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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv maksekontoga 
seotud tasude võrreldavuse, maksekonto üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu 
kohta
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0266),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0125/2013),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (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, 
komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Siseturu ladus toimimine ja 
kaasaegse, sotsiaalselt kaasava 
majanduse areng sõltub üha enam 
ülemaailmsest makseteenuste osutamisest. 
Kuna makseteenuse pakkujad kipuvad 
vastavalt turuloogikale keskenduma 
äriliselt atraktiivsetele tarbijatele ja 
jätavad haavatavad tarbijad ilma 
samalaadsest toodetevalikust, peab seda 
teemat käsitlev uus seadusandlus olema 
liidu aruka majandusstrateegia osa.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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, nagu märgib Euroopa 
Parlament oma 4. juuli 2012. aasta 
resolutsioonis soovitustega komisjonile 
juurdepääsu kohta pankade 
põhiteenustele, tuleb palju veel teha 
jaepanganduse ühtse turu parandamiseks ja 
arendamiseks. Sellised arengud peaksid 
käima kooskõlas liidu finantssektori 
rakendamisega ettevõtete ja tarbijate 
teenistusse. Praegu tekitavad tasude 
läbipaistvuse ja võrreldavuse puudumine 
ning raskused maksekonto üleviimisel 
tekitavad tõkkeid täielikult integreeritud 
turu väljakujundamisele. Jaepanganduses 
tuleb kaotada tootekvaliteedi erinevuste ja 
madala konkurentsi probleem ning 
saavutada kõrged kvaliteedistandardid. 
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Or. en

Muudatusettepanek 3

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. Tarbijatele on samuti vajalik 
tasude ja lõivude täielik eelnev 
avalikustamine, mis annab neile 
võimaluse oma finantstehinguid 
vastutustundlikult ja jätkusuutlikult 
juhtida. Tasusid ei ole võimalik võrrelda, 
kui makseteenuse pakkujad kasutavad 
sama makseteenuse puhul erinevat 
terminoloogiat ja esitavad teavet erinevas 
vormis. Standardne terminoloogia kõige 
tüüpilisemate makseteenuste ja teiste 
maksekonto pakkumisega seotud tasude 
puhul koos tasusid käsitleva täieliku 
teabega aitab tarbijatel tasusid mõista ja 
võrrelda.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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 

(12) Tarbijad saaksid kõige rohkem kasu 
teabest, mis on võimalikult konkreetne, 
standarditud ja võimaldab hõlpsasti 
võrrelda eri makseteenuse pakkujate 
teenuseid. Maksekontoga seotud 
pakkumiste võrdlemiseks tarbijatele 
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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.

kättesaadavaks tehtud vahendid peaksid 
olema mitmekülgsed ning sellega seoses 
tuleks läbi viia tarbijauuringuid. 
Praeguses etapis tuleks tasude 
terminoloogiat standardida liikmesriikides 
ainult kõige tüüpilisemate mõistete ja 
määratluste puhul, et lihtsustada kiiret 
kasutuselevõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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. 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. 
Selleks et tõhusalt rakendada 
standarditud terminoloogiat, peaksid 
määratlused olema piisavalt avarad.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
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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 kõigi tasude täieliku 
loetelu, mis on seotud maksekonto 
pakkumisega, mille kohta kasutatakse 
võimaluse korral standarditud mõisteid ja 
määratlusi. Võimaluse korral tuleks 
teenuste hinnakirjas kasutada üksnes 
liidu tasandil kehtestatud mõisteid ja 
määratlusi. See aitaks ka tagada 
võrdsemad tingimused maksekontoturul 
konkureerivatele krediidiasutustele. Selleks 
et teha teadlikku valikut, tuleks teenuste 
hinnakirjas tarbijat teavitada ka sellest,
kas maksekontole rakendatakse hoiuste 
tagamise skeemi, ja esitama võimaluse 
korral vähemalt kaks sõltumatut 
hinnangut makseteenuse pakkuja 
krediidivõime kohta. Selleks et aidata 
tarbijatel aru saada tasudest, mida nad 
peavad maksma oma maksekonto eest, 
tuleks neile teha kättesaadavaks sõnastik, 
kus esitatakse selged, mittetehnilised ja 
üheselt mõistetavad 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 tasuta teavitada tarbijaid kord 
kuus ja kord aastas kõigist tarbija kontoga 
seoses võetud tasudest. Järelteave tuleks 
esitada asjakohases kokkuvõttes. Sellises 
isiklikus maksekonto väljavõttes tuleks 
esitada täielik ülevaade teenitud intressist,
makstud tasudest ja teadaannetest tasude 
või intressimäärade muutumise kohta. 
Tarbijale tuleks anda vajalik teave, et ta
saaks aru, millega on makstud tasud 
seotud, ja suudaks hinnata, kas muuta 
tarbimisharjumusi või vahetada 
makseteenuse pakkujat.
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Or. en

Muudatusettepanek 7

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 isiklikus maksekonto väljavõttes, ELi 
tasandil kohaldatavat terminoloogiat koos 
muu esialgses loetelus kindlaks määratud 
siseriikliku standarditud terminoloogiaga.
Makseteenuse pakkujad võivad teenuste 
hinnakirjas või isiklikus maksekonto 
väljavõttes kasutada ärinime eeldusel, et 
seda tehakse lisaks standarditud 
terminoloogia kasutamisele ja teenuste 
või maksekonto pakkumise teisese 
tähistamisena.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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 
teavet. Samuti aitavad võrdlusveebisaidid 
vähendada tarbijatel teabe hankimisega 

(18) Sõltumatud võrdlusveebisaidid võivad 
olla tarbijate jaoks tõhus vahend erinevate 
maksekonto pakkumiste eeliste 
hindamiseks ühes kohas eeldusel, et 
tarbijad peavad jagatud teavet 
usaldusväärseks, sõltumatuks ja 
läbipaistvaks. Sellised veebisaidid tagavad 
tarbijatele teabe, mis on selge ja 
konkreetne, kuid samas ka täielik ja 
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seotud kulusid, kuna pole vaja koguda 
teavet makseteenuste pakkujatelt eraldi.

põhjalik, võimaldades tarbijatel saada 
vajaduse korral nii üldist kui ka 
individuaalset ja üksikasjalikumat teavet. 
Samuti aitavad võrdlusveebisaidid 
vähendada tarbijatel teabe hankimisega 
seotud kulusid, kuna pole vaja koguda 
teavet makseteenuste pakkujatelt eraldi. 
Tarbijate teavitamine usaldusväärsete 
võrdlusveebisaitide kättesaadavusest on 
äärmiselt oluline. Pädevad ametiasutused 
peaksid seega läbi viima kampaaniaid 
avalikkuse teavitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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 ja 
intressimäärade kohta sõltumatut teavet, 
peaks tarbijatel olema juurdepääs 
võrdlusveebisaitidele, mis on avalikult 
juurdepääsetavad ja sõltumatud 
makseteenuse pakkujatest. Seepärast 
peaksid liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil on juurdepääs vähemalt 
ühele sõltumatule ja avalikult 
juurdepääsetavale veebisaidile, mida 
haldab pädev asutus või muu pädev 
ametiasutus või mida hallatakse 
nimetatud asutuse nimel. Selline veebisait 
peaks pakkuma täiendavat teavet liidu 
standarditud terminoloogia, tarbija 
maksekontole juurdepääsu õiguste ja 
siseriiklikul ning liidu tasandil võimalike 
üleviimise toimingute kohta. Selleks et 
suurendada tarbijate usaldust 
olemasolevate võrdlusveebisaitide vastu, 
peaksid liikmesriigid ette nägema 
vabatahtliku akrediteerimissüsteemi, mis 
võimaldab võrdlusveebisaite haldavatel 
eraettevõtjatel taotleda akrediteerimist 
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vastavalt kindlaks määratud 
kvaliteedinõuetele ja pakkumiste 
sõltumatusele. Tasusid ja 
intressimäärasid käsitleva võrdlusteabe 
kättesaadavuse suurendamiseks peab
komisjon koostöös EBAga looma liidu 
portaali liikmesriikides juurdepääsetavate 
võrdlusveebisaitide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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 võimalikud hüved ei kaalu üles 
tajutavaid riske ja kui sellega ei kaasne 
ülemäärast haldus- ja rahalist koormust. 
Ühelt makseteenuse pakkujalt teisele 
maksekonto üleviimise protseduur peaks 
olema selge, kiire ja ohutu. Seda saab 
saavutada ainult juhul, kui liikmesriigid 
pakuvad teenust maksete automaatseks 
ümbersuunamiseks, sealhulgas maksjate 
ja makse saajate automaatseks 
teavitamiseks. Sellised süsteemid peaksid 
olema liikmesriikides kättesaadavad alates 
2016. aastast. Konto üleviimisteenuse eest 
võivad makseteenuse ülekandmise 
pakkujad tasusid võtta ainult juhul, kui 
maksekonto on olnud tarbija nimel vähem 
kui 12 kuud. Konkurentsi edendamiseks 
tuleks hõlbustada ka maksekontode 
piiriülest üleviimist. Pidades silmas, et 
väljaspool ühtset euromaksete piirkonda 
(SEPA) asuva makseteenuse pakkuja 
puhul võib maksekonto üleviimine olla 
riigisisesest üleviimisest keerulisem ning 
makseteenuse pakkujatel võib olla vaja 
kohandada ja täpsustada sisekorda, tuleks 
SEPA-välise üleviimise puhul võimaldada
pikemad tähtajad. Erinevate tähtaegade 
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säilitamise vajadust tuleks hinnata 
kavandatud direktiivi läbivaatamise käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 11

