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Muudatusettepanek 68
Cornelis de Jong

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 
seotud kulusid, kuna pole vaja koguda 
teavet makseteenuste pakkujatelt eraldi.

(18) Võrdlusveebisaidid on tõhus vahend, 
mille abil tarbijad saavad ühes kohas
hinnata erinevate maksekonto pakkumiste 
eeliseid ja üldise panganduspoliitika 
sotsiaalset vastutustundlikkust. 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 
seotud kulusid, kuna pole vaja koguda 
teavet makseteenuste pakkujatelt eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Cornelis de Jong

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 

(19) Selleks et saada pangatasude ning 
üldise panganduspoliitika sotsiaalse 
vastutustundlikkuse 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 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

finantsteenuse kulude ja tasude kohta 
eraldi. Kõnealust kohustust ei tuleks 
kohaldada teenuste puhul, mis on 
loomulikult seotud maksekontoga, nt raha 
väljavõtmine, elektroonilised ülekanded 
või maksekaardid. Seega tuleks kõnealused 
teenused asjaomase sätte reguleerimisalast 
välja jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Kõnealust kohustust ei tuleks kohaldada 
teenuste puhul, mis on loomulikult seotud 
maksekontoga, nt raha väljavõtmine, 
elektroonilised ülekanded või 
maksekaardid. Seega tuleks kõnealused 
teenused asjaomase sätte reguleerimisalast 
välja jätta.

Or. en

Selgitus

Tuleb vahet teha kombineeritud maksekontoteenusel, mis kujutab endast kombinatsiooni eri 
makseteenustest, ning maksekontol, mida pakutakse koos muude finantsteenustega, näiteks 
kindlustusega. Tarbijaid tuleb teavitada ostetava paketi komponentidest ning paketiga seotud 
kuludest pluss lisakuludest finantsteenuste eest, mida on võimalik osta ka eraldi.

Muudatusettepanek 72
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 73
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Kõigis liikmesriikides tuleks konto 
üleviimise puhuks kasutusele võtta 
automaatsed ümbersuunamisteenused. 
Komisjon peaks teostama esialgse 
analüüsi, et uurida võimalust kehtestada 
süsteem kontonumbri ülekandmiseks 
kogu ELi ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Pikemas perspektiivis on 
maksekonto üleviimise lihtsustamiseks 
vaja kogu ELi hõlmavat kontonumbri 
ülekandmise korda. Komisjoni tuleks 
volitada koostama ELi-ülese kontonumbri 
ülekandmise korra teostatavusuuringut ja 
tulude-kulude analüüsi, et leida tõhus ja 
tehniliselt teostatav viis selle poliitika 
juurutamiseks lähiaastatel. Vahepealse 
lahendusena tuleks kõigis liikmesriikides 
kasutusele võtta automaatsed 
ümbersuunamisteenused.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast (nt 
töötu või eraisiku pankrot) ja elukohast. 
Igas liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta)16, 
eriti seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole teatavas liikmesriigis 
maksekontot, peaks olema õigus 
kõnealuses liikmesriigis põhimaksekontot 
avada ja kasutada. 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)16, 
eriti seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

__________________ __________________
16 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15. 16 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole teatavas liikmesriigis 
maksekontot, peaks olema õigus 
kõnealuses liikmesriigis põhimaksekontot 
avada ja kasutada. Selleks et tagada 
võimalikult lai juurdepääs sellistele 
kontodele, peaks tarbijatel olema neile 
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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)16, 
eriti seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

juurdepääs olenemata tarbijate 
majanduslikust olukorrast ja elukohast.
Tänapäeval on vajalik omada 
juurdepääsu pangakontole, et võimaldada 
tõhusat ja täielikku osalemist finants- ja 
sotsiaalses kogukonnas. Ilma 
pangakontota tarbijad on sunnitud 
kasutama sularaha, mis piirab nende 
makseviisi valikut, ei võimalda kasutada 
elektroonilisi tehinguid ja on ka kulukam.
Igas liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta)16, 
eriti seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

__________________ __________________
16 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15. 16 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Cornelis de Jong

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 

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole teatavas liikmesriigis 
maksekontot, peaks olema õigus 
kõnealuses liikmesriigis põhimaksekontot 
avada ja kasutada. Selleks et tagada 
võimalikult lai juurdepääs sellistele 
kontodele, peaks tarbijatel olema neile 
juurdepääs olenemata tarbijate 
majanduslikust olukorrast (nt sissetuleku 
suurus ja korrapärasus, töökoht, varasem 
laenukäitumine, elukäik jms). Igas 
liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
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direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta)16, 
eriti seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta)16, 
eriti seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

