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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamise kohta

(2012/2040(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 26 ja 114,

– võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta rohelist raamatut „Euroopa 
integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamine” (COM(2011)0941, 
edaspidi „roheline raamat”),

– võttes arvesse komisjoni 11. jaanuari 2012. aasta teatist „Ühtne raamistik usalduse 
loomiseks digitaalse ühtse turu vastu seoses e-kaubanduse ja internetipõhiste teenustega” 
(COM(2011)0942),

– võttes arvesse komisjoni poolt rohelise raamatu teemal 11. jaanuarist 2012 kuni 11. 
aprillini 2012 korraldatud avalikku arutelu,

– võttes arvesse komisjoni korraldatud kaardi-, mobiili- ja internetimakseid käsitlevat 
konverentsi 4. mail 2012,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 
260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele 
tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/20091,

– võttes arvesse Euroopa konkurentsivõrgustiku panganduse ja maksete alltöörühma poolt 
koostatud 2012. aasta märtsi teabedokumenti konkurentsi tagamise kohta maksete 
sektoris2,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga 2012. aasta aprilli soovitusi internetimaksete 
turvalisuse kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2012. aasta töödokumenti 
rohelise raamatu kohta (INT/634),

– võttes arvesse komisjoni 24. juuli 2002. aasta otsust EÜ asutamislepingu artikli 81 ja EMP 
lepingu artikli 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/29.373 Visa International)4,

– võttes arvesse komisjoni 19. detsembri 2007. aasta otsust EÜ asutamislepingu artiklis 81 
ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum COMP/34.579 –
MasterCard, juhtum COMP/36.518 – EuroCommerce, juhtum COMP/38.580 –

                                               
1 ELT L 94, 30.3.2012, lk 22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf. 
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 EÜT L 318, 22.11.2002, lk 17.
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Commercial Cards)1,

– võttes arvesse Üldkohtu 24. mai 2012. aasta otsust kohtuasjas MasterCard jt vs.
komisjon2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et Euroopa kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turg on riikide kaupa 
killustatud ning vaid mõned suured tegijad suudavad tegutseda rahvusvaheliselt;

B. arvestades, et kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete väljaarendamine ja laialdasem 
kasutamine võib aidata kaasa ka Euroopa e-kaubanduse kasvule ja mitmekesistumisele;

C. arvestades, et interneti- ja mobiilimaksete osakaal ning mitmekesisus on Euroopas ja 
maailmas pidevalt kasvanud;

D. arvestades, et rohelises raamatus ei käsitleta sularahamaksete kulukust võrreldes kaardi-, 
interneti- ja mobiilimaksetega, võimaldamata seega sularahamaksete majanduslike ja 
heaolukulude analüüsi;

E. arvestades, et piiriülene vastuvõtmine on praegu ainult piiratud arvule osalistele 
kättesaadav võimalus, ning arvestades, et see kord võib laiendada kaupmehe 
valikuvõimalusi ja lasta seeläbi turul vabalt areneda;

F. arvestades, et kaardimaksete eest võetavad lisatasud ei ole mõnes liikmesriigis lubatud, 
kuid on mõnes teises laialdaselt kasutusel;

Erinevad makseviisid

1. väljendab muret põhjendamatult range interneti- ja mobiilimakseturgude reguleerimise üle 
praeguses etapis, kuna need makseviisid on alles välja arenemas; palub komisjonil võtta 
võimalikus uues ettepanekus nende uute makseviiside jaoks vastu radikaalselt erinev ja 
sobiv lähenemisviis;

2. tuletab meelde, et igal makseviisil on oma kulud; palub seetõttu komisjonil kaaluda 
tulevikus ka sularahamaksete kulusid võrreldes teiste makseviisidega;

Standardimine ja koostalitusvõime

3. on veendunud, et ühised tehnilised standardid mitte ainult ei tugevdaks Euroopa 
majanduse konkurentsivõimet ja siseturu toimimist, vaid tooks ühiste turvastandardite 
näol kaasa ka turvalisusega seotud eeliseid, millest oleks kasu nii tarbijatel kui ka 
kaupmeestel;

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; kokkuvõte otsusest on 
avaldatud väljaandes ELT OJ C 264, 6.11.2009, lk 8.
2 Otsus kohtuasjas T-111/08: MasterCard jt vs. komisjon, EKLis veel avaldamata.
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4. rõhutab, et standardimine ei tohiks luua tõkkeid konkurentsile ja innovatsioonile, vaid 
peaks aitama takistusi pigem vähendada, et tagada kõigi osapoolte jaoks ühtsed reeglid;