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
ning et tarbijaid ja pädevaid 
pangatöötajaid teavitatakse vastutusest ja 
selle mõjust üleviimise protsessile.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Tarbijatel peaks olema võimalik 
nõuda, et vastuvõttev makseteenuse 
pakkuja viiks üle kõik korduvmaksed või
osa nendest ning kannaks üle kontojäägi, 
kusjuures soovitav oleks, kui selleks 
piisaks ühest kohtumisest vastuvõtva 
makseteenuse pakkujaga. Selleks peaks 
tarbijatel olema võimalik allkirjastada 
üksainus luba, millega antakse nõusolek 
kõnealusteks toiminguteks. Enne loa 
andmist tuleks tarbijat teavitada kõigist 
üleviimismenetluse etappidest.

(23) Üldise tava kohaselt ja juhul kui 
tarbija on andnud oma nõusoleku, et 
vastuvõttev makseteenuse pakkuja peaks
tarbija nimel üle viima korduvmaksed 
ning üle kandma kogu kontojäägi, 
kusjuures soovitav oleks, kui selleks 
piisaks ühest kohtumisest vastuvõtva 
makseteenuse pakkujaga. Selleks peaks 
tarbijatel olema võimalik allkirjastada 
üksainus luba, millega antakse nõusolek 
kõnealusteks toiminguteks või keeldutakse 
nõusolekust. Enne loa andmist tuleks 
tarbijat teavitada kõigist 
üleviimismenetluse etappidest.
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Or. en

Muudatusettepanek 13

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 peaksid 
tagama, et käesolevas direktiivis 
sätestatud üleviimisteenust kohaldatakse 
ka põhimaksekontode suhtes. Selleks et 
tagada võimalikult lai juurdepääs sellistele 
kontodele, peaks tarbijatel olema neile 
juurdepääs olenemata tarbijate 
majanduslikust olukorrast (nt töötu või 
eraisiku pankrot) ja elukohast.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) 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 
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kasutamise vältimise kohta), eriti seoses 
kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega. Ilma püsiva 
elukohata tarbijate jaoks tuleks luua 
mehhanism direktiivi 2005/60/EÜ II 
peatüki nõuetele vastamiseks ja 
liikmesriigid peaksid tagama, et 
mehhanismi kohaldataks 
proportsionaalselt ning seda ei kasutataks 
põhjendamatu ettekäändena 
kaubanduslikult vähem atraktiivsete 
tarbijate tagasilükkamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 b) Selleks et põhimaksekontode 
kasutajaid kohaselt teenindada, peaksid 
liikmesriigid nõudma teenusepakkujatelt 
tagatist, et pädevad töötajad on piisavalt 
koolitatud ja et võimalikud huvide 
konfliktid ei mõjuta tarbijaid negatiivselt.

Or. en

Muudatusettepanek 16

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. 

(28) Liikmesriigid peaksid kohustama 
makseteenuse pakkujaid, kes pakuvad 
maksekontosid oma tavalise äritegevuse 
lahutamatu osana, pakkuma tarbijatele 
põhimaksekontot. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks olla liiga 
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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.

keeruline ning sellega ei tohiks tarbijale 
kaasneda ülemäärased kulud. Seetõttu 
peaksid kõik kohustustest vabastamised 
põhinema objektiivsetel ja piiravatel 
kriteeriumidel ning ei tohiks vähendada 
tarbijate juurdepääsuõigust. 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 17

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 sama liikmesriigi 
territooriumil või neilt tuleks nõuda 
tavamaksekonto sulgemist, et 
konverteerida või kanda see üle 
põhimaksekontole. Kui ei ole võimalik 
kasutada elektroonilisi süsteeme, mis on 
piisavalt läbipaistvad, usaldusväärsed ja 
kiired, 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. en
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Muudatusettepanek 18

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 
puhul puhvrit.

(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 raha 
kontole kandmise ja kontolt väljavõtmise 
võimalust erinevate võimalike 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 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, juhul kui tasud selliste 
summade eest on tarbijale eraldi 
avaldatud ja on vähemalt sama soodsad 
kui pakkuja arvelduskrediidi tasud.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

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 ja kooskõlas 
pakkuja tavapärase hinnapoliitikaga. 
Liikmesriigid peaksid kindlaks määrama, 
milline on mõistlik ülempiir aastastele 
kogutasudele, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 20

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 
kasutamisel järgima. Eelkõige tuleks 
tarbijaid teavitada sellest, et täiendavate 
teenuste ostmine ei ole põhimaksekontole 
juurdepääsu saamiseks kohustuslik.

(33) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
avalikkusele antakse teada 
põhimaksekontode kättesaadavusest. 
Teavitusmeetmed peaksid olema hästi 
suunatud, käsitledes pangakontosid 
mittekasutavate, haavatavate ja liikuvate 
tarbijate erivajadusi ja muresid, ning 
peaksid hõlmama konto põhiomadusi ja 
kasutamise tingimusi, samuti etappe, mida 
tarbijad peaksid põhimaksekonto avamise 
õiguse kasutamisel järgima. Eelkõige 
tuleks tarbijaid teavitada sellest, et 
täiendavate teenuste ostmine ei ole 
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põhimaksekontole juurdepääsu saamiseks 
kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid peaksid määrama 
pädevad asutused, kellele antakse volitused 
käesoleva direktiivi järgimise tagamiseks, 
samuti uurimis- ja jõustamisvolitused. 
Määratud pädevatel asutustel on
ülesannete täitmiseks asjakohased 
vahendid. Liikmesriikidel peaks olema 
õigus määrata käesolevas direktiivis 
sätestatud ulatuslike kohustuste täitmise 
tagamiseks erinevaid pädevaid asutusi.

(34) Liikmesriigid peaksid määrama 
pädevad asutused, kellele antakse volitused 
käesoleva direktiivi järgimise tagamiseks, 
samuti uurimis- ja jõustamisvolitused. 
Määratud pädevad asutused peaksid olema 
sõltumatud makseteenuse pakkujatest ja 
neil peaksid olema ülesannete täitmiseks 
asjakohased vahendid. Liikmesriikidel 
peaks olema õigus määrata käesolevas 
direktiivis sätestatud ulatuslike kohustuste 
täitmise tagamiseks erinevaid pädevaid 
asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tarbijatel peaks olema juurdepääs 
tulemuslikele ja tõhusatele kohtuvälistele 
kahju hüvitamise menetlustele, et 
lahendada käesoleva direktiivi kohastest 
õigustest ja kohustustest tulenevaid 
vaidlusi. Seoses ajakohaste lepinguliste 
vaidlustega on selline juurdepääs juba 
tagatud direktiiviga 2013/…/EL. Samuti 
peaks tarbijatel olema juurdepääs 
kohtuvälistele kahju hüvitamise 

(35) Tarbijatel peaks olema juurdepääs 
tulemuslikele ja tõhusatele kohtuvälistele 
kaebuse ja kahju hüvitamise menetlustele, 
et lahendada käesoleva direktiivi kohastest 
õigustest ja kohustustest tulenevaid 
vaidlusi. Juurdepääs alternatiivsetele 
vaidluste lahendamise mehhanismidele 
peaks olema lihtne ja pädevad asutused 
peaksid täitma mitmeid kriteeriume, 
näiteks pakkujate ja kasutajate võrdse 
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menetlustele lepingueelsete vaidluste 
korral, mis on seotud käesoleva direktiivi 
kohaste õiguste ja kohustustega, nt juhul, 
kui neile keeldutakse võimaldamast 
juurdepääsu põhimaksekontole. Käesoleva 
direktiivi järgimiseks on vaja töödelda 
tarbija isikuandmeid. Isikuandmete 
töötlemist reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja
selliste andmete vaba liikumise kohta. 
Seepärast tuleks käesolevas direktiivis 
järgida direktiiviga 95/46/EÜ kehtestatud 
eeskirju ja nende rakendamiseks ette 
nähtud siseriiklikke õigusakte.