__________________ __________________
16 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15. 16 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole maksekontot teatavas 
liikmesriigis, peaks olema õigus avada ja 
kasutada põhimaksekontot kõnealuses 
liikmesriigis. Selleks et tagada võimalikult 
lai juurdepääs sellistele kontodele, peaks 
tarbijatel olema neile juurdepääs olenemata 
tarbijate majanduslikust olukorrast (nt 
töötu või eraisiku pankrot) ja elukohast. 
Igas liikmesriigis tuleks põhimaksekontole 
juurdepääsu õigus anda vastavalt nõuetele, 
mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta 
direktiivis 2005/60/EÜ (rahandussüsteemi 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
eesmärgil kasutamise vältimise kohta)16, 
eriti seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

(27) Tarbijatel, kes elavad seaduslikult 
ELis ja kellel ei ole teatavas liikmesriigis 
maksekontot, peaks olema õigus 
kõnealuses liikmesriigis põhimaksekontot 
avada ja kasutada, kui nad ei oma juba 
maksekontot mõnes teises 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)16, 
eriti seoses kliendi suhtes rakendatavate 
hoolsusmeetmetega.

__________________ __________________
16 ELT L 309, 25.11.05, lk 15. 16 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

Or. de
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Muudatusettepanek 79
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 80
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
vähemalt üks makseteenuse pakkuja
pakub tarbijatele põhimaksekontot. 
Juurdepääs põhimaksekontole ei tohiks olla 
liiga keeruline ning sellega ei tohiks 
tarbijale kaasneda ülemäärased kulud. 
Selles küsimuses peaksid liikmesriigid 
võtma arvesse selliseid tegureid nagu 

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
jaepanganduses tegutsevad pangad 
pakuvad tarbijatele põhimaksekontot. 
Juurdepääs põhimaksekontole ei tohiks olla 
liiga keeruline ning sellega ei tohiks 
tarbijale kaasneda ülemäärased kulud. 
Selles küsimuses peaksid liikmesriigid 
tagama, et erandid põhinevad üksnes 
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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.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2005. aasta direktiivis 
2005/60/EÜ (rahandussüsteemi rahapesu 
ja terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta) sätestatud 
nõuetel, eriti seoses kliendi suhtes 
rakendatavate hoolsusmeetmetega. Et 
minimeerida tarbijate riski muutuda 
finantsalaselt tõrjutuks, peaksid 
liikmesriigid parandama finantsalast 
haridust, sealhulgas koolis, ja võitlema 
ülemäärase võlakoormaga. Lisaks peaksid 
liikmesriigid toetama makseteenuse 
pakkujate algatusi, et lihtsustada 
põhimaksekontode pakkumise ja 
finantsalase harimise kombineerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et kõik 
maksekontosid pakkuvad makseteenuse 
pakkujad pakuvad oma igapäevase 
majandustegevuse lahutamatu osana
tarbijatele põhimaksekontot, mis hõlmab 
vähemalt artikli 16 lõikes 1 loetletud 
teenuseid. Makseteenused peaksid olema 
kogu liidus kättesaadavad kõigile 
seaduslikult siin viibivatele tarbijatele, 
sealhulgas õppuritele, töötajatele ja kindla 
elukohata kodututele isikutele. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks olla liiga 
keeruline ning sellega võiksid tarbijale 
kaasneda ainult nominaalsed kulud. Selles 
küsimuses peaksid liikmesriigid võtma 
arvesse selliseid tegureid nagu määratud 
makseteenuse pakkujate asukoht nende 
territooriumil. Et minimeerida tarbijate 
riski muutuda finantsalaselt tõrjutuks, 
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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 82
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 83
Evelyne Gebhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) „seaduslik viibimine” – mis tahes 
ELi kodaniku või kolmandast riigist pärit 
isiku, sealhulgas õppurite, töötajate ja 
kindla elukohata kodutute isikute 
seaduslik viibimine ELi territooriumil;
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Or. en

Muudatusettepanek 84
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 85
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) „edastav makseteenuse pakkuja” –
makseteenuse pakkuja, kelle juurest 
tarbija maksekonto üle viib;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(h) „vastuvõttev makseteenuse pakkuja” –
makseteenuse pakkuja, kelle juurde tarbija 
maksekonto üle viib;
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kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Edvard Kožušník

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 
maksekontol tehtavate tehingute eest 
makstavad mis tahes tasud; tasuks ei loeta 
trahvi ja lepinguliste kohustuste 
rikkumise eest makstavat leppetrahvi;

Or. cs

Muudatusettepanek 88
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Makseteenuse pakkuja ei pea tasuma tarbija võlgu või katma tema krediidiriski.

