
aruandlusnõudeid, kohustust maksta tasu 
või muid kohustusi, millel on sama 
eesmärk või mõju, tehingute puhul, mis 
tehakse mis tahes seadmega, millel nende 
kaubamark on esindatud, seoses 
tehingutega, mille puhul süsteemi ei 
kasutata.
4. Mis tahes marsruutimispõhimõtted, 
mille eesmärk on suunata tehingud läbi 
teatava kanali või protsessi, ning muud 
tehnilised ja turvastandardid ja -nõuded 
seoses rohkem kui ühe maksekaardi 
kaubamärgi käitlemisega kaardi-, 
telekommunikatsiooni-, digitaal- või IT-
seadmel ei tohi olla diskrimineerivad ja 
neid kohaldatakse mittediskrimineerival 
viisil.
5. Kui makseseade võimaldab valida 
erineva kaubamärgiga makseviiside 
vahel, määrab vastuvõetavas 
maksetehingus kohaldatava kaubamärgi 
maksja müügikohas.
6. Maksekaardisüsteemid, väljaandjad, 
vastuvõtjad ja maksekaartide käitlemise 
infrastruktuuri pakkujad ei lisa 
müügikohas kasutavatele makseviisidele 
või seadmetele automaatseid 
mehhanisme, tarkvara või seadmeid, mis 
piiravad maksjal rakenduse valikut 
kaubamärgi ühiskasutust hõlmava 
makseviisi kasutamise korral.

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastuvõtjad pakuvad makse saajatele ja 
nõuavad nendelt üksikult kindlaks 
määratud kaubandusettevõtja teenustasusid 
maksekaartide eri liikide ja kaubamärkide 
puhul, välja arvatud juhul, kui 
kaubandusettevõtjad nõuavad kirjalikult, 
et makseteenuse pakkujad nõuaksid 
kaubandusettevõtja teenustasu 
ühendatult.

1. Vastuvõtjad pakuvad makse saajatele 
üksikult kindlaks määratud 
kaubandusettevõtja teenustasusid 
maksekaartide eri liikide ja kaubamärkide 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi maksekaartide tunnustamise reegel Elektrooniline identifitseerimine

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maksesüsteemid ja makseteenuse 
pakkujad ei kohalda mis tahes eeskirju, 
mis võivad kohustada makse saajaid, kes 
võtavad vastu maksekaarte ja muid 
makseviise, mille on välja andnud üks 
väljaandev makseteenuse pakkuja 

välja jäetud
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maksesüsteemi raames, võtma vastu ka 
muid sama kaubamärgiga ja/või sama 
liiki makseviise, mille on välja andnud 
teine väljaandev makseteenuse pakkuja 
sama maksesüsteemi raames, välja 
arvatud juhul, kui nende suhtes 
kohaldatakse sama reguleeritud 
vahendustasu.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohast kõigi maksekaartide 
tunnustamise reegli piirangut 
kohaldatakse ilma, et see piiraks 
maksesüsteemide ja makseteenuse 
pakkujate võimalust näha ette, et 
teatavate maksekaartide vastuvõtmisest ei 
või keelduda väljaandva makseteenuse 
pakkuja või kaardi valdaja isikuandmete 
alusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kaubandusettevõtjad, kes otsustavad 
mitte vastu võtta kõiki 
maksekaardsüsteemi maksekaarte või 
muid makseviise, teavitavad sellest 
tarbijaid selgel ja üheselt mõistetaval viisil 
samal ajal, kui nad teavitavad tarbijaid 
maksekaardisüsteemi muude kaartide ja 

välja jäetud
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makseviiside vastuvõtmisest. See teave 
tuleks silmapaistvalt esitada kaupluse 
sissekäigu juures, kassas või veebisaidil 
või muul kasutataval elektroonilisel või 
mobiilsel andmekandjal ning see tuleks 
esitada maksjale aegsasti enne makse 
saajaga müügitehingu algatamist.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Väljaandvad makseteenuse pakkujad 
tagavad, et nende makseviisid on nähtavalt 
ja elektrooniliselt kindlaks tehtavad, mis 
võimaldab makse saajal üheselt kindlaks 
teha, millised ettemaksu-, deebet-, kreedit-
või ärikliendi kaartide kaubamärgid ja 
liigid või nendel põhinevad kaardipõhised 
maksed on maksja valinud.