esindatuse nõuet. Seoses ajakohaste 
lepinguliste vaidlustega on selline 
juurdepääs juba tagatud direktiiviga 
2013/…/EL. Samuti peaks tarbijatel olema 
juurdepääs kohtuvälistele kahju hüvitamise 
menetlustele lepingueelsete vaidluste 
korral, mis on seotud käesoleva direktiivi 
kohaste õiguste ja kohustustega, nt juhul, 
kui neile keeldutakse võimaldamast 
juurdepääsu põhimaksekontole. Käesoleva 
direktiivi järgimiseks on vaja töödelda 
tarbija isikuandmeid. Isikuandmete 
töötlemist reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta. 
Seepärast tuleks käesolevas direktiivis 
järgida direktiiviga 95/46/EÜ kehtestatud 
eeskirju ja nende rakendamiseks ette 
nähtud siseriiklikke õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Selleks et tagada käesoleva 
direktiivi tõhus kohaldamine, peaksid 
pädevad asutused kehtestama tõhusate ja 
hoiatavate karistuste erieeskirjad, milles 
arvestatakse EBA kehtestatud juhistega 
karistuste liikide ja tasemete kohta. Kõik 
karistused või muud meetmed, mida 
pädevad asutused kohaldavad käesoleva 
direktiivi rakendamiseks võetud 
siseriiklike sätete rikkumise korral, tuleb 
põhjendamatu viivituseta avaldada.

Or. en
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Muudatusettepanek 24

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 ELi tasandil kindlaks standardne 
terminoloogia makseteenuste kohta, mis on 
tüüpilised paljudes liikmesriikides, ning 
selliste mõistete määratlused. Eriti oluline 
on, et komisjon korraldaks 
ettevalmistustöö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja
koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 25

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) Igal aastal ja esimesel korral kolme 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist peaksid liikmesriigid koguma 
usaldusväärseid aastapõhiseid statistilisi 
andmeid käesoleva direktiivi kohaste 
meetmete toimimise kohta. Nad peaksid 
kasutama kõiki asjakohaseid teabeallikaid 
ja edastama kõnealuse teabe komisjonile. 
Komisjon peaks esitama saadud teabe 
põhjal aastaaruande.
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Or. en

Muudatusettepanek 26

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 
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.

(39) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
neli 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. 
Läbivaatamine peaks hõlmama ka liidu 
jaepanganduse integratsiooni ja 
maksekontode klientidele kvaliteetsete 
teenuste pakkumise hindamist.
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. Läbivaatamine peaks 
sisaldama üksikasjalikku tegevuskava 
tervikliku maksekontonumbrite liikuvuse 
kasutuselevõtu kohta kogu liidus. Samuti 
tuleks hinnata, kas pikendatud tähtaegu, 
mida kohaldatakse maksekontode 
väljaspool SEPAt üleviimist teostavate 
makseteenuse 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
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Muudatusettepanek 27

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 osutamise või 
muude maksekonto toimingutega seotud
teenuste eest makstavad mis tahes tasud ja 
karistused;

Or. en

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n) „otsekorraldus” – makseteenus, mille 
eesmärk on debiteerida maksja 
maksekontot, kui maksetehingu on 
algatanud makse saaja maksja nõusolekul;

(n) „otsekorraldus” – makseteenus, mille 
eesmärk on debiteerida maksja 
maksekontot, kui maksetehingu on 
algatanud makse saaja maksja nõusolekul, 
mis edastatakse makse saajale, makse 
saaja makseteenuse pakkujale või maksja 
enda teenusepakkujale;

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Maksekontodega seotud standarditud 
terminoloogia
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terminoloogiat

Or. en

Muudatusettepanek 30

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, mille 
suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelu hõlmab üle 25 
makseteenuse või sellise teenuse, mis 
moodustavad vähemalt 90 % neist 
teenustest, mille suhtes kohaldatakse tasu 
siseriiklikul tasandil. Loetelus esitatakse 
mõisted ja määratlused iga kindlaks 
määratud teenuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevate asutuste abistamiseks töötab EBA 
määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 
kohaselt välja suunised.

Pädevate asutuste abistamiseks töötab EBA 
määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 
kohaselt välja suunised, mis käsitlevad 
esimeses lõigus nimetatud kriteeriume ja 
nende suhtelist osakaalu lõike 1 
kohaldamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 32

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, millega määratakse 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.

Or. en

Muudatusettepanek 33

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 vajaduse korral viivitamata 
üle lõikes 1 osutatud esialgsesse loetellu ja 
avaldab täieliku loetelu kõige 
tüüpilisemate makseteenuste kohta, mille 
suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1
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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 ja mis tahes teisi 
maksekonto pakkumisega seotud tasusid.

Or. en

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et 
makseteenuse pakkujad ei nõua sisse 
muid tasusid, mida ei ole hinnakirjas 
nimetatud.

Or. en

Muudatusettepanek 36

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 makseteenust 
pakutakse makseteenuste paketi osana, 
märgitakse teenuste hinnakirjas kogu 
teenustepaketi puhul kohaldatav tasu, 
paketti kuuluvad teenused ja mis tahes 
selliste teenuste puhul kohaldatav tasu, mis 
ei kuulu paketti.
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Or. en

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Hinnakirjas esitatakse asjakohased 
teenused artikli 3 lõikes 5 osutatud kõige 
tüüpilisemate teenuste terviklikust 
loetelust ja igale teenusele vastavad tasud.
Hinnakiri peaks samuti näitama, kas 
konto suhtes kohaldatakse hoiuste 
tagamise skeemi, ja esitada tuleks 
võimaluse korral vähemalt kaks 
sõltumatut hinnangut makseteenuse 
pakkuja krediidivõime kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 38

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

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5
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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 arendada välja 
sõnastik selgete, üheselt mõistetavate ja 
mittetehniliste terminitega maksekontodel 
osutatavate makseteenuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Sõnastik sisaldab järgmist:
(a) täielik loetelu artikli 3 lõikes 5 
osutatud kõige tüüpilisemate teenuste 
kohta, kasutades liidu standarditud 
terminoloogiat ja sellega seotud mõisteid;
(b) selgitused maksekontodel 
makseteenuse pakkujate poolt osutatavate 
lisamakseteenuste kohta, mida ei ole 
nimetatud punktis a, kuid mis on seotud 
kontode toimimisega.
Liikmesriigid tagavad, et esimesele lõigule 
vastav sõnastik on kirjutatud selges, 
üheselt mõistetavas ja mittetehnilises 
keeles ja et see ei ole eksitav.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele tasuta kättesaadav 
kõigis tarbijatele juurdepääsetavates 
ruumides ning elektrooniliselt 
makseteenuse pakkujate veebisaitidel.

Or. en

Muudatusettepanek 42

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 
standarditud esitlusvorming, ühine sümbol 
ja järjekord, milles esitatakse teenuste 
hinnakirjas artikli 3 lõikes 5 osutatud 
täielikus loetelus toodud teenused pärast 
tarbijauuringute läbiviimist, mis tagavad 
hinnakirja tarbijasõbralikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Makstud tasude ülevaade Isikliku maksekonto väljavõte

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1
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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 iga kuu ja kord aastas
tarbijatele tasuta ülevaate nende
maksekonto kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vajaduse korral konto suhtes 
kehtestatud intressimäärad;

Or. en

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) asjaomasel ajavahemikul osutatud iga 
makseteenuse või muude maksekonto 
toimimisega seotud teenuste eest makstud 
tasude kogusumma;

Or. en

Muudatusettepanek 47

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

(c a) keskmine bilanss ja vastava perioodi 
jooksul teenitud intressi kogusumma;

Or. en

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) päevade arv, mil konto jääk oli 
negatiivne, ja makstud intressi 
kogusumma või negatiivse konto jäägiga 
seotud tasud asjaomasel perioodil;

Or. en

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) eel- ja järelteated konto suhtes 
kehtestatud tasude või intressimäärade 
muutumise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c d) vajaduse korral eelteated järgneval 
perioodil sissenõutavate tasude kohta ja 
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tasude kohta, mis kehtestatakse juhul, kui 
tarbija ei astu vajalikke samme nende 
vältimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 51

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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 52

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 isikliku maksekonto 
väljavõtte vorming, ühine sümbol ja 
järjekord, milles esitatakse isikliku 
maksekonto väljavõttes artikli 3 lõikes 5 
osutatud täielikku loetelusse kuuluvad 
teenused. Isikliku maksekonto väljavõtte 
ja sõnastiku alased tarbijauuringud 
viiakse enne kasutuselevõttu läbi kõikides 
liikmesriikides, et tagada nende 
tarbijasõbralikkus.