Muudatusettepanek 89
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r a) „tööpäev” – päev, mil asjaomased 
makseteenuse pakkujad on avatud 
käesolevas direktiivis sätestatud vastavate 
toimingute teostamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 90
Preslav Borissov

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 maksekontoga 
seotud teenustest, mis moodustavad 80 % 
kõige tüüpilisematest maksekontoga 
seotud teenustest, mille suhtes 
kohaldatakse tasu siseriiklikul tasandil. 
Loetelus esitatakse mõisted ja määratlused 
iga kindlaks määratud teenuse kohta. Igal 
teenusel on vaid üks nimetus.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 92
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu vähemalt 10
makseteenusest, mis moodustavad 60 %
kõige tüüpilisematest makseteenustest, 
mille suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

Or. cs

Muudatusettepanek 93
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 94
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et sobival ajal
enne tarbijaga maksekonto lepingu 
sõlmimist esitavad ja annavad
makseteenuse pakkujad tarbijale teada 
teenuste hinnakirja, mis sisaldab kõigi 
maksekontoga seotud teenuste loetelu ning 
iga teenuse puhul kohaldatavaid tasusid. 
Muudatuste korral antakse tarbijale 
põhjalikku teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Preslav Borissov

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 96
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 97
Othmar Karas

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

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

millised teenused kuuluvad paketti ja tasu 
mis tahes teenuste eest, mida paketitasu ei 
hõlma.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, millist teavet hinnakiri peab sisaldama.

Muudatusettepanek 98
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused koostavad 
ühise sõnastiku, mis sisaldab vähemalt 
artiklis 1 osutatud makseteenuste loetelu ja 
sellega seotud mõisteid ning edastavad 
selle makseteenuse pakkujatele, kes 
teevad sõnastiku tarbijatele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Makseteenuse pakkujad peavad 
täitma eelnimetatud kohustused 12 kuu 
jooksul pärast ELi standarditud 
terminoloogia avaldamist vastavalt artikli 
3 lõikele 5 ja rakendusakti vastuvõtmist 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 7.



AM\1006208ET.doc 21/51 PE521.598v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 100
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad tarbijale vähemalt kord 
aastas ja ka taotluse korral ülevaate 
kõigist tema maksekontoga seoses makstud 
tasudest. Vastavalt pooltevahelisele 
kokkuleppele edastatakse nimetatud 
ülevaade tarbijale kas elektrooniliselt või 
paberkandjal.

Or. en

Muudatusettepanek 101
António Fernando Correia de Campos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad esitavad soovitavalt igakuiselt ja 
vähemalt kord kvartalis internetikontot 
omavale tarbijale tasuta ülevaate kõigist 
tema maksekontoga seoses makstud 
tasudest kas posti või e-posti teel.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Edvard Kožušník
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. cs

Muudatusettepanek 103
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 104
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) iga teenuse eest nõutud tasu määr või 
teenustepaketi korral tasu kogu ühe 
teenusena käsitletava paketi eest, teenuse 
kasutamise kordade arv asjaomasel 
ajavahemikul ning kasutamise kuupäev;

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Preslav Borissov

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 
teenuse või teenustepaketi eest makstud 
tasude kogusumma;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) asjaomasel ajavahemikul osutatud kõigi 
teenuste või teenustepakettide eest 
makstud tasude kogusumma.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) päevade arv, millal konto oli 
miinustes, kohaldatud intressimäärad ja 
asjaomase ajavahemiku jooksul makstud 
intresside kogusumma.

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad tarbijate 
eelneva hoiatamise, kui makseteenuse 
pakkuja kavatseb enne aastaaruande 
avaldamist mingeid tasusid tõsta.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 110
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad kasutavad asjakohastel juhtudel 

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

lepingulises ja äriteabes mõisteid ja 
määratlusi, mis on esitatud artikli 3 lõike 1
kohases kõigi maksekontoga seotud 
teenuste loetelus.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Makseteenuse pakkujad võivad kasutada 
lepingulises ja äriteabes oma teenuste 
tähistamiseks ärinimesid, tingimusel, et 
nad asjakohasel juhul esitavad vastava 
mõiste, mis on kindlaks määratud artikli 3 
lõike 1 kohases kõigi maksekontoga 
seotud teenuste loetelus. Makseteenuse 
pakkujad ei kasuta ärinimesid teenuste 
hinnakirjas ja makstud tasude ülevaates.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegutsema sõltumatult mis tahes 
makseteenuse osutajast;

