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Muudatusettepanek 19
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

kaardipõhiste maksetehingute 
vahendustasude kohta

kaardipõhiste maksetehingute 
vahendustasude ja digitaalsete rahakottide
kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Muudatusettepanek 20
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Üks kaardi- ja kaardipõhiste maksete 
siseturu toimimist takistav põhitegur on 
laialdane vahendustasude kohaldamine, 
mida enamikus liikmesriikidest ei 
reguleerita ühegi õigusaktiga. 
Vahendustasud on pankadevahelised tasud, 
mida tavaliselt kohaldatakse teatavasse
maksekaardisüsteemi kuuluvate
maksekaarte vastu võtvate makseteenuse 
pakkujate ja maksekaarte välja andnud 
makseteenuse pakkujate vahel. 
Vahendustasu on peamine osa tasust, mida 
vastuvõttev makseteenuse pakkuja nõuab 
kaubandusettevõtjalt iga kaarditehingu 
eest. Kaubandusettevõtjad omakorda 
võtavad neid maksekaardikulusid arvesse 
kaupade ja teenuste üldistes hindades. 

(10) Üks kaardi- ja kaardipõhiste maksete 
siseturu toimimist takistav põhitegur on 
laialdane vahendustasude kohaldamine, 
mida enamikus liikmesriikidest ei 
reguleerita ühegi õigusaktiga. 
Vahendustasud on pankadevahelised tasud, 
mida tavaliselt asjaomasesse
maksekaardisüsteemi kuuluvad
maksekaarte vastu võtvad makseteenuse 
pakkujad suunavad edasi maksekaarte 
välja andnud makseteenuse pakkujatele. 
Vahendustasu on peamine komponent 
tasus, mida vastuvõttev makseteenuse 
pakkuja nõuab kaubandusettevõtjalt iga 
kaarditehingu eest. Kaubandusettevõtjad 
omakorda võtavad neid 
maksekaardikulusid arvesse kaupade ja 
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Maksekaardisüsteemide vahelise 
konkurentsi tegelik peamine eesmärk on 
veenda võimalikult paljusid väljaandvaid 
makseteenuse pakkujaid (nt pangad) 
andma välja kaarte, mis tavaliselt toob 
turul kaasa kõrgemad, mitte madalamad 
vahendustasud, erinevalt tavalisest 
konkurentsi hinnapõhisest 
distsiplineerivast mõjust turumajanduses. 
Vahendustasu reguleerimine parandaks 
siseturu toimimist.

teenuste üldistes hindades. 
Maksekaardisüsteemide vahelise 
konkurentsi tegelik peamine eesmärk on 
veenda võimalikult paljusid väljaandvaid 
makseteenuse pakkujaid (nt pangad) 
andma välja kaarte, mis tavaliselt toob 
turul kaasa kõrgemad, mitte madalamad 
vahendustasud, erinevalt tavalisest 
konkurentsi hinnapõhisest 
distsiplineerivast mõjust turumajanduses. 
Vahendustasu reguleerimine parandaks 
siseturu toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Praegu olemasolevate vahendustasude 
suur mitmekesisus ja nende tase takistab
selliste uute üleeuroopaliste ettevõtjate 
sisenemist turule, kelle ärimudel põhineb 
madalamatel vahendustasudel, mis piirab 
võimalikku mastaabi- ja 
mitmekülgsussäästu ning vähendab 
tasuvust. See mõjutab negatiivselt 
jaemüüjaid ja tarbijaid ning takistab 
innovatsiooni. Kuna üleeuroopalistel 
turuosalistel tuleks maksta väljaandvatele 
pankadele vähemalt kõrgeimat 
vahendustasu, mida kohaldatakse turul, 
kuhu nad soovivad siseneda, soodustab see 
ka turu jätkuvat killustatust. Ka 
olemasolevad riiklikud süsteemid, kus 
kohaldatakse madalamaid tasusid või ei 
kohaldata neid üldse, võivad olla sunnitud 
turult lahkuma, tulenevalt pankade survest 
saada suuremat vahendustasu tulu. Selle 
tulemusena on tarbijad ja 
kaubandusettevõtjad silmitsi 
makseteenuste piiratud valikuga, 