Or. en
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lepinguline ja äriteave Standarditud terminoloogiat kasutavad 
teavitused

Or. en

Muudatusettepanek 54

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 tarbijatega 
suhtlemisel, sealhulgas lepingulises ja 
turundusalases suhtluses, vajaduse korral 
liidu standarditud terminoloogiat, mis on 
esitatud artikli 3 lõike 5 kohases kõige 
tüüpilisemate makseteenuste loetelus.

Or. en

Muudatusettepanek 55

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 turundusalases suhtluses 
klientidega konkreetsete makseteenuste 
või maksekontode tähistamiseks ärinimesid 
eeldusel, et nad esitavad vajaduse korral
selgelt vastava mõiste, kasutades liidu 
standarditud terminoloogiat nii, nagu see
on kindlaks määratud artikli 3 lõike 5 
kohases täielikus loetelus. Makseteenuse 
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pakkujad võivad kasutada ärinimesid 
teenuste hinnakirjas ja makstud tasude 
ülevaates eeldusel, et neid kasutatakse 
lisaks standarditud terminoloogiale ja 
pakutavate teenuste või konto teisese 
määratlusena.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrdlusveebisaidid Siseriiklikud võrdlusveebisaidid

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Liidu võrdlusveebisaitide portaal

1. Liikmesriigid peavad teavitama 
komisjoni ja EBAt artikli 7 lõigete 1 ja 2 
kohaselt tegutsevatest 
võrdlusveebisaitidest. 
2. Komisjon loob koostöös EBAga 
avalikult kättesaadava liidu 
võrdlusveebisaitide portaali siseriiklikul 
tasandil. Selle teabe täiendamiseks 
tehakse liidu portaalis tarbijatele 
kättesaadavaks sõnastik, mis sisaldab 
artikli 3 lõike 4 kohaselt liidu 
standarditud terminoloogiat ja praktilisi 
juhiseid maksekontode piiriüleseks 
üleviimiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 58

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 sõltumatule 
veebisaidile, mida haldab pädev asutus või 
muu pädev ametiasutus või mida 
hallatakse nimetatud asutuse nimel ja kus 
võrreldakse kontole makstud või kontolt 
sisse nõutud intressi ja tasusid, mida 
makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest 
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 kohaselt. 
Peale selle jagatakse võrdlusveebisaidil 
tarbijatele teavet liidu standarditud 
terminoloogia, maksekontodele, 
sealhulgas põhimaksekontodele 
juurdepääsu ja siseriiklikul ning liidu 
tasandil võimalike üleviimise toimingute 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 59

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. Lisaks näevad liikmesriigid ette 
vabatahtliku akrediteerimissüsteemi, mida 
kohaldatakse eraettevõtjate hallatavate 
veebisaitide suhtes, kus võrreldakse 
kontole makstud või kontolt sisse nõutud 
intressi ja tasusid, mida makseteenuse 
pakkujad nõuavad maksekontoga seotud 
teenuste eest. Akrediteeringu saamiseks 
peavad eraettevõtjate hallatavad 
veebisaidid vastama järgmistele 
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tingimustele:

Or. en

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) olema kehtestanud süsteemid 
võrdlusveebisaitide operaatorite ja 
makseteenuse pakkujate vaheliste 
huvikonfliktide vältimiseks ja 
haldamiseks, tagamaks, et mis tahes 
otsene või kaudne omandamine, 
kontrollimine või ärisuhe makseteenuse 
pakkujate ja veebisaidi operaatorite vahel 
ei takista punktide a b, a c, a d ja d 
järgimist;

Or. en

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) selgelt avalikustama nende 
omanikud ja rahalised vahendid;

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) selgelt kehtestama makseteenuse 
kasutajale soovitatava maksekonto 
määratlemise kriteeriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a d) olema sõltumatu selle poolest, et 
makseteenuse pakkujate, nende 
esindajate, tütarettevõtjate või 
kaubamärkide reklaami ei näidata 
kodulehel ega hinnavõrdluse lehtedel;

Or. en

Muudatusettepanek 64

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, üheselt mõistetavas ja 
arusaadavas keeles ning vajaduse korral 
kasutama artikli 3 lõikes 5 osutatud liidu 
standarditud terminoloogiat;

Or. en

Muudatusettepanek 65

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



PR\941438ET.doc 37/63 PE514.602v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkuma ajakohastatud teavet; (c) pakkuma asjakohast ja ajakohastatud 
teavet ja näitama viimase uuendamise 
aega;

Or. en

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) andma piisavalt laia ülevaate 
maksekontoturust;

(d) esitama kasutajatele objektiivsed ja 
piisavad tulemused, milles arvestatakse 
mis tahes kasutajate valitud 
otsingukriteeriume, ja juhul kui esitatav 
teave ei ole täielik turuülevaade, tegema 
selgelt sellekohase avalduse enne 
tulemuste kuvamist;

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

3. Veebisaidid, mida haldab pädev asutus
või mis tahes teine pädev ametiasutus või 
mida hallatakse nimetatud asutuse nimel
lõike 1 kohaselt, peavad vastama lõike 2 
punktides a–e sätestatud tingimustele.
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kohaselt, peavad vastama lõike 2 punktides 
a–e sätestatud tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. EBA valmistab ette regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud, et veelgi 
täiendada ja täpsustada artikli 7 lõikes 2 
sätestatud võrdlusveebisaitide 
akrediteerimise kriteeriume.
EBA esitab kõnealused regulatiivsed 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
hiljemalt ....
Komisjonile delegeeritakse õigus võtta 
vastu esimeses lõigus osutatud 
regulatiivsed tehnilised standardid 
kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 
artiklitega 10–14.

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikidel on õigus keelduda
akrediteeringu andmisest eraettevõtjatele 
või tühistada akrediteering, kui ei suudeta 
täita lõike 2 kohaseid kohustusi.

4. Liikmesriigid keelduvad akrediteeringu 
andmisest eraettevõtjatele või tühistavad
akrediteeringu, kui korduvalt või püsivalt 
ei suudeta täita lõike 2 kohaseid kohustusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et tarbijaid 
teavitatakse juurdepääsu võimalusest 
lõikes 1 osutatud veebisaitidele ja lõike 2 
kohaselt akrediteeritud veebisaitidele. 
Pädevad asutused muudavad 
kättesaadavaks asjakohase teabe, 
sealhulgas vajaduse korral akrediteeritud 
võrdlusveebisaitide avalikult kättesaadava 
registri siseriiklikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 71

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 lõike 2 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
juhul, kui maksekontot pakutakse 
kombineeritult koos muu teenuse või 
tootega, teavitab makseteenuse pakkuja 
tarbijat sellest, kas on võimalik osta 
maksekontot eraldi; ja kui see on nii,
esitab eraldi teabe kulude ja tasude kohta, 
mis on seotud kõigi teiste kombineeritult 
pakutavate toodete ja teenustega.

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Lõiget 1 ei kohaldata, kui koos 
maksekontoga pakutakse ainult direktiivi 
2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 3 või direktiivi 
2013/36/EL [kapitalinõuete direktiivi 
IV pakett] I lisa punktis 1 kindlaks 
määratud makseteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Üleviimisteenuse algatab vastuvõttev 
makseteenuse pakkuja. Vastuvõttev 
makseteenuse pakkuja taotleb tarbijalt 
üleviimisteenuse osutamiseks kirjalikku 
luba. Luba võimaldab tarbijal anda 
edastavale makseteenuse pakkujale 
konkreetse nõusoleku lõike 3 punktides e 
ja f osutatud iga toimingu tegemiseks ning 
anda vastuvõtvale makseteenuse pakkujale 
konkreetse nõusoleku lõike 4 punktides c 
ja d ning lõikes 5 osutatud iga toimingu 
tegemiseks. Luba võimaldab tarbijal eraldi 
taotleda, et edastav makseteenuse pakkuja 
edastab lõike 3 punktides a ja b osutatud 
teabe. Loas määratakse kindlaks ka 
kuupäev, millest alates hakatakse 
korduvmakseid tegema vastuvõtva 
makseteenuse pakkuja juures avatud 
kontolt.