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

Or. en
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Muudatusettepanek 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) olema erapooletud ning selgelt 
esitama kriteeriumid, mille põhjal nad 
makseteenuse kasutajale maksekontot 
soovitavad;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) mitte avaldama kodulehel ega 
võrdlusveebisaitidel makseteenuse 
pakkujate, nende esindajate, 
tütarettevõtete või kaubamärkide 
reklaame;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Preslav Borissov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakkuma ajakohastatud teavet; (c) pakkuma täpset, ajakohastatud ja 
kasutajasõbralikku teavet;

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Catherine Stihler

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) andma piisavalt laia ülevaate 
maksekontoturust;

(d) andma piisavalt laia ülevaate 
maksekontoturust ja näitama, kui suure 
turuosa nende veebisait hõlmab;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) omama süsteeme huvide konfliktide 
vältimiseks, et mis tahes otsesed või 
kaudsed omandi- või ärisuhted ei 
takistaks käesolevas lõikes loetletud 
tingimuste täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Edvard Kožušník

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 

välja jäetud
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kohaselt, võivad liikmesriigid otsustada, et 
luuakse artiklis 20 osutatud pädeva 
asutuse või mis tahes teise pädeva asutuse 
hallatud täiendav veebisait. Veebisaidid, 
mida haldab pädev asutus lõike 1 
kohaselt, peavad vastama lõike 2 
punktides a–e sätestatud tingimustele.

Or. cs

Muudatusettepanek 119
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
maksekontot pakutakse kombineeritult 
koos muu teenuse või tootega, teavitab 
makseteenuse pakkuja tarbijat kõigist 
toodetest ja teenustest, mis sellesse paketti 
kuuluvad.

Or. en

Selgitus

Madalmaades ja mõnes teises riigis nagu Belgias on tavapraktika, et tarbija maksab tavalise 
maksekonto eest summa, milles sisalduvad kõik teenused. Kulude ja tasude jagamine eri 
teenuste vahel teeks asja keerulisemaks ja ilmselt ka tarbija jaoks kulukamaks, sest suurem 
osa teenustest on tehinguteenused, mis tähendaks tasu iga tehingu eest. Paketitasu, mis 
sisaldab kõiki standardteenuseid, on Madalmaades võrreldes teiste liikmesriikidega kõige 
odavam.

Muudatusettepanek 120
Othmar Karas

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

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

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

Or. en

Selgitus

Tuleb vahet teha kombineeritud maksekontoteenusel, mis kujutab endast kombinatsiooni eri 
makseteenustest, ning maksekontol, mida pakutakse koos muude finantsteenustega, näiteks 
kindlustusega. Tarbijaid tuleb teavitada ostetava paketi komponentidest ning paketiga seotud 
kuludest pluss lisakuludest finantsteenuste eest, mida on võimalik osta ka eraldi.

Muudatusettepanek 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Osaluse omandamist ühistus ei loeta 
tooteks ega teenuseks lõike 2 tähenduses.

Or. de

Selgitus

Paljud tarbijad ajavad oma finantsasju nii, et organiseeruvad ühistupankadeks. Kuna ühistu 
põhimõte on see, et kasutajad on ühtlasi ka omanikud, on mõned ühistupangad muutnud 
liitumise ühistuga arvelduskonto avamise eelduseks. Olukorras, kus EL edendab ühistut kui 
juriidilise isiku üht vormi, mh ka Euroopa ühistu põhikirja abil, ei saa pidada 
vastuvõetamatuks olukorda, kus konto avamise tingimuseks on ühistu liikmeks astumine.



PE521.598v01-00 30/51 AM\1006208ET.doc

ET

Muudatusettepanek 122
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad pakuvad artiklis 10 kirjeldatud 
üleviimisteenust mis tahes tarbijale, kellel 
on maksekonto liidus asuva makseteenuse 
pakkuja juures.

III peatüki sätteid, mis käsitlevad 
üleviimist, kohaldatakse ainult 
maksekontode üleviimisele liikmesriigi 
piires. Iga liikmesriik tagab, et 
makseteenuse pakkujad pakuvad artiklis 10 
kirjeldatud üleviimisteenust mis tahes 
tarbijale, kellel on maksekonto tema 
territooriumil asuva makseteenuse pakkuja 
juures.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad pakuvad artiklis 10 kirjeldatud 
üleviimisteenust mis tahes tarbijale, kellel 
on maksekonto liidus asuva makseteenuse 
pakkuja juures.

Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad pakuvad artiklis 10 kirjeldatud 
üleviimisteenust mis tahes tarbijale, kellel 
on maksekonto samas liikmesriigis asuva 
makseteenuse pakkuja juures.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses riigisiseste makseteenuse 
pakkujate vahetamisega võivad 
liikmesriigid säilitada või kehtestada 
sätteid, mis erinevad artikli 10 sätetest, 
juhul kui see toob kaasa sellise tõhususe 
suurendamise, mis on selgelt tarbija 
huvides. Eelkõige kohaldatakse seda 
olemasolevate üleviimisteenuste 
süsteemide suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühe tööpäeva jooksul alates lõikes 2 
osutatud loa saamisest nõuab vastuvõttev 
makseteenuse pakkuja, et edastav 
makseteenuse pakkuja teeks järgmist:

3. Kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 
osutatud loa saamisest nõuab vastuvõttev 
makseteenuse pakkuja, et edastav 
makseteenuse pakkuja teeks järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 126
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) näeb ette mehhanismi 
püsikorralduste ja otsekorralduste 
automatiseeritud ümbersuunamiseks 
makseteenuse pakkuja juures avatud 
kliendikontole vähemalt ühe aasta 
jooksul;
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(See punkt on (-a). See punkt tuleb 
paigutada punkti (a) ette.)

Or. en

Muudatusettepanek 127
Evelyne Gebhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) sulgeb maksekonto; (d) sulgeb maksekonto, tehes seda tasuta;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid tagavad, et lõigete 17 
sätteid kohaldatakse ka juhul, kui 
üleviimisteenuse on algatanud teises 
liikmesriigis asuv makseteenuse pakkuja.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid tagavad, et lõigete 17 
sätteid kohaldatakse ka juhul, kui 

välja jäetud
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üleviimisteenuse on algatanud teises 
liikmesriigis asuv makseteenuse pakkuja.

Or. en

Selgitus

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.

Muudatusettepanek 130
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 131
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
võimalikud tasud, mida edastav 

välja jäetud
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makseteenuse pakkuja nõuab tarbijalt 
tema juures oleva maksekonto sulgemise 
eest, määratakse kindlaks vastavalt 
direktiivi 2007/64/EÜ artikli 45 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
võimalikud tasud, mida edastav 
makseteenuse pakkuja nõuab tarbijalt 
tema juures oleva maksekonto sulgemise 
eest, määratakse kindlaks vastavalt 
direktiivi 2007/64/EÜ artikli 45 lõikele 2.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 133
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
võimalikud tasud, mida edastav 
makseteenuse pakkuja nõuab tarbijalt tema 
juures oleva maksekonto sulgemise eest, 
määratakse kindlaks vastavalt direktiivi 
2007/64/EÜ artikli 45 lõikele 2.

3. Liikmesriigid tagavad, et edastav 
makseteenuse pakkuja ei nõua tarbijalt 
tema juures oleva maksekonto sulgemise 
eest tasu.

Or. en
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Muudatusettepanek 134
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

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 edastav või 
vastuvõttev makseteenuse pakkuja ei nõua
tarbijalt artikli 10 kohase mis tahes teenuse 
eest tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
rahalise kahju, mida tarbija kannab 
tulenevalt sellest, et üleviimisprotsessis 
osalev makseteenuse pakkuja ei täida 
artikli 10 kohaseid kohustusi, katab 
kõnealune makseteenuse pakkuja.

1. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
rahalise kahju, mida tarbija kannab 
tulenevalt sellest, et üleviimisprotsessis 
osalev makseteenuse pakkuja ei täida 
artikli 10 kohaseid kohustusi, katab 
kõnealune makseteenuse pakkuja nii 
kiiresti kui võimalik.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
rahalise kahju, mida tarbija kannab 
tulenevalt sellest, et üleviimisprotsessis 
osalev makseteenuse pakkuja ei täida 
artikli 10 kohaseid kohustusi, katab 
kõnealune makseteenuse pakkuja.

1. Liikmesriigid tagavad, et mis tahes 
rahalise kahju, mida tarbija kannab 
tulenevalt sellest, et üleviimisprotsessis 
osalev makseteenuse pakkuja ei täida 
artikli 10 kohaseid kohustusi, katab
viivitamatult kõnealune makseteenuse 
pakkuja. Tõendamiskohustus lasub 
makseteenuse pakkujal, kes peab 
tõestama, et artiklis 10 sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) üleviimisprotsessi eest nõutavad 
võimalikud tasud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 138
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et liidus 
seaduslikult elavaid tarbijaid ei 
diskrimineerita kodakondsuse või elukoha 
alusel, kui nad taotlevad maksekontot või 
soovivad sellele juurdepääsu liidus.