Väljaandvad makseteenuse pakkujad 
tagavad hiljemalt ...* [üks aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumist], et nende 
makseviisid on elektrooniliselt kindlaks 
tehtavad, mis võimaldab makse saajal 
üheselt kindlaks teha, millised ettemaksu-, 
deebet-, kreedit- või ärikliendi kaartide 
kaubamärgid ja liigid või nendel põhinevad 
kaardipõhised maksed on maksja valinud.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõnealustest organitest kahe aasta jooksul
pärast käesoleva määruse jõustumist. Nad 
teatavad komisjonile viivitamata kõigist 
kõnealuste organitega seotud edasistest 
muutustest.

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõnealustest organitest hiljemalt ...* [kaks 
kuud pärast käesoleva määruse
jõustumist]. Nad teatavad komisjonile 
viivitamata kõigist kõnealuste organitega 
seotud edasistest muutustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nelja aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande määruse kohaldamise kohta.
Komisjoni aruandes hinnatakse eelkõige 
vahendustasu taseme asjakohasust ning 
suunamismehhanisme nagu tasud, võttes 
arvesse erinevate makseviiside kasutamist 
ja kulusid ning uute turuosaliste ja uue 
tehnoloogia sisenemist turule.

Nelja aasta möödumisel käesoleva määruse 
jõustumisest esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
määruse kohaldamise kohta. Komisjoni 
aruandes hinnatakse eelkõige vahendustasu 
taseme asjakohasust ning 
suunamismehhanisme nagu tasud, võttes 
arvesse erinevate makseviiside kasutamist 
ja kulusid ning uute turuosaliste ja uue 
tehnoloogia sisenemist turule ning mõju 
tarbijatele ja kaubandusettevõtjatele.

Or. en
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SELETUSKIRI

Raportöör toetab määruse vastuvõtmise ettepaneku eesmärki aidata kooskõlas strateegiaga 
„Euroopa 2020” ja digitaalarengu tegevuskavaga töötada välja kogu ELi hõlmav maksete 
turg, mis võimaldab tarbijatel, jaemüüjatel ja teistel ettevõtjatel saada täit kasu ELi siseturust. 

Raportöör väljendab kahetsust selle üle, et komisjon ei võtnud oma ettepanekutes aluseks 
usaldusväärset mõju hindamise uuringut, mis näitaks, et komisjoni ettepanekud toovad kõigile 
huvitatud osapooltele oodatavat kasu. Seetõttu on raportöör arvamusel, et komisjoni esitatud 
mõne ettepaneku võimalikku mõju tuleb väga tähelepanelikult hinnata, et hoida ära soovitava 
eesmärgiga vastuolus olevad tagajärjed, mis võiksid tekitada maksevahendite kasutajatele 
uusi probleeme.

Reguleerimisala

Komisjon soovitab jätta määruse reguleerimisalasse kõik nelja ja kolme osapoolega 
süsteemid. Kolme osapoolega süsteemide suhtes ei kohaldata siiski sätteid, milles osutatakse 
vahendustasude piirmääradele, ja artikli 7 sätteid maksekaardisüsteemi ja töötlevate üksuste 
eraldamise kohta.

Need erandid ei kehti kolme osapoolega maksekaardisüsteemide suhtes, mis väljastavad 
teistele makseteenuse pakkujatele litsentse maksekaartide väljastamiseks ja/või 
omandamiseks. Sellisel juhul loetakse need olevat kõigil eesmärkidel nagu nelja osapoolega 
süsteemid.

Raportöör usub, et selle ettepanekuga tuleks tagada võrdsed võimalused, nii et nelja 
osapoolega ja kolme osapoolega maksesüsteemid, uued turule sisenejad ja uued tehnoloogiad 
saaksid võistelda võrdsetel tingimustel.

Vahendustasud

Euroopa Komisjon soovitab kehtestada vahendustasude piirmäärad nii piiriüleste kui ka 
riigisiseste tehingute puhul. Komisjon on esitanud ettepaneku kehtestada deebetkaartidega 
tehtavate tehingute puhul ülemmääraks 0,2% ja krediitkaartidega tehtavate tehingute puhul 
0,3%. Need piirmäärad tunduvad olevat täiesti meelevaldsed, sest komisjon ei ole siiani 
esitanud ühtegi mõjuhinnangut, et neid näitajaid põhjendada ja analüüsida nende mõju 
konkreetsetel riiklikel turgudel.