2. Üleviimisteenuse algatab vastuvõttev 
makseteenuse pakkuja. Selleks võtab 
vastuvõttev makseteenuse pakkuja tarbijalt 
üleviimisteenuse osutamiseks kirjaliku loa. 
Luba võimaldab tarbijal anda edastavale 
makseteenuse pakkujale konkreetse 
nõusoleku või keelduda nõusolekust lõike 
3 punktides e ja f osutatud iga toimingu 
tegemiseks ning anda vastuvõtvale 
makseteenuse pakkujale konkreetse 
nõusoleku või keelduda nõusolekust lõike 
4 punktides c ja d ning lõikes 5 osutatud 
iga toimingu tegemiseks. Luba võimaldab 
tarbijal eraldi taotleda, et edastav 
makseteenuse pakkuja edastab lõike 3 
punktides a ja b osutatud teabe. Loas 
määratakse kindlaks ka kuupäev, millest 
alates hakatakse korduvmakseid tegema 
vastuvõtva makseteenuse pakkuja juures 
avatud kontolt.

Or. en
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edastab vastuvõtvale makseteenuse 
pakkujale mis tahes täiendava teabe, mida
vastuvõttev makseteenuse pakkuja peab
vajalikuks üleviimise teostamiseks;

(c) edastab vastuvõtvale makseteenuse 
pakkujale kogu vastava täiendava teabe, 
kuna see on vastuvõtvale makseteenuse 
pakkujale vajalik üleviimise teostamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kui edastaval makseteenuste pakkujal 
puudub süsteem, millega püsikorraldused 
ja otsekorraldused suunata automaatselt 
ümber kontole, mida tarbija hoiab 
vastuvõtva makseteenuse pakkuja juures, 
peatab ta püsikorraldused ja lõpetab 
otsekorralduste vastuvõtmise loas kindlaks 
määratud kuupäeval;

(d) kui edastaval makseteenuste pakkujal 
puudub esialgu süsteem, millega 
püsikorraldused ja otsekorraldused suunata 
automaatselt ümber kontole, mida tarbija 
hoiab vastuvõtva makseteenuse pakkuja 
juures, peatab ta püsikorraldused ja lõpetab 
otsekorralduste vastuvõtmise loas kindlaks 
määratud kuupäeval;

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) seab seitsme kalendripäeva jooksul 
sisse tarbija nõutud kreeditkorralduste 
püsikorraldused ja täidab neid alates loas 
kindlaks määratud päevast;

(a) seab seitsme tööpäeva jooksul sisse 
tarbija nõutud kreeditkorralduste 
püsikorraldused ja täidab neid alates loas 
kindlaks määratud päevast;
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Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) teavitab vajaduse korral tarbijaid 
määruse (EL) nr 260/2012 artikli 5 lõike 3 
punktis d sätestatud tarbijate õigusest 
seoses SEPA-siseste otsekorraldustega;

Or. en

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Makseteenuse pakkujalt ei nõuta 
lõike 6 punkti d kohaselt maksekonto 
sulgemist, kui tarbijal on makseteenuse 
pakkuja ees täitmata kohustusi. 
Makseteenuse pakkuja teavitab tarbijat 
viivitamata, kui sellised täitmata 
kohustused takistavad konto sulgemist.

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) saadab seitsme kalendripäeva jooksul 
alates taotluse saamisest vastuvõtvale 
makseteenuse pakkujale lõike 3 punktides 

(a) saadab seitsme tööpäeva jooksul alates 
taotluse saamisest vastuvõtvale 
makseteenuse pakkujale lõike 3 punktides 
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a, b ja c osutatud teabe; a, b ja c osutatud teabe;

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui edastaval makseteenuste pakkujal 
puudub süsteem, millega püsikorraldused 
ja otsekorraldused suunata automaatselt 
ümber kontole, mida tarbija hoiab 
vastuvõtva makseteenuse pakkuja juures, 
peatab ta mis tahes püsikorraldused ja 
lõpetab otsekorralduste vastuvõtmise 
maksekontol vastuvõtva makseteenuse 
pakkuja nõutud kuupäeval;

(b) kui edastaval makseteenuste pakkujal 
puudub esialgu süsteem, millega 
püsikorraldused ja otsekorraldused suunata 
automaatselt ümber kontole, mida tarbija 
hoiab vastuvõtva makseteenuse pakkuja 
juures, peatab ta mis tahes püsikorraldused 
ja lõpetab otsekorralduste vastuvõtmise 
maksekontol vastuvõtva makseteenuse 
pakkuja nõutud kuupäeval;

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kannab maksekontolt järelejäänud 
positiivse kontojäägi üle vastuvõtva 
makseteenuse pakkuja juures hoitavale 
kontole;

(c) kannab kogu maksekontolt järelejäänud 
positiivse kontojäägi üle vastuvõtva 
makseteenuse pakkuja juures hoitavale 
kontole;

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Lõikes 8 osutatud juhul 
kahekordistatakse lõigetes 3, 4 ja 6 
osutatud tähtaega. Käesolev säte 
vaadatakse läbi vastavalt artiklile 27.

9. Lõikes 8 osutatud juhul 
kahekordistatakse lõigetes 3, 4 ja 6 
osutatud tähtaega, välja arvatud seoses 
tehingutega, mis jäävad ühtset 
euromaksete piirkonda käsitleva määruse 
(EL) nr 260/2012 artikli 1 
kohaldamisalasse. Käesolev säte 
vaadatakse läbi vastavalt artiklile 27.

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Automaatne ümbersuunamine

1. Liikmesriigid tagavad, et luuakse 
vahend maksete automaatseks 
ümbersuunamiseks ühelt maksekontolt 
teisele maksekontole koos automaatsete 
teadaannetega makse saajatele või 
maksjatele, kui nende tehingud 
suunatakse ümber.
2. EBA pakub pädevatele asutustele 
tehnilist abi automaatse ümbersuunamise 
süsteemi kasutuselevõtuks.

Or. en

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
võimalikud tasud, mida edastav või 
vastuvõttev makseteenuse pakkuja nõuab 
tarbijalt artikli 10 kohase mis tahes teenuse 
eest, välja arvatud lõigetes 1–3 osutatud 
teenused, on asjakohased ja kooskõlas 
kõnealuse makseteenuse pakkuja tegelike 
kuludega.

4. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
võimalikud tasud, mida edastav või 
vastuvõttev makseteenuse pakkuja nõuab 
tarbijalt artikli 10 kohase mis tahes teenuse 
eest, välja arvatud lõigetes 1–3 osutatud 
teenused, on asjakohased ja kooskõlas 
kõnealuse makseteenuse pakkuja tegelike 
kuludega. Liikmesriigid tagavad, et 
ülekannet teostavad makseteenuse 
pakkujad kohaldavad selliseid tasusid 
ainult siis, kui tarbija on omanud kontot 
vähem kui 12 kuu jooksul enne artikli 10 
lõike 4 kohase üleviimisteenuse nõude 
saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et vähemalt üks 
tema territooriumil asuv makseteenuse 
pakkuja pakub tarbijatele
põhimaksekontot. Liikmesriigid tagavad, 
et põhimaksekontot ei paku mitte ainult 
sellised makseteenuse pakkujad, kes 
pakuvad kontot üksnes 
internetipanganduse rakenduste kaudu.

1. Liikmesriigid tagavad, et seaduslikult 
Euroopa Liidus elavatel tarbijatel oleks 
õigus avada ja kasutada põhimaksekontot.
Sellist õigust kohaldatakse olenemata 
tarbija elukohast. Põhimaksekonto 
avamisel ei arvestata selliseid kriteeriume 
nagu tarbija sissetuleku tase, töökoht, 
laenuandmed, võlakoormus või eeldatav 
käive.