Liikmesriigid tagavad, et liidus 
seaduslikult viibivaid tarbijaid ei 
diskrimineerita kodakondsuse või elukoha 
alusel, kui nad taotlevad maksekontot või 
soovivad sellele juurdepääsu liidus.
Põhimaksekonto omamine ei tohi edaspidi 
mingil juhul olla diskrimineeriv asjaolu. 
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Keelatud on mis tahes diskrimineerimise 
nähtavaks tegemine näiteks erineva 
kaardikujunduse, erineva konto- või 
kaardinumbri kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 15 välja jäetud
Põhimaksekontole juurdepääsu õigus
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.
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.
3. Makseteenuse pakkujad ei või 
põhimaksekontole juurdepääsu taotlust 
tagasi lükata, välja arvatud järgmistel 
juhtudel:
(a) kui tarbijal juba on asjaomase 
liikmesriigi territooriumil asuva 
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makseteenuse pakkuja juures 
maksekonto, mis võimaldab tal kasutada 
artikli 17 lõikes 1 osutatud 
makseteenuseid;
(b) kui direktiivi 2005/60/EÜ II peatükiga 
ette nähtud tingimused ei ole täidetud.
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.
5. Liikmesriigid tagavad, et lõike 3 
punktis b osutatud juhtudel võtab 
makseteenuse pakkuja direktiivi 
2005/60/EÜ III peatüki kohaselt 
asjakohaseid meetmeid.
6. Liikmesriigid tagavad, et juurdepääs 
põhimaksekontole ei sõltu täiendavate 
teenuste ostmisest.

Or. cs

Muudatusettepanek 140
Preslav Borissov

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 kõik tema 
territooriumil asuvad makseteenuse
pakkujad pakuvad tarbijatele 
põhimaksekontot. Liikmesriigid tagavad, et 
põhimaksekontot ei paku mitte ainult 
sellised makseteenuse pakkujad, kes 
pakuvad kontot üksnes internetipanganduse 
rakenduste kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Edvard Kožušník

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 vähemalt üks 
tema territooriumil asuv makseteenuse 
pakkuja pakub tarbijatele 
põhimaksekontot.

Or. cs

Muudatusettepanek 142
Catherine Stihler

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 kõik tema 
territooriumil asuvad makseteenuse
pakkujad pakuvad tarbijatele 
põhimaksekontot. Liikmesriigid tagavad, et 
põhimaksekontot ei paku mitte ainult 
sellised makseteenuse pakkujad, kes 
pakuvad kontot üksnes internetipanganduse 
rakenduste kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Olle Schmidt

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

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kui tarbijal 
ei lubata omada maksekontot vabaturul, 
peab makseteenuse pakkuja keeldumiskiri 
sisaldama kohustuslikku teadet 
põhimaksekonto omamise seadusliku 
õiguse ja alternatiivse vaidluste 
lahendamise asutuse kohta ning selle 
kontaktandmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Preslav Borissov

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. Liikmesriigid tagavad, et liidus 
seaduslikult elavatel tarbijatel on õigus 
avada ja kasutada põhimaksekontot. Sellist 
õigust kohaldatakse olenemata tarbija 
elukohast. Liikmesriigid tagavad, et 
kõnealuse õiguse kasutamine ei ole tarbija 
jaoks muudetud keeruliseks ega tülikaks.
Enne põhimaksekonto avamist kontrollivad 
makseteenuse pakkujad, kas tarbijal on või 
ei ole maksekonto asjaomase liikmesriigi 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2
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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. Liikmesriigid tagavad, et liidus 
seaduslikult viibivatel 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, paludes tarbijal 
allkirjastada sellekohase kinnituse.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Othmar Karas

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. 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 juba ei 
ole maksekontot asjaomase liikmesriigi
territooriumil. Selleks võib tarbija esitada 
makseteenuse pakkujale vastava 
allkirjastatud kinnituse või finantsasutuse 
tõendi, et tarbijale on keeldutud tavalise 
maksekonto avamisest.
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Or. en

Selgitus

Andmekaitsealastel põhjustel on küsitav, kas makseteenuse pakkujatel peaks või tohiks olla 
lubatud kontrollida, kas tarbija omab nende territooriumil maksekontot. Seetõttu peaksid nad 
aktsepteerima tarbija omakäelist kinnitust selle kohta, et tal veel ei ole maksekontot, või 
vähemalt ühe finantsasutuse tõendit, et talle on keeldutud sellise maksekonto avamisest.