5. toetab kõigi asjaosaliste kaasamist tulevasse maksesüsteemide ühiste tehniliste ja 
turvastandardite väljatöötamisse; märgib, et nende osaliste hulka võivad kuuluda – kuid 
mitte tingimata ainult – Euroopa Maksenõukogu (EPC), tarbijaorganisatsioonid, Euroopa 
Pangandusjärelevalve, ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) nõukogu, komisjon, eri 
valdkondade eksperdid, pankadevälised makseteenuse pakkujad ning mobiili-, interneti- ja 
kaardimakseteenuste pakkujad;

6. rõhutab, et standardimis- ja koostalitusnõuded peaksid olema suunatud Euroopa 
makseturu konkurentsivõime parandamisele ega tohiks luua globaalse turuga võrreldes 
mittevajalikke tõkkeid;

7. märgib, et maksetaristute eraldamine maksesüsteemidest võib suurendada konkurentsi, 
kuna väikeseid tegijaid ei jäetaks tehniliste piirangute tõttu välja;

Piiriülene vastuvõtmine

8. juhib tähelepanu sellele, et täiendavat standardimist on vaja, et edendada piiriülest 
vastuvõtmist – korda, mis suurendaks konkurentsi ja kaupmeeste valikuvõimalusi ning 
võib tuua kaasa kulutõhusamad makseviisid tarbijate jaoks;

9. nõuab tungivalt, et otsitaks aktiivselt piiriülest vastuvõtmist hõlbustavaid lahendusi, 
pidades silmas selle eeliseid siseturu jaoks; väljendab muret olemasolevate tõkete, näiteks 
litsentsimise üle, millest tuleks loobuda;

Mitmepoolsed vahendustasud

10. on seisukohal, et praegu võib mitmepoolseid vahendustasusid põhjendada kui nelja 
osalejaga kaardimaksete süsteemide rahastamise viisi; märgib, et mitmepoolsete 
vahendustasude tase on mõnikord kõrgem kui nelja osalejaga maksesüsteemi rahastamine 
nõuab;

11. on veendunud, et mitmepoolsete vahendustasude maksimaalset taset ei tohiks ELi tasandi 
eeskirjadega kehtestada, kuna see võib põhjustada praegu mõnes liikmesriigis 
kättesaadavate madalamate mitmepoolsete vahendustasude tõusu lubatud 
maksimumtasemele lähemale;

12. on seisukohal, et mitmepoolsete vahendustasude läbipaistvust tuleks reguleerida nii 
rahvusvahelistes kui ka riigisisestes süsteemides ning et see koos lihtsama juurdepääsuga 
piiriülesele vastuvõtmisele võib tuua kaasa madalamad mitmepoolsed vahendustasud, 
kuna kaupmeestel oleks vabadus valida, milliste maksesüsteemidega nad liituda soovivad;

13. rõhutab siiski, et mitmepoolsete vahendustasude puudulik läbipaistvus kaupmeeste ja 
makseteenuste pakkujate vahel on teravam probleem kui läbipaistvuse puudus tarbija ja 
kaupmehe vahel; on veendunud, et teabe üleküllus ei looks tarbijatele lisandväärtust ning 
tähendaks läbipaistvust teoorias, kuid mitte praktikas;
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14. on seisukohal, et on väga olulisi erinevusi kolme osalejaga ja nelja osalejaga 
maksesüsteemide vahel ning et iga süsteemi tuleks käsitleda selle eripärasid arvestades, 
kuigi kokkuvõttes võrdselt;

Kaubamärgi ühiskasutus

15. märgib, et kaubamärgi ühiskasutus võib olla tarbijatele kasulik, kuna tooks kaasa vähem 
kaarte ja laiema valiku ning soodustaks konkurentsi;

16. rõhutab, et tarbija ja väljaandev makseteenuse osutaja peaksid kaubamärgi ühiskasutuse 
suhtes vastastikku kokku leppima ning et seda ei tohiks muuta kohustuslikuks;

Lisamaksud

17. väljendab heameelt mõnes liikmesriigis kehtiva kaardimaksete lisatasude keelu üle; 
kutsub teisi liikmesriike üles kaaluma suurema läbipaistvuse nõudmist lisatasude osas, 
tagamaks, et tarbija teab, kui palju lisatasust tuleneb näiteks mitmepoolsetest 
vahendustasudest ja kui palju lisab sellele kaupmees;