Raportöör tuletab meelde, et liikmesriikide erinevatel kaarditurgudel on märkimisväärsed 
struktuurilised erinevused. Need erinevused hõlmavad selliseid tegureid nagu kaartide levik, 
tehingute maht, pettuse sagedus, iga turu iseloom ja eriomadused (deebet- ja krediitkaartide 
protsent, kaardita maksete protsent kaardimaksetega võrreldes, pangaautomaatide arv elaniku 
kohta jne).

Komisjon tunnistab oma ettepanekus nende erinevuste olemasolu ja põhjendab nendega 
piiriüleste ja siseriiklike tehingute vahendustasude piirmäärade kavandatavat eri aegadel 
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jõustumist. Nendest erinevustes tulenevalt tuleb põhjalikult analüüsida ja hinnata nende 
ettepanekute mõju eri riikide turgudele. Sellist analüüsi ei ole tehtud.

Raportöör toetab seadusandliku protsessi selles etapis komisjoni ettepanekuid, aga usub, et 
nende piirmäärade sobivust tuleks süvitsimineva hindamise alusel põhjalikult arutada.
Seetõttu jätab raportöör endale õiguse esitada selles küsimuses seadusandliku protsessi 
hilisemates etappides eri ettepanekuid, kui see peaks osutuma vajalikuks.

Tuleb hoida ära olukord, et need vahendustasud seaksid tõsise löögi alla kaardikasutuse 
stiimulid vähearenenud turgudega liikmesriikides. Vahendustasude piirangud ei tohi 
pidurdada maksevõrkude väljaarendamisse suunatavate vajalike investeeringute tegemist neis 
liikmesriikides ega vähendada investeeringuid innovatsiooni ja pettusevastasesse võitlusesse.

Teisalt toetab raportöör teatavat paindlikkust vahendustasude piiramise osas selliselt, et 
piirmäärad arvutatakse kõigi tehingute kaalutud keskmisena ning need ei oleks 
absoluutmäärad. See võimaldaks teha vahet eri makseviivituse määra või eri riskimääraga 
sektoritel või stimuleerida uute tehnoloogiate või turvalisemate maksemeetodite 
kasutuselevõttu.

Litsentsimine 

Raportöör on nõus komisjoni ettepanekuga tagada see, et maksevahendite väljaandmise või 
omandamise litsentsid kehtiksid geograafiliste piiranguteta kogu liidus. Komisjoni soovitatud 
meetmed aitavad kaasa kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete siseturu sujuvale toimimisele, 
millest saavad kasu tarbijad ja jaemüüjad.

Süsteemide ja töötlejate eraldamine ning koostalitusvõime 

Raportöör on seisukohal, et vaja on tekitada rohkem konkurentsi, nii et kõik töötlevad 
üksused saaksid konkureerida võrdsetel tingimustel süsteemide klientide pärast. Raportöör 
arvab siiski, et komisjoni ettepanek, millega nõutakse maksesüsteemide ja töötlevate üksuste 
teineteisest eraldamist nii õigusliku vormi, organisatsioonilise struktuuri kui ka otsuste 
tegemise seisukohast, on ebaproportsionaalne ja seda ei toeta ükski mõju-uuring. 

Raportöör on seisukohal, et piisab kahe tegevuse funktsionaalse eraldamise tagamisest ja selle 
tagamisest, et mis tahes teenuse pakkumine ei anna mingil juhul alust eeldada mis tahes muu 
teenuse aktsepteerimist. Teisalt tuleb jätkuvalt keelata mis tahes territoriaalne 
diskrimineerimine maksekaardisüsteemide kohaldatavates töötlemiseeskirjades.

Liidu töötlevad üksused peavad tagama selle, et nende süsteem on tehniliselt 
koostalitusvõimeline muude liidu töötlevate üksustega. Et üksustel oleks võimalik neid 
nõudeid täita, tuleb selleks anda rohkem aega, kui määruses on ette nähtud.