Muudatusettepanek 147
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid peavad tagama, et 
kaitsetumad ühiskonnarühmad, näiteks 
kodutud, kirjaoskamatud, väheharitud 
inimesed ja eakad saavad tõhusat abi 
põhimaksekonto avamisel, soodustades 
muu hulgas vastastikuse mõistmise 
memorandumeid pangandussektori ja 
valitsusväliste organisatsioonide vahel, 
mis on pühendunud kaitsetumate 
rühmade toetamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui on tuvastatud kuritegu, näiteks 
pettus.

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Birgit Collin-Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui tarbijal on juba põhimaksekonto 
mõnes teises liikmesriigis.

Or. de

Muudatusettepanek 150
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui tarbija on esitanud valeandmeid, 
et avada põhimaksekontot, kui vastasel 
juhul – s.t õigete andmete esitamisel –
oleks tema taotlus tagasi lükatud;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Preslav Borissov

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 lõikes 3 
osutatud juhtudel teatab makseteenuse 
pakkuja viivitamata kirjalikult ja tasuta 
tarbijale taotluse tagasilükkamisest ja 
tagasilükkamise põhjusest, välja arvatud 
juhul, kui selline avalikustamine on 
vastuolus riigi julgeoleku või avaliku 
poliitikaga.
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Or. en

Muudatusettepanek 152
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 16 välja jäetud
Põhimaksekonto tunnused
1. Liikmesriigid tagavad, et 
põhimaksekonto hõlmab järgmisi 
makseteenuseid:
(a) teenused, mis võimaldavad teha kõiki 
toiminguid, mida on vaja maksekonto 
avamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks;
(b) teenused, mis võimaldavad raha 
kandmist maksekontole;
(c) teenused, mis võimaldavad sularaha 
väljavõtmist maksekontolt kogu liidus;
(d) järgmiste maksetehingute tegemine 
liidus:
(1) otsekorraldused;
(2) maksekaardiga tehtavad 
maksetehingud, sealhulgas 
internetimaksed;
3) kreeditkorraldused.
2. Liikmesriigid määravad kõigi lõikes 1 
osutatud teenuste puhul kindlaks 
miinimumarvu toiminguid, mida 
pakutakse tarbijale artiklis 17 osutatud 
võimaliku tasu eest. Toimingute 
miinimumarv on mõistlik ja kooskõlas 
asjaomase liikmesriigi tavapärase 
äritavaga.
3. Liikmesriigid tagavad, et tarbija saab 
oma põhimaksekontolt maksetehinguid 
hallata ja algatada makseteenuse pakkuja 
internetipanganduse rakenduste kaudu, 
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kui need on olemas.
4. Liikmesriigid tagavad, et tarbijale ei 
pakuta koos põhimaksekontoga mis tahes 
arvelduskrediiti.

Or. cs

Muudatusettepanek 153
Jean-Pierre Audy

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 põhimaksekonto osana mis tahes 
arvelduskrediiti.

Or. fr

Muudatusettepanek 154
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 17 välja jäetud
Seotud tasud
1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad pakuvad artiklis 16 osutatud 
teenuseid tasuta või mõistliku tasu eest.
2. Liikmesriigid tagavad, et raamlepingu 
kohaste tarbija kohustuste täitmatajätmise 
eest tarbijalt nõutavad tasud on 
mõistlikud.
3. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused määravad kindlaks, milline on 
mõistlik tasu, ühe või mitme järgmise 
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kriteeriumi alusel:
(a) riigi elanike sissetuleku tase;
(b) kõnealuses liikmesriigis maksekontoga 
seotud keskmised tasud;
(c) põhimaksekonto pakkumisega seotud 
kogukulud;
(d) riigi tarbijahinnad.
4. Pädevate asutuste abistamiseks töötab 
EBA määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 
16 kohaselt välja suunised.

Or. cs

Muudatusettepanek 155
Preslav Borissov

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 nominaalse tasu eest.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr
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Muudatusettepanek 157
Edvard Kožušník

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 mõistliku tasu eest.

Or. cs

Muudatusettepanek 158
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) riigi elanike sissetuleku tase;
(b) kõnealuses liikmesriigis maksekontoga 
seotud keskmised tasud;
(c) põhimaksekonto pakkumisega seotud 
kogukulud;
(d) riigi tarbijahinnad.