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil on kehtestatud tarbijatele 
põhimaksekonto pakkumise süsteem.
Liikmesriigid tagavad, et esimeses lõigus 
osutatud süsteem vastab järgmistele 
tingimustele:
(a) vähemalt sellistel makseteenuse 
pakkujatel, kes pakuvad maksekontosid, 
sealhulgas kõiki artiklis 16 osutatud 
teenuseid, on kohustus pakkuda ja teha 
kättesaadavaks põhimaksekonto võimalus, 
välja arvatud käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud juhtudel;
(b) põhimaksekontosid ei paku mitte 
ainult need makseteenuse pakkujad, kes 
pakuvad üksnes internetipõhiseid 
kontosid;
(c) kehtestatud on mehhanism, millega 
võimaldatakse kindla elukohata tarbijatel 
täita direktiivi 2005/60 II peatükis esitatud 
nõudeid;
(d) kehtestatud on mehhanism, millega 
tagatakse, et pangakontot mitte 
kasutavaid haavatavaid tarbijaid ja 
liikuvaid tarbijaid on teavitatud 
põhimaksekontode võimalusest;
(e) lõikes 1 osutatud õiguse kasutamist ei 
tehta tarbijale liiga keerukaks ega 
koormavaks;
(f) kehtestatud on mehhanism, millega 
võimaldatakse makseteenuse pakkujatel 
läbipaistvalt, usaldusväärselt ja kiiresti 
kontrollida, kas tarbijal juba on 
põhimaksekonto teatud liikmesriigis;
(g) kui tarbija soovib üleviimisteenuse 
raames kanda põhimaksekontot üle 
mõnelt teiselt kontolt, kohaldatakse 
artiklites 10 ja 11 sätestatud 
üleviimisteenust.
Liikmesriigid võivad vabastada 
makseteenuse pakkujad, keda ei ole 
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loetletud punktis b, põhimaksekonto 
pakkumise kohustusest, kui see on 
objektiivselt põhjendatud makseasutuse 
tüübi või makseteenuse pakkuja poolt 
pakutavate makseteenuste ulatusega ja 
kui vabastamine ei kahjusta tarbijate 
juurdepääsuõigust. 

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et liidus 
seaduslikult elavatel tarbijatel on õigus 
avada ja kasutada lõike 1 kohaselt 
kindlaks määratud makseteenuse pakkuja 
või pakkujate juures põhimaksekontot. 
Sellist õigust kohaldatakse olenemata 
tarbija elukohast. Liikmesriigid tagavad, 
et kõnealuse õiguse kasutamine ei ole 
tarbija jaoks ülemäära keeruline ega 
tülikas. Enne põhimaksekonto avamist 
kontrollivad makseteenuse pakkujad, kas 
tarbijal on või ei ole maksekonto asjaomase 
liikmesriigi territooriumil.

2. Enne põhimaksekonto avamist 
kontrollivad makseteenuse pakkujad, kas 
tarbijal on maksekonto asjaomase 
liikmesriigi territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kui tarbijal juba on asjaomase 
liikmesriigi territooriumil asuva 
makseteenuse pakkuja juures maksekonto, 
mis võimaldab tal kasutada artikli 17

(a) kui tarbijal on asjaomase liikmesriigi 
territooriumil asuva makseteenuse pakkuja 
juures maksekonto, mis võimaldab tal 
kasutada artikli 16 lõikes 1 osutatud 
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lõikes 1 osutatud makseteenuseid; makseteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 3 
osutatud juhtudel teatab makseteenuse 
pakkuja viivitamata kirjalikult ja tasuta 
tarbijale taotluse tagasilükkamisest, välja 
arvatud juhul, kui selline avalikustamine 
on vastuolus riigi julgeoleku või avaliku 
poliitikaga.

4. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad töötavad läbi põhimaksekontole 
juurdepääsu taotlused kahe 
kalendrinädala jooksul alates 
isikutunnistust sisaldava täieliku taotluse 
saamisest. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 
3 osutatud juhtudel teatab makseteenuse 
pakkuja viivitamata kirjalikult ja tasuta 
tarbijale taotluse tagasilükkamisest ja selle 
põhjusest, välja arvatud juhul, kui selline 
avalikustamine on vastuolus riigi 
julgeoleku ja olemasolevate alternatiivsete 
vaidluste lahendamise mehhanismidega.

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
põhimaksekonto hõlmab järgmisi 
makseteenuseid:

1. Liikmesriigid tagavad, et 
põhimaksekonto hõlmab järgmisi 
teenuseid:

Or. en
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Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt d – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) kreeditkorraldused. (3) kreeditkorraldused, sealhulgas 
püsikorraldused.

Or. en

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et tarbijale ei 
pakuta koos põhimaksekontoga mis tahes 
arvelduskrediiti.

4. Liikmesriigid tagavad, et tarbijale ei 
pakuta koos põhimaksekontoga mis tahes 
arvelduskrediiti. Liikmesriigid võivad 
lubada makseteenuse pakkujatele 
pakkuda juurdepääsu väga väikestele 
rahasummadele, et võimaldada tarbijatele 
ajutist puhvrit, kui tasud selliste summade 
eest on eraldi tarbijale välja toodud ja 
vähemalt sama soodsad kui 
teenusepakkuja arvelduskrediidi tasud.

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusaktid, et uuendada vastavalt 
maksevahendite ja tehnoloogia arengule 
põhimaksekontoga seotud teenuste 
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loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad pakuvad artiklis 16 osutatud 
teenuseid tasuta või mõistliku tasu eest.

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad pakuvad artiklis 16 osutatud 
teenuseid tasuta või mõistliku tasu eest.
Liikmesriigid tagavad, et põhimaksekonto 
on artikli 16 lõigete 1 ja 2 kohaselt 
liikmesriigi piires määratletud 
maksekontodest miinimumpaketi ulatuses 
alati madalaima tasuga maksekonto.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et raamlepingu 
kohaste tarbija kohustuste täitmatajätmise 
eest tarbijalt nõutavad tasud on mõistlikud.

2. Liikmesriigid tagavad, et raamlepingu 
kohaste tarbija kohustuste täitmatajätmise 
eest tarbijalt nõutavad tasud on mõistlikud
ja kooskõlas pakkuja tavapärase 
hinnapoliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused määravad kindlaks, milline on
mõistlik tasu, ühe või mitme järgmise 
kriteeriumi alusel:

3. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused määravad kindlaks, milline on 
mõistlik ülempiir aastastele kogutasudele, 
ühe või mitme järgmise kriteeriumi alusel:

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põhimaksekonto pakkumisega seotud
kogukulud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rohkem kui 12 järjestikuse kuu jooksul 
ei ole tehtud kontol tehinguid;

(b) rohkem kui 24 järjestikuse kuu jooksul 
ei ole tehtud kontol tehinguid;

Or. en

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
makseteenuse pakkuja lõpetab 

3. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
makseteenuse pakkuja lõpetab 
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põhimaksekonto lepingu, teavitab ta 
vähemalt kahe kuu jooksul enne lõpetamise 
jõustumist tarbijat kirjalikult ja tasuta 
lepingu lõpetamise põhjustest.

põhimaksekonto lepingu, teavitab ta 
vähemalt kahe kuu jooksul enne lõpetamise 
jõustumist tarbijat kirjalikult ja tasuta 
lepingu lõpetamise põhjustest ja
olemasolevatest alternatiivsetest vaidluste 
lahendamise mehhanismidest.

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et võetakse 
meetmeid, et tõsta üldsuse teadlikkust
põhimaksekonto kättesaadavusest ja 
hinnatingimustest, põhimaksekontole 
juurdepääsu õiguse kasutamise korrast ning 
vaidluste kohtuvälisele lahendamisele 
juurdepääsu meetoditest.

1. Liikmesriigid tagavad, et üldsust on 
teavitatud põhimaksekonto 
kättesaadavusest ja hinnatingimustest, 
põhimaksekontole juurdepääsu õiguse 
kasutamise korrast ning vaidluste 
kohtuvälisele lahendamisele juurdepääsu 
meetoditest. Liikmesriigid tagavad, et 
suhtlusmeetmed on piisavad ja hästi 
suunatud, ning tegelevad pangakontot 
mitte kasutatavate, haavatavate ja 
liikuvate tarbijate erivajadustega. 

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud asutustel on kõik 
nende ülesannete täitmiseks vajalikud 
volitused. Kui käesoleva direktiivi tõhusa 
järgimise tagamiseks ja seireks on 
määratud mitu pädevat asutust, tagavad 
liikmesriigid nende asutuste tiheda 
koostöö, et asutused saaksid oma 

2. Lõikes 1 osutatud asutused on
makseteenuse pakkujatest sõltumatud ja 
neil on kõik nende ülesannete täitmiseks 
vajalikud volitused ja vahendid. Kui 
käesoleva direktiivi tõhusa järgimise 
tagamiseks ja seireks on määratud mitu 
pädevat asutust, tagavad liikmesriigid 
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ülesandeid tõhusalt täita. nende asutuste tiheda koostöö, et asutused 
saaksid oma ülesandeid tõhusalt täita.

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs tulemuslikele ja tõhusatele 
kohtuvälistele kahju hüvitamise 
menetlustele, et lahendada käesoleva 
direktiivi kohaste õiguste ja kohustustega 
seotud vaidlusi.