(11) Praegu olemasolevate vahendustasude 
kõrge tase takistab selliste uute ettevõtjate 
sisenemist turule, kelle ärimudel on 
teistsugune, mis piirab võimalikku 
mastaabi- ja mitmekülgsussäästu ning 
vähendab tasuvust. See mõjutab 
negatiivselt jaemüüjaid ja tarbijaid ning 
takistab innovatsiooni. Kuna 
üleeuroopalistel turuosalistel tuleks maksta 
väljaandvatele pankadele vähemalt 
kõrgeimat vahendustasu, mida 
kohaldatakse turul, kuhu nad soovivad 
siseneda, soodustab see ka turu jätkuvat 
killustatust. Ka olemasolevad riiklikud 
süsteemid, kus kohaldatakse madalamaid 
tasusid või ei kohaldata neid üldse, võivad 
olla sunnitud turult lahkuma, tulenevalt 
pankade survest saada suuremat 
vahendustasu tulu. Selle tulemusena on 
tarbijad ja kaubandusettevõtjad silmitsi 
makseteenuste piiratud valikuga, 
kõrgemate hindadega ja madalama 
kvaliteediga, samas kui nende võimalused 
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kõrgemate hindadega ja madalama 
kvaliteediga, samas kui nende võimalused 
üleeuroopaliste makselahenduste 
kasutamiseks on piiratud. Lisaks ei saa 
jaemüüjad üle tasu erinevustest teiste 
liikmesriikide pankade pakutavate kaardi 
vastuvõtmise teenuste kasutamise teel. 
Maksesüsteemide erieeskirjadega on ette 
nähtud „müügikoha” (jaemüüja 
liikmesriik) vahendustasu kohaldamine iga 
maksetehingu puhul. See takistab 
vastuvõtvatel pankadel edukalt pakkumast 
oma teenuseid piiriüleselt. Samuti takistab 
see jaemüüjatel maksekulude vähendamist, 
millest saaksid kasu tarbijad.

üleeuroopaliste makselahenduste 
kasutamiseks on piiratud. Lisaks ei saa 
jaemüüjad üle tasu erinevustest teiste 
liikmesriikide pankade pakutavate kaardi 
vastuvõtmise teenuste kasutamise teel. 
Maksesüsteemide erieeskirjadega on ette 
nähtud „müügikoha” (jaemüüja 
liikmesriik) vahendustasu kohaldamine iga 
maksetehingu puhul. See takistab 
vastuvõtvatel pankadel edukalt pakkumast 
oma teenuseid piiriüleselt. Samuti takistab 
see jaemüüjatel maksekulude vähendamist, 
millest saaksid kasu tarbijad.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Riigisiseste tehingute puhul tuleb ette 
näha üleminekuperiood, et anda 
makseteenuse pakkujatele ja süsteemidele 
aega uute nõuetega kohanemiseks. Kaks 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist 
ning kaardipõhiste maksete siseturu 
väljaarendamiseks tuleks erakliendi 
kaarditehingute puhul kohaldatavaid 
vahendustasude piirmäärasid laiendada, 
nii et need hõlmaksid kõiki piiriüleseid ja 
riigisiseseid makseid.