Kaubamärgi ühiskasutuse ja rakenduse valik

Komisjon soovitab, et väljaandjatel peaks olema võimalik koondada kõik kaartide 
kaubamärgid, mida nad peavad sobivaks, ühele kaardile või kaardiseadmele, ilma et neil oleks 
vaja asjaomaste kaubamärkide omanike nõusolekut.
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Raportöör on seisukohal, et see ettepanek on vastuolus kaubamärkide vahelise konkurentsi 
aluspõhimõtetega. Kaubamärgi väärtus ja võime kaupu vabalt levitada on vabaturu olulised 
elemendid, mida tuleb hoida. Ettepanek, millega ettevõtjalt võetakse kontroll ühe tema toote 
turunduse üle, nii et ta võib olla sunnitud laskma oma kaubamärki seostada konkureerivate 
kaubamärkide või kahtlase mainega kaubamärkidega, ilma et ta oleks selleks selgesõnalise 
nõusolekut andnud, on käsitamatu.

Teisalt ei tundu olevat alust arvata, et kaubamärkide ühiskasutuses on probleeme. Tänapäeval 
on turul palju ühiskasutusega kaubamärkidega kaarte.

Raportöör usub, et rakenduste valikuga seotud meetmetel võib olla soovitule vastupidine 
mõju. Näiteks asjaolu, et kasutajal ei või olla eelnevalt valitud vaikimisi maksevahendit ja ta 
on sunnitud eri maksevahendite markide vahel valima iga kord, kui ta tahab makset teha, toob 
kasutajate jaoks kaasa suurema ebaefektiivsuse ja tõsised raskused ning võimalikud vead ning 
pikendab maksmiseks kuluvat aega. 

Ka võivad need meetmed tähendada tagasiminekut kõigi nende uuenduste osas, mis on 
mõeldud kaardimaksete kiirendamiseks, nagu kontaktivabad süsteemid või biomeetriline 
autentimine. Innovatsioon on üks peamisi nende kasutamist ergutavaid stiimuleid ja seetõttu 
tuleb hoida ära negatiivsed mõjud, mis võivad põhjustada raskusi või teha tehnika arengu 
vähem atraktiivseks.

Kõigi maksekaartide tunnustamise reegel

Raportöör on arvamusel, et komisjoni ettepanekud ei ole selles küsimuses tulemuslik viis 
kaartide maksevahendina kasutamise lihtsustamiseks. Need ettepanekud toovad kaasa 
olukorra, kus tarbijad avastavad, et nende kaarte ei võeta vastu, kui nad nendega maksta 
tahavad, nad kaotavad usalduse ja tunnevad end elektrooniliste maksevahendite suhtes 
ebakindlalt ning eelistavad tasuda sularahas.

Komisjon soovitab, et makseviisid oleksid nähtavalt ja elektrooniliselt kindlaks tehtavad, mis 
võimaldab makse saajal üheselt kindlaks teha, millised ettemaksu-, deebet-, kreedit- või 
ärikliendi kaartide kaubamärgid ja liigid või nendel põhinevad kaardipõhised maksed on 
maksja valinud. Raportöör usub, et makseviisid peaksid olema elektrooniliselt kindlaks 
tehtavad, kuid arvab, et nähtavalt kindlaks tegemise nõue on ebaproportsionaalne. 

Nähtavalt kindlaks tegemise nõue tähendaks kõigi maksekaartide (mida on praegu üle 725 
miljoni) väljavahetamist ELis koos kõigi sellega kaasnevate kuludega. Teisalt seavad värsked 
uuendused ja uute maksevahendite, näiteks mobiiltelefonide või muude vahendite kasutamise 
populaarsemaks muutumine nende kulude vajalikkuse küsimärgi alla. 

Läbivaatamisklausel

Raportöör soovitab komisjonil koostada käesoleva määruse rakendamise kohta aruande. 
Selles aruandes tuleks hinnata selliseid aspekte nagu vahendustasu taseme asjakohasus ning 
suunamismehhanismid, võttes arvesse erinevate makseviiside kasutamist ja maksumust ning 
uute turuosaliste ja uue tehnoloogia sisenemist erinevatele liikmesriikide turgudele. Hinnata 
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tuleks ka mõju tarbijatele ning äriühingutele.