1. Liikmesriigid loovad piisavad ja 
tõhusad kohtuvälised kaebuste ja kahju 
hüvitamise menetlused, et lahendada 
käesoleva direktiivi kohaste õiguste ja 
kohustustega seotud vaidlusi tarbijate ja 
makseteenuse pakkujate vahel. Nende 
eesmärkide täitmiseks määravad 
liikmesriigid olemasolevad asutused ja 
loovad vajaduse korral uusi asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad on liitunud ühe või mitme 
alternatiivse vaidluste lahendamise 
asutusega, mis vastab järgmistele 
kriteeriumidele:
(a) aegumistähtaeg vaidlusküsimuse 
kohtulikuks menetlemiseks on vaidluse 
alternatiivse lahendamise menetluse ajaks 
peatatud;
(b) menetlus on tasuta või eeldab 
mõõdukaid kulusid vastavalt siseriiklikule 
õigusele;
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(c) pooled pääsevad menetlusele ligi ka 
muude kui elektrooniliste vahenditega;
(d) pakkujad, tarbijad ja teised kasutajad 
on võrdselt esindatud.

Or. en

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad selliste 
kohtuväliste kahju hüvitamise menetluste 
eest vastutavatelt asutustelt omavahelist 
koostööd piiriüleste vaidluste 
lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja 
EBAt lõikes 1 osutatud asutustest [kuus 
kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] ja teatavad viivitamata 
komisjonile nimetatud asutusi 
hõlmavatest kõigist võimalikest edasistest 
muutustest.

Or. en

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Haldusmeetmed ja -karistused Haldusmeetmed ja karistuste kohaldamine

Or. en

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused arvestavad 
haldusmeetmete liigi ja haldustrahvide 
tasemete määramisel järgmist:
(a) rikkumise raskus ja kestus;
(b) vastutava füüsilise või juriidilise isiku 
saadud kasu või välditud kahju suurus, 
kui seda saab kindlaks määrata;
(c) kolmandate isikute kahju, mis tulenes 
rikkumisest, kui seda on võimalik 
kindlaks määrata;
(d) vastutava makseteenuse pakkuja 
finantstugevus;
(e) direktiivi rakendamisel vastu võetud 
sätete varasemad rikkumised 
makseteenuse pakkuja poolt;
(f) vastutava makseteenuse pakkuja 
pädeva asutusega koostöö tegemise määr.

Or. en

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EBA annab välja suunised pädevatele 
asutustele kooskõlas määruse (EL) 
nr 1093/2010 artikliga 16 
halduskaristuste ja teiste haldusmeetmete 
liikide ning haldustrahvide suuruse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused avaldavad viivitamata kõik 
käesolevast direktiivist üle võetud 
siseriiklike sätete rikkumise eest 
määratavad karistused või muud 
meetmed, sealhulgas teabe rikkumise liigi 
ja laadi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
karistustega seonduvatest sätetest 
[18 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] ja nende kõigist edasistest 
muudatustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 23 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul,
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.

5. Artikli 23 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kolme kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Esimest korda kolme aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist ja seejärel 
iga kahe aasta järel esitavad liikmesriigid 
komisjonile järgmise teabe:

Igal aastal ja esimest korda [kolm aastat
pärast käesoleva direktiivi jõustumist]
esitavad liikmesriigid komisjonile järgmise 
teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab liikmesriikidelt saadud 
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teabe põhjal aastaaruande.

Or. en

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) artikli 7 kohaste akrediteeritud 
võrdlusveebisaitide arv;

(b) artikli 7 kohaste akrediteeritud 
võrdlusveebisaitide arv ja head tavad 
seoses kasutajate rahuloluga 
võrdlusveebisaitidega;

Or. en

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) üleviidud maksekontode arv, üleviimise 
eest võetud keskmine tasu ja üleviimisest 
keeldumise juhtude arv;

(c) üleviidud maksekontode arv, täielikuks 
üleviimiseks kulunud keskmine aeg, 
üleviimise eest võetud keskmine kogutasu, 
üleviimisest keeldumise juhtude arv ja 
üleviimise käigus tarbijate kogetud kõige 
tavalisemad probleemid;

Or. en

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) andmed liikmesriigis asuvate 
pangakontot mittekasutavate tarbijate 
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arvu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Viie aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta, lisades vajaduse korral ettepaneku.

1. Nelja aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
kohta, lisades vajaduse korral ettepaneku.

Aruanne sisaldab järgmist:
(a) loetelu kõigist käesoleva direktiivi 
ebakorrektse või ebatäieliku rakendamise 
tõttu toime pandud rikkumiste puhul 
komisjoni algatatud menetluste kohta;
(b) hinnang käesoleva direktiivi mõju 
kohta jaepanganduse kooskõlastamisele 
ja integratsioonile liidus ning 
konkurentsile ja tasude keskmistele 
tasemetele liikmesriikides;
(c) strateegiad makseteenuste pakkumiste 
kvaliteedi läbipaistvuse ja võrreldavuse, 
sealhulgas ärimudelite, 
investeerimisstrateegiate ja ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse läbipaistvuse 
suurendamiseks kogu liidus;
(d) hinnang maksekonto numbrite 
täieliku liidusisese liikuvuse rakendamise 
kulude ja hüvede kohta, sealhulgas 
rakendamiseks vajalike konkreetsete 
sammude kirjeldus;
(e) hinnang nendele tarbijatele 
iseloomulike omaduste kohta, kes on 
avanud põhimaksekonto pärast direktiivi 
ülevõtmist;
(f) näited liikmesriikides kasutusel 
olevatest headest tavadest tarbija 
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makseteenustele juurdepääsust 
kõrvalejätmise vähendamise kohta;
(g) hinnang põhimaksekontolt sisse 
nõutud tasude kohta, arvestades artikli 17 
lõikes 3 loetletud kriteeriume;
(h) hinnang võimaluste kohta kehtestada 
liidus ülempiir põhimaksekonto aastastele 
kogutasudele ja kohandada sellist limiiti 
siseriiklike tingimustega;
(i) hinnang põhimaksekontode pakkumise 
mõju kohta teistele turul tegutsevatele 
sarnaseid teenuseid pakkuvatele 
maksekontode pakkumistele.

Or. en

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Erandina lõigetest 1 ja 2 võtavad 
liikmesriigid vastu, avaldavad ja 
kohaldavad õigus- ja haldusnorme, mis 
on vajalikud järgmiste artiklite 
järgimiseks:
(a) artiklid 4–8 [15 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist];
(b) artikkel 11a seoses 1. jaanuariks 2016 
liikmesriigi siseselt tehtud tehingutega ja 
1. jaanuariks 2020 liidus tehtud 
tehingutega.

Or. en
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SELETUSKIRI

ELi siseturul toimub üha suurem integreerimise ja ajakohastamise protsess. Kriisi ja uute 
liikmesriikide ühinemise tõttu suureneb veelgi töötajate, üliõpilaste ja praktikantide siseränne. 
Samal ajal väheneb pidevalt sularaha roll keskpankade poolt kasutajatele avalikult ja tasuta 
pakutava vahendina. Tarbijad teostavad suuremaid oste praegu paljudes liikmesriikides 
elektrooniliselt. Varimajanduse ja maksupettustega võitlemiseks on mõned liikmesriigid 
lisaks piiranud sularahamaksete suurust. 

Seega on see ühiskonna ja majanduse huvides, et kõigile kodanikele oleks tagatud juurdepääs 
ajakohastele makseteenustele, mis vastavad kõrgetele kvaliteedistandarditele ja on 
konkurentsivõimelised. Euroopa Liit peaks ka kriisist saadud kogemuste põhjal seadma 
esmatähtsaks tarbijate usalduse taastamise Euroopa finantssektori vastu. Selleks on vaja 
suurendada klientide maksekonto tasude läbipaistvust. Samuti on sotsiaalsed tagatised praegu 
vajalik abinõu kriisi all kannatanud ühiskonna stabiliseerimiseks.

Paremad võimalused maksekontode üleviimiseks võimaldaksid klientidel murda jäikasid ja 
suuremalt jaolt konkurentsivabasid turge ja neid tarbijate vajadusi silmas pidades edasi 
arendada. Õiguskindlad menetlused maksekontode piiriüleseks üleviimiseks on tähtsad ka 
selleks, et tagada liikuvate ELi kodanike õigused kogu siseturul. Maksekontode piiriülese 
üleviimise suurenemine peaks lisaks aitama pakkuda kõigis liikmesriikides kvaliteedi ja hinna 
poolest tarbijatele atraktiivseid makseteenuseid. 

Komisjoni ettepanekut võtta vastu direktiiv tuleb tunnustada kui komisjoni ja parlamendi 
vahelise hea demokraatliku koostöö näidet. Seda seetõttu, et Euroopa Parlament nõudis 2012. 
aastal, kui võttis vastu algatusraporti juurdepääsu kohta põhimakseteenustele, et kiiresti 
esitataks seadusandlik algatus põhimakseteenustele juurdepääsuõiguse kehtestamiseks. 