(17) Riigisiseste tehingute puhul tuleb ette 
näha üleminekuperiood, et anda 
makseteenuse pakkujatele ja süsteemidele 
aega uute nõuetega kohanemiseks. Kaks 
aastat pärast käesoleva määruse jõustumist 
kehtestatakse kaalutud keskmise 
piirmäärad, et võimaldada tehnoloogilisi 
uuendusi ja võtta arvesse eri 
liikmesriikide kaardimakseturgude 
erinevaid arengutasemeid.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Preslav Borissov
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et hõlbustada piiriülest 
vastuvõtmist tuleks kõigi (piiriülesed ja 
riigisisesed) erakliendi 
deebetkaarditehingute ja kaardipõhiste 
maksetehingute puhul kohaldada 
vahendustasu piirmäära 0,20 % ning kõigi 
(piiriülesed ja riigisisesed) erakliendi 
krediitkaarditehingute ja nendel põhinevate 
kaardipõhiste maksetehingute puhul 
kohaldada vahendustasu piirmäära 0,30 %.

(18) Selleks et hõlbustada piiriülest 
vastuvõtmist tuleks kõigi piiriüleste 
erakliendi deebetkaarditehingute ja 
kaardipõhiste maksetehingute puhul 
kohaldada tasu piirmäära 0,20 % ning 
kõigi piiriüleste erakliendi 
krediitkaarditehingute ja nendel põhinevate 
kaardipõhiste maksetehingute puhul 
kohaldada vahendustasu piirmäära 0,30 %.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et hõlbustada piiriülest 
vastuvõtmist tuleks kõigi (piiriülesed ja 
riigisisesed) erakliendi 
deebetkaarditehingute ja kaardipõhiste 
maksetehingute puhul kohaldada 
vahendustasu piirmäära 0,20 % ning 
kõigi (piiriülesed ja riigisisesed)
erakliendi krediitkaarditehingute ja 
nendel põhinevate kaardipõhiste 
maksetehingute puhul kohaldada 
vahendustasu piirmäära 0,30 %.

(18) Selleks et hõlbustada piiriülest 
vastuvõtmist tuleks kõigi riigisiseste ja 
piiriüleste erakliendi kaarditehingute ja 
nendel põhinevate kaardipõhiste 
maksetehingute puhul kohaldada 
vahendustasu piirmäära 0,30 %.

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et hõlbustada piiriülest 
vastuvõtmist tuleks kõigi (piiriülesed ja 
riigisisesed) erakliendi 
deebetkaarditehingute ja kaardipõhiste 
maksetehingute puhul kohaldada 
vahendustasu piirmäära 0,20 % ning kõigi 
(piiriülesed ja riigisisesed) erakliendi 
krediitkaarditehingute ja nendel põhinevate 
kaardipõhiste maksetehingute puhul 
kohaldada vahendustasu piirmäära 0,30 %.

(18) Selleks et hõlbustada piiriülest 
vastuvõtmist tuleks kõigi (piiriülesed ja 
riigisisesed) erakliendi 
deebetkaarditehingute ja kaardipõhiste 
maksetehingute puhul kohaldada piirmäära 
0,10 eurot tehingu kohta ning kõigi 
(piiriülesed ja riigisisesed) erakliendi 
krediitkaarditehingute ja nendel põhinevate 
kaardipõhiste maksetehingute puhul 
kohaldada fikseeritud vahendustasu 
lähtuvalt makse tegelikust kulukusest, 
minimaalselt 0,10 eurot tehingu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud



PE526.051v01-00 8/44 AM\1013311ET.doc

ET

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

Or. en

Muudatusettepanek 27
Adam Bielan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kõigi maksekaartide tunnustamise 
reegel on kahekordne kohustus, mille on 
kehtestatud makseteenuse pakkujad ja 
maksekaardisüsteemid makse saajatele ja 
mille kohaselt peavad makse saajad ühelt 
poolt vastu võtma kõiki sama kaubamärgi 
maksekaarte („kõigi toodete tunnustamise” 
element), olenemata kõnealuste 
maksekaartide erinevatest kuludest, ning 
teiselt poolt olenemata konkreetsest 
maksekaardi välja andnud pangast („kõigi 
väljaandjate tunnustamise” element”). See 
on tarbija huvides, et sama liiki kaartide 
puhul ei saa makse saaja diskrimineerida 
väljaandjate või kaardi valdajate vahel ning 
maksekaardisüsteemid ja makseteenuse 
pakkujad saavad selliseid kohustusi nende 
suhtes kehtestada. Kuigi kõigi 
maksekaartide tunnustamise reegli „kõigi 
väljaandjate tunnustamise” element on 
maksekaardisüsteemis põhjendatud, kuna 
see takistab makse saajatel 
diskrimineerimast konkreetseid pankasid, 
kes on välja andnud kaarte, on „kõigi 
toodete tunnustamise” elemendi puhul 
peamiselt tegemist sidumisega, mille puhul 
seotakse madala tasuga kaartide 
vastuvõtmine kõrge tasuga kaartide 
vastuvõtmisega. Kõigi maksekaartide 
tunnustamise reegli „kõigi toodete 
tunnustamise” elemendi kõrvaldamine 
võimaldaks kaubandusettevõtjatel piirata 
pakutavate maksekaartide valikut ainult 
madala(ma) kuluga maksekaartidega, mis 
võib kaubandusettevõtja väiksemate kulude 
kaudu olla kasulik ka tarbijatele. 
Kaubandusettevõtjad, kes võtavad vastu 
deebetkaarte, ei oleks sel juhul kohustatud 
vastu võtma ka krediitkaartide, ning 
kaubandusettevõtjad, kes võtavad vastu 
krediitkaarte, ei oleks kohustatud vastu 
võtma ärikliendi kaarte. Selleks et kaitsta 
tarbijat ning tema suutlikkust kasutada 

(29) Kõigi maksekaartide tunnustamise 
reegel on kahekordne kohustus, mille on 
kehtestatud makseteenuse pakkujad ja 
maksekaardisüsteemid makse saajatele ja 
mille kohaselt peavad makse saajad ühelt 
poolt vastu võtma kõiki sama kaubamärgi 
maksekaarte („kõigi toodete tunnustamise” 
element), olenemata kõnealuste 
maksekaartide erinevatest kuludest, ning 
teiselt poolt olenemata konkreetsest 
maksekaardi välja andnud pangast („kõigi 
väljaandjate tunnustamise” element”). See 
on tarbija huvides, et sama liiki ja sama 
tasuga kaartide puhul ei saa makse saaja 
diskrimineerida väljaandjate või kaardi 
valdajate vahel ning maksekaardisüsteemid 
ja makseteenuse pakkujad saavad selliseid 
kohustusi nende suhtes kehtestada. Kuigi 
kõigi maksekaartide tunnustamise reegli 
„kõigi väljaandjate tunnustamise” element 
on maksekaardisüsteemis põhjendatud, 
kuna see takistab makse saajatel 
diskrimineerimast konkreetseid pankasid, 
kes on välja andnud kaarte, on „kõigi 
toodete tunnustamise” elemendi puhul 
peamiselt tegemist sidumisega, mille puhul 
seotakse madala tasuga kaartide 
vastuvõtmine kõrge tasuga kaartide 
vastuvõtmisega. Kõigi maksekaartide 
tunnustamise reegli „kõigi toodete 
tunnustamise” elemendi kõrvaldamine 
võimaldaks kaubandusettevõtjatel piirata 
pakutavate maksekaartide valikut ainult 
madala(ma) kuluga maksekaartidega, mis 
võib kaubandusettevõtja väiksemate kulude 
kaudu olla kasulik ka tarbijatele. 
Kaubandusettevõtjad, kes võtavad vastu 
deebetkaarte, ei oleks sel juhul kohustatud 
vastu võtma ka krediitkaartide, ning 
kaubandusettevõtjad, kes võtavad vastu 
krediitkaarte, ei oleks kohustatud vastu 
võtma ärikliendi kaarte. Selleks et kaitsta 
tarbijat ning tema suutlikkust kasutada 
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maksekaarte võimalikult sageli, peaksid 
kaubandusettevõtjad olema kohustatud 
vastu võtma kõiki maksekaarte, mille 
suhtes kohaldatakse sama reguleeritud 
vahendustasu. Selline piirang tagaks ka 
konkurentsitihedama keskkonna 
maksekaartide puhul, mille vahendustasu ei 
ole reguleeritud käesoleva määrusega, kuna 
kaubandusettevõtjad saaksid tugevama 
läbirääkimispositsiooni tingimuste üle, 
mille kohaselt nad selliseid kaarte vastu 
võtavad.