Or. fr

Muudatusettepanek 159
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 18 välja jäetud
Raamleping ja lõpetamine
1. Põhimaksekontole juurdepääsu 
võimaldavate raamlepingute suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ 
sätteid, kui ei ole teisiti ette nähtud 
lõigetega 2 ja 3.
2. Makseteenuse pakkuja võib ühepoolselt 
lõpetada raamlepingu, kui vähemalt üks 
järgmistest tingimustest on täidetud:
(a) tarbija tahtlikult kasutas kontot mis 
tahes kuritegelikul eesmärgil;
(b) rohkem kui 12 järjestikuse kuu 
jooksul ei ole tehtud kontol tehinguid;
(c) tarbija teadlikult esitas ebaõiget teavet, 
et saada juurdepääsu põhimaksekontole, 
kui õige teabe esitamise korral ei oleks ta 
sellist õigust olnud;
(d) tarbija ei ela enam seaduslikult liidus 
või ta on hiljem avanud teise maksekonto 
liikmesriigis, kus tal juba on 
põhimaksekonto.
3. Liikmesriigid tagavad, et juhul, kui 
makseteenuse pakkuja lõpetab 
põhimaksekonto lepingu, teavitab ta 
vähemalt kahe kuu jooksul enne 
lõpetamise jõustumist tarbijat kirjalikult 
ja tasuta lepingu lõpetamise põhjustest.

Or. cs

Muudatusettepanek 160
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tarbija tahtlikult kasutas kontot mis (a) tarbija tahtlikult kasutas kontot
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tahes kuritegelikul eesmärgil; kuritegelikel eesmärkidel, rahapesuks või 
terrorismi rahastamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 161
Preslav Borissov

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 162
Jean-Pierre Audy

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, hoolimata 
kahest eelnevast hoiatusest – vastavalt 
pärast 10 ja 11 kuud järjestikust 
tegevusetust;

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Edvard Kožušník

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 19 välja jäetud
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Üldteave põhimaksekontode kohta
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.
2. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijale kättesaadavaks 
teabe pakutavate põhimaksekontode 
konkreetsete omaduste, kontodega seotud 
tasude ja kontode kasutustingimuste 
kohta. Samuti tagavad liikmesriigid, et 
tarbijat teavitatakse sellest, et täiendavate 
teenuste ostmine ei ole põhimaksekontole 
juurdepääsu saamiseks kohustuslik.

Or. cs

Muudatusettepanek 164
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijale kättesaadavaks 
teabe pakutavate põhimaksekontode 
konkreetsete omaduste, kontodega seotud 
tasude ja kontode kasutustingimuste kohta.
Samuti tagavad liikmesriigid, et tarbijat 
teavitatakse sellest, et täiendavate teenuste 
ostmine ei ole põhimaksekontole 
juurdepääsu saamiseks kohustuslik.

2. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijale kättesaadavaks 
teabe, mida võib tarbijale kättesaadavaks 
teha, ja piisava kasutajatoe pakutavate 
põhimaksekontode konkreetsete omaduste, 
kontodega seotud tasude ja kontode 
kasutustingimuste kohta. Samuti tagavad 
liikmesriigid, et tarbijat teavitatakse sellest, 
et täiendavate teenuste ostmine ei ole 
põhimaksekontole juurdepääsu saamiseks 
kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Preslav Borissov
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid toetavad haridus- ja 
nõustamisasutuste algatusi finantsalase 
hariduse parandamiseks, eesmärgiga 
võidelda ülemäärase võlakoormaga ning 
vähendada kõigi tarbijate riski muutuda 
finantsiliselt tõrjutuks. Julgustatakse ka 
makseteenuste pakkujaid, kes pakuvad 
tarbijatele juhiseid ja abi oma rahaliste 
vahendite vastutustundlikul 
majandamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Catherine Stihler

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 
ülesandeid tõhusalt täita.

2. Lõikes 1 osutatud asutustel on kõik 
nende ülesannete täitmiseks vajalikud 
volitused. Nimetatud asutused peavad 
korrapäraselt nõu asjaomaste 
sidusrühmadega, sealhulgas tarbijate 
esindajatega, et tagada käesoleva 
direktiivi tõhus järgimine ja selle seire. 
Kui käesoleva direktiivi tõhusa järgimise 
tagamiseks ja seireks on määratud mitu 
pädevat asutust, tagavad liikmesriigid 
nende asutuste tiheda koostöö, et asutused 
saaksid oma ülesandeid tõhusalt täita.

Or. en