1. Maksekontode tasude võrreldavus

Komisjon soovib, et klientidel oleks parem ülevaade maksekontode pakkumistest. Seetõttu 
peaksid teenusepakkujad kasutama samade teenuste jaoks samu mõisteid. Liikmesriikide 
järelevalveasutused ja komisjon peaksid pakkuma turuosalistele standarditud mõisteid ja 
määratlusi kõige tüüpilisemate makseteenuste kohta. Kliendid peaksid enne lepingu sõlmimist 
teadma, millised kulud teatud maksekonto valimisega kaasnevad. See vastab teiste 
valdkondade tavale, kus hindade märkimise kohustus on norm. Selleks peavad 
teenusepakkujad koostama peamiste makseteenuste puhul makstud tasude ülevaate ja 
määratluste sõnastiku ning esitama klientidele korrapäraselt teavet kasutatud teenuste eest 
makstud tasu kohta. Selleks, et suurema teabemahu juures säiliks läbipaistvus, peaksid 
hinnateabe alased dokumendid ja isiklikud kontoülevaated läbima tarbijatesti. 

Mõnedes riikides, kus konto puudumise määr on kõrge, näitavad uuringutulemused, et 
tarbijatel puudub põhjapanev usaldus pankade suhtes. Pidades silmas asjaolu, et kliendid 
usaldavad märkimisväärse osa oma varast pangale, kes saab vahetult sisse kasseerida 
teenustasusid, intresse ja trahve, on täielik läbipaistvus raportööri arvates vältimatu. Tasude 
läbipaistvus on seega  oluline vahend, millega kaotada maksekontode puudumine, 
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ajakohastada Euroopa riikide majandusi ja ka vähendada varimajandust. 

Lisaks sellele peab igas liikmesriigis olema vähemalt üks võrdlusveebisait, millel võrreldakse 
maksekontode pakkujate hinnastruktuure. Selliste veebisaitide usaldusväärsus on keskse 
tähtsusega. Komisjoni ettepanek lasta järelevalveasutustel akrediteerida veebisaite, mille 
teenused vastavad sõltumatuse ja terviklikkuse osas miinimumstandarditele, liigub seega 
õiges suunas. Raporti projektis täiendatakse akrediteerimise kriteeriume. Lisaks sellele 
peaksid kõikide liikmesriikide järelevalveasutused koostama enda pakkumise maksekontode 
pakkumiste võrdlemiseks oma liikmesriigis. Selleks, et veelgi paremini vastata liikuvate 
tarbijate vajadustele, peaks riikliku tasandi võrdlusveebisaitide kohta teavet andma ka ELi 
portaal. 

Klientidele tuleb kättesaadavaks teha hea ja püsiva kvaliteediga teave, et nad saaksid 
raskusteta võrrelda erinevate pakkujate maksekontode hinna ja kvaliteedi suhet.

2. Maksekontode üleviimine 

Enamiku liikmesriikide maksekontode turgu iseloomustab tarbijate vähene liikuvus. Ühes 
2012. aasta eurobaromeetri uuringus vastas ainult 16% osalenutest, et nad on viimase viie 
aasta jooksul avanud uue maksekonto. Vähene konkurents on võimaldanud maksekonto 
hoolduskulusid mõnes liikmesriigis oluliselt suurendada. Lähtuda tuleb sellest, et tarbija 
tegevuse lihtsustamine maksekonto üleviimisel ja õiguskindluse tagamine kohandavad 
pakkumist paremini tarbija vajadustele ning uuendused tugevdavad keskpikas perspektiivis 
Euroopa maksekontode pakkujate konkurentsivõimet. 

Komisjoni algatuse eesmärk on sätestada selged vastutusvaldkonnad maksekontode 
üleviimisel. Komisjoni väljapakutud menetlus lähtub juba kasutusel olevast EBICi standardist 
maksekontode üleviimise kohta. Sellise vabatahtliku kohustuse puudus on selle vähene tuntus 
ja ebaühtlane rakendamine maksekontode pakkujate hulgas. Lisaks sellele nähakse komisjoni 
ettepanekuga ette ka maksekontode piiriülese üleviimise lihtsustamine. 

Komisjoni lähenemisviis väärib põhimõtteliselt toetust ja on vajalik turutõrgete 
tasakaalustamiseks. Pidades silmas eritoote „maksekonto” ülimat tundlikkust, on õige 
võimaldada tarbijatele maksekonto üleviimisel konkreetseid tugiteenuseid ja tagatisi. Seetõttu 
toetab raportöör komisjoni väljapakutud menetlust koos selle rakendamisega maksekontode 
piiriüleseks üleviimiseks ELi piires. Liikmesriigid peaksid siiski lisaks pakkuma automaatseid 
maksete edastamise süsteeme, nagu neid juba edukalt kasutatakse mõnes liikmesriigis. 
Kogemused näitavad, et maksekontode üleviimisega seonduvad probleemid ja viivitused 
tulenevad tavaliselt nende kolmandate poolte vigadest, kes ei vii oma makseid õigeaegselt üle. 
Nii tekkiv ebakindlus ja isiku ajakulu, mis on vajalik maksekonto lõplikuks üleviimiseks, 
vähendab teenusepakkuja vahetamise atraktiivsust. Euroopa Pangandusjärelevalve peaks 
liikmesriike vastavate mudelite kasutuselevõtmisel toetama. Tulevikku silmas pidades tuleks 
alustada kogu ELis liikuvate kontonumbrite kasutuselevõtuga. 

3. Juurdepääs põhimaksekontole

Viimased uuringud näitavad, et maksekontode omamise õiguse küsimust on seni alahinnatud. 
Komisjoni algatuses peetakse silmas kahte sihtrühma. Maailmapanga uuringus jõutakse 
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tulemuseni, et 56 miljonit ELis elavat kodanikku ei saa siiani kasutada põhimaksekontot. 
Umbes pool sellest rühmast soovib siiski, et neil oleks võimalik avada maksekonto. Isegi kui 
konto puudumise probleem on mõnes liikmesriigis eriti terav, on pea kõikides liikmesriikides 
tarbijatel oma rahandusliku olukorra tõttu probleeme juurdepääsuga maksekontole, mida nad 
endale lubada saaksid. Lisaks sellele rühmale peaksid kogu ELis kehtivast õigusest omada 
põhimaksekontot kasu saama ka need kodanikud, kes elavad mujal kui oma päritoluriigis. 
Praegu kasutab 15,8 miljonit kodanikku oma vaba liikumise õigust. Neile lisandub 
20,2 miljonit ELi mittekuuluvatest riikidest pärit rändajat, kelle integratsioon on raskendatud, 
kui neil puudub õigus omada põhimaksekontot. 

Maksekonto kujutab endast alushüve. Maksekontod on üha tähtsamad seetõttu, et 
sularahamakseid asendatakse aina enam sularahata maksetega, sh elektrooniliste 
makseviisidega. Asjaolu, et komisjon soovib kehtestada kogu ELis kehtiva õiguse omada 
põhimaksekontot, aitab oluliselt kaasa siseturu arengule kodanike hüvanguks. Selleks et iga 
kodanik saaks tõepoolet kasutada oma õigust maksekontole, tuleb komisjoni ettepanekut siiski 
mõne aspekti suhtes täpsustada. 

Võrdsete konkurentsitingimuste eesmärgil ja ka selleks, et mitte vähendada kaugemate 
piirkondade kodanike juurdepääsuõigust, tuleks võimalikult paljudele maksekontode 
pakkujatele kehtestada kohustus lisada oma pakkumisse põhimaksekontod käesoleva 
direktiivi tähenduses. Erandeid tohib kehtestada ainult kitsendavalt ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel. Lisaks ei tohi juurdepääsu põhimaksekontole piirata nii, et see oleks 
võimalik ainult tarbijatele, kellel ei ole asjaomases liikmesriigis maksekontot. Klientidel peab 
olema ka õigus vahetada tavaline maksekonto, mis ei vasta nende nõudmistele, 
põhimaksekonto vastu. 

Veel üks põhiküsimus puudutab tasusid, mida klientidelt võib põhimaksekonto kasutamise 
eest nõuda. Selliseid kontosid tuleks pakkuda tasuta või mõistliku tasu eest. Igal juhul peaksid 
pädevad asutused sätestama tasude siduva ülemmäära. Põhimaksekontod peaksid üldiselt 
olema makseteenuse pakkujate soodsaim pakutav konto.