maksekaarte võimalikult sageli, peaksid 
kaubandusettevõtjad olema kohustatud 
vastu võtma kõiki maksekaarte, mille 
suhtes kohaldatakse sama tasu. Selline 
piirang tagaks ka konkurentsitihedama 
keskkonna maksekaartide puhul, mille 
vahendustasu ei ole reguleeritud käesoleva 
määrusega, kuna kaubandusettevõtjad 
saaksid tugevama läbirääkimispositsiooni 
tingimuste üle, mille kohaselt nad selliseid
kaarte vastu võtavad.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Selleks et tagada kahju hüvitamine 
juhul, kui käesolevat määrust on ebaõigesti 
kohaldatud või kui makseteenuse 
kasutajate ja makseteenuse pakkujate vahel 
tekivad vaidlused, peaksid liikmesriigid 
kehtestama asjakohased ja tõhusad 
kohtuvälised kaebuste lahendamise ja 
kahju hüvitamise menetlused. 
Liikmesriigid peaksid kehtestama sätted 
käesoleva määruse rikkumise eest 
kohaldatavate karistuste kohta ning 
tagama, et need karistused oleksid tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad ning et neid 
kohaldatakse.

(31) Selleks et tagada kahju hüvitamine 
juhul, kui käesolevat määrust on ebaõigesti 
kohaldatud või kui makseteenuse 
kasutajate ja makseteenuse pakkujate vahel 
tekivad vaidlused, peaksid liikmesriigid 
kehtestama asjakohased ja tõhusad 
kohtuvälised kaebuste lahendamise ja 
kahju hüvitamise menetlused. 
Liikmesriigid, lähtudes Euroopa 
Pangandusjärelevalve suunistest, peaksid 
kehtestama sätted käesoleva määruse 
rikkumise eest kohaldatavate karistuste 
kohta ning tagama, et need karistused 
oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad ning et neid kohaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtsed tehnilised ja ärilised nõuded selliste 
liidus tehtavate maksekaarditehingute
jaoks, mille puhul nii maksja makseteenuse 
pakkuja kui ka makse saaja makseteenuse 
pakkuja asuvad liidus.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtsed tehnilised ja ärilised nõuded selliste 
liidus tehtavate maksekaardi- ja digitaalse 
rahakoti tehingute jaoks, mille puhul 
maksja, maksja makseteenuse pakkuja,
makse saaja makseteenuse pakkuja ja 
makse saaja asuvad liidus.

Or. en
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Selgitus

Selleks et tagada kaartide ja teiste elektrooniliste maksevahendite jaoks samad mängureeglid, 
on hädavajalik, et kavandatava määruse kohaldamisalasse kuuluksid ka digitaalse rahakoti 
tehingud. On tähtis viidata faktile, et väljaspool ELi asuv kaubandusettevõtja ei peaks saama 
kavandatavast määrusest kasu ainult tänu sellele, et ta kasutab liidus asuva vastuvõtja 
teenuseid.

Muudatusettepanek 31
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtsed tehnilised ja ärilised nõuded selliste 
liidus tehtavate maksekaarditehingute
jaoks, mille puhul nii maksja makseteenuse 
pakkuja kui ka makse saaja makseteenuse 
pakkuja asuvad liidus.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
ühtsed tehnilised ja ärilised nõuded selliste 
liidus tehtavate maksekaardi- ja digitaalse 
rahakoti tehingute jaoks, mille puhul nii 
maksja makseteenuse pakkuja, maksja kui 
ka makse saaja makseteenuse pakkuja ja 
makse saaja asuvad liidus.