18. on seisukohal, et kasu võib anda lisatasude piiramine maksevahendi otsese kuluga; 
rõhutab siiski, et lisatasude lubamine või keelamine tuleks jätta kokkuvõttes liikmesriikide 
otsustada; 

Maksete turvalisus

19. tuletab meelde, et lõplik vastutus erinevate makseviisidega seotud turvameetmete eest ei 
saa jääda tarbijatele, aga neid tuleks ettevaatusabinõudest teavitada;

20. on seisukohal, et kaardimaksete turvalisus on juba kõrgel tasemel ning järkjärguline 
üleminek magnetkaartidelt kiipkaartidele parandab turvalisuse taset veelgi;

21. on veendunud, et pangakontol olemasolevaid vahendeid puudutavate andmete esitamine 
kolmandatele osapooltele kannab endas riske; märgib, et üks riskidest on see, et tarbija ei 
pruugi olla täielikult teadlik sellest, kellel on tema kontoteabele juurdepääs ning milline 
osapool tema poolt kasutatavate makseteenuste eest vastutab;

22. rõhutab, et eeskirjadega saaks siiski neid turvariske alandada ning muuta pankadeväliste 
makseteenuste osutajate kaudu tehtavad maksed sama turvaliseks kui otse pangakontodelt 
tehtavad maksed, juhul kui turvalised süsteemid on praktikas kättesaadavad;

23. ei toeta seetõttu kolmandate osapoolte juurdepääsu tarbija pangakonto teabele enne, kui 
turvalised süsteemid on välja töötatud, rajatud ja põhjalikult katsetatud; märgib, et 
tulevastes eeskirjades tuleks pöörata tähelepanu turvalisusele, andmekaitsele ja tarbija 
õigustele; on seisukohal, et eelkõige tuleks määratleda selgelt, millised osapooled võivad 
saada juurdepääsu millisele teabele ning millistel tingimustel võib andmeid salvestada;

°
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24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Maksevahendite mitmekesisus on nii Euroopa kui ka ülemaailmsel tasandil pidevalt 
suurenemas. Samal ajal kui näib, et kiiresti kerkib esile uusi mobiili- ja internetimaksete viise, 
mis pakuvad nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele huvi, ei ole isegi kaardimaksete turg kaugeltki 
saavutanud oma täit potentsiaali ja tõhusust. 

Komisjon on andnud välja rohelise raamatu Euroopa integreeritud kaardi-, interneti- ja 
mobiilimaksete turu kohta, milles juhitakse tähelepanu mitmele tõkkele, mis takistavad 
praegu Euroopa makseturu võimalikult tõhusat ja avatud toimimist. Raportöör tunnistab ka 
kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete edendamise eeliseid selleks, et anda tarbijatele ja 
ettevõtjatele võimalus pääseda ligi mugavamatele, turvalisematele, kiirematele, 
mitmekesisematele, paindlikumatele ja kulutõhusamatele makseviisidele. Eespool nimetatud 
makseviiside laialdasem kasutamine on oluline küsimus ka e-kaubanduse kiire arengu ja 
liikmesriikide SKPsse antava panuse kasvu jätkumise seisukohast. 

Kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turud on ELi territooriumil endiselt killustatud. 
Liikmesriikide vahel on kaardimaksete kasutamise osas olulisi erinevusi. Ühtse euromaksete 
piirkonna (SEPA) loomise protsess võimaldab pangaülekandeid 32 Euroopa riigis ning alates 
2014. aastast peaksid kõik osalevad riigid olema ühised SEPA standardid rakendanud. 
Raportöör on arvamusel, et kuna SEPA kaotab lõhe riigisiseste ja rahvusvaheliste maksete 
vahel, peaks kaardimaksete turu integreerimise eesmärk olema muuta piiriülesed maksed 
sama mugavaks nagu riigi tasandi maksed. Uued piiriülesed tegijad on selles valdkonnas 
teretulnud.

Rohelises raamatus tuuakse sisse mitu võtmetegurit maksete integreerimise parandamisel ning 
maksesüsteemide konkurentsivõime stimuleerimisel. Raportöör sooviks pöörata praeguses 
etapis erilist tähelepanu peamiselt kaardimaksetele ja järgmistele elementidele: standardimine, 
piiriülene vastuvõtmine, mitmepoolsed vahendustasud, kaubamärgi ühiskasutus, lisatasud 
ning maksete turvalisus. Mobiili- ja internetimaksete turg on aga olulise arenemise etapis ning 
seda ei tohiks liiga rangelt reguleerida, kuna see võib takistada valdkonnas loomulikku 
arengut ja innovatsiooni. 

Raportöör soovib ka rõhutada, et igal makseviisil – k.a sularahal – on oma maksumus ning 
seda ei tohiks erinevate makseviiside ja nende kulutõhususe arutelul eirata. 

Standardimine

Ühised tehnilised ja turvastandardid peaksid tegema uutele osalejatele turule sisenemise 
lihtsamaks, edendama kaardimaksete kasutamist ning muutma kaardimaksed tarbijate jaoks 
lihtsamaks, turvalisemaks ja tõhusamaks valikuks. 

Kuigi komisjon möönab õigusega vajadust töötada välja ühised standardid, rõhutab raportöör 
siiski, et praeguste riigisiseste ja piirkondlike kaardimaksestandardite elutsükkel on üsna pikk 
ja seda ei ole lihtne lühendada. Seetõttu peaks komisjon olema oma uute, praegusi standardeid 
asendavate integreeritud standardite osas astutavatel järgmistel sammudel hoolikas. Hästi 
välja arendatud ja rakendatavad ühised standardid võivad mitte ainult tugevdada konkurentsi 
kaardimaksete turul, vaid parandada ka maksete turvalisust. 
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Ühiste tehniliste ja turvastandardite jätkuva arendamise suuniseks peaks olema saavutada 
ühise taristu tasand, mis võimaldaks ühtseid reegleid, soodustaks innovatsiooni ja 
konkurentsi, kuid ei lisaks oluliselt piiranguid kogu valdkonna uuendamise ja laiendamise 
võimalikele viisidele.

Mitmepoolsed vahendustasud

On väga tähtis tunnistada probleeme, mida mitmepoolsed vahendustasud võivad 
potentsiaalselt tekitada konkurentsi, läbipaistvuse, avatuse ja kulude osas nii kaupmeestele kui 
ka tarbijatele. 

Niinimetatud nelja osalejaga kaardisüsteemides maksab vastuvõttev makseteenuse osutaja (s.o 
kaupmehe makseteenuse osutaja) väljaandvale makseteenuse osutajale (s.o kaardiomaniku 
makseteenuse osutaja) iga kaardimakse tehingu eest vahendustasu. Mööndes küll, et praegu 
võib mitmepoolseid vahendustasusid põhjendada kaardisüsteemide rahastamisviisina, leiab 
raportöör siiski, et kõrge ja mõnikord varjatud mitmepoolsete vahendustasude tase on avatud, 
konkurentsipõhise ja läbipaistva turu seisukohast problemaatiline. Kuigi praegu ei tohiks 
mitmepoolsetele vahendustasudele ühist taset kehtestada – olgu see siis ülempiir või vahemik 
–, peaks pikaajaliseks eesmärgiks seadma mitmepoolsete vahendustasude vähendamise. Seda 
tuleks aga teha ettevaatlikult, et vältida erinevate osaliste ebavõrdset kohtlemist. Raportöör 
toetab mõtet mitmepoolsete vahendustasude lähendamisest praegu ELis olemasolevate 
madalaimate tasemete suunas, kuid rõhutab, et maksimaalset mitmepoolsete vahendustasude 
piiri ei tohiks ELi tasandil kehtestada. 

Raportöör on avamusel, et maksesüsteemide läbipaistvust on vaja eelkõige mitmepoolsete 
vahendustasude osas ning eelkõige kaupmeeste ja makseteenuste pakkujate vahel. Erinevalt 
rohelise raamatu soovitusest on küsitav, kuidas erinevate makseviiside kulude kohta 
tarbijatele antav teave tema makseviisi valikut mõjutaks. 

Lisamaksud

Üks problemaatiline küsimus on lisatasud, kuna need võivad lisada ostudele kulusid, mis ei 
põhine valitud makseviisi tegelikul maksumusel. Raportöör on siiski arvamusel, et lõppastmes 
peaksid liikmesriigid valima, kas lisatasusid lubada või keelata. 

Maksete turvalisus

Maksevahendite mitmekesisuse ja uudsete makseviiside loomise soodustamisel ei tohiks 
sattuda ohtu maksete turvalisus. Ühiste tehniliste standardite väljatöötamise edenemisel 
näiteks kaardimaksesüsteemides tuleks parandada ka ühiseid turvastandardeid. 

Hoolikalt tuleks uurida ka pankadeväliste asutuste juurdepääsu tarbija pangakonto teabele 
ning mitte edendada seda enne, kui on võimalik tagada pangakontode puhul rakendatavaga 
samatasemeline turvalisus.