Or. pl

Selgitus

Konkurentsivõimeliste tegutsemistingimuste tagamiseks tuleks määruse ulatust laiendada ka 
digitaalsetele rahakottidele (näiteks Paypal). Digitaalsed rahakotid on maksemeetod, mis 
konkureerib otseselt maksekaartide ja muude maksemeetoditega. Et tagada võrdsed 
tingimused nii maksekaartidele kui ka muudele maksemeetoditele, on oluline, et kavandatav 
määrus hõlmaks ka digitaalse rahakoti abil tehtavaid tehinguid.

Muudatusettepanek 32
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
selliste maksekaarditehingute suhtes, 
mida teostatakse maksekaardisüsteemide 
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raames, millega seoses asjaomase 
maksekaardisüsteemi kaudu või selle 
raames klientidele välja antud kaartide 
koguarv liidus on kuni 1 % kõigi liidus 
maksekaardisüsteemide kaudu välja 
antud maksekaartide arvust.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ärikliendi kaartidega tehtavad 
tehingud;

(a) ärikliendi kaardid;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kolme osapoolega 
maksekaardisüsteemide väljaantud 
kaartidega tehtavad tehingud.

(c) kolme osapoolega 
maksekaardisüsteemide väljaantud 
kaardid.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kolme osapoolega 
maksekaardisüsteemide väljaantud 
kaartidega tehtavad tehingud.

(c) kolme osapoolega 
maksekaardisüsteemide raames väljaantud 
kaartidega tehtavad tehingud.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Adam Bielan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) „deebetkaarditehing” —
kaardimaksetehing, sealhulgas ka 
ettemaksekaardiga tehtav 
kaardimaksetehing, mis on seotud 
arveldus- või hoiukontoga, kus tehing 
debiteeritakse kuni kaks tööpäeva pärast 
seda, kui väljaandja on võtnud vastu 
maksekäsundi;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 38
Adam Bielan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) „krediitkaarditehing” —
kaardimaksetehing, mille puhul tehing 
debiteeritakse rohkem kui kaks tööpäeva
pärast seda, kui väljaandja on võtnud 
vastu maksekäsundi;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Cornelis de Jong

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 40
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „maksekaart” – deebet- või 
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krediitkaart, mis annab volituse maksta 
välja sularaha või võimaldab esitada 
maksekorralduse kaubandusettevõtja või 
kaubandusettevõtja poolt tunnustatud 
makseteenuse vastuvõtja kaudu, et 
kahandusettevõtja või makseteenuse 
vastuvõtja saaks vastu võtta määratud 
vahendid;

Or. pl

Selgitus

Ettepanekus võtta vastu määrus viidatakse maksekaardile, aga seda mõistet ei määratleta. 
Maksekaardi tehnoloogiliselt neutraalse mõiste kasutuselevõtmine võimaldab määratleda 
selle mõiste ulatuse.

Muudatusettepanek 41
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „vahendustasu” – iga tehingu eest otse 
või kaudselt (st kolmanda isiku kaudu) 
makstud tasu maksekaardi tehingus või 
maksekaardipõhises tehingus osaleva 
maksja makseteenuse pakkuja ja makse 
saaja makseteenuse pakkuja vahel;

(9) „vahendustasu” – otse või kaudselt (st 
kolmanda isiku kaudu) makstud tasu 
maksekaardi tehingus või 
maksekaardipõhises tehingus osaleva 
maksja makseteenuse pakkuja ja makse 
saaja makseteenuse pakkuja vahel. 
Vahendustasu võib olla kas konkreetne 
tasu nelja osapoolega kaardisüsteemis 
(tasu maksab üks juriidiline isik teisele 
juriidilisele isikule) või kaudne tasu kolme 
osapoolega kaardisüsteemis (sisemine 
ülekanne ühe ja sama juriidilise isiku 
vastuvõtva ettevõtte ja väljaandva ettevõtte 
vahel). Vahendustasu hõlmab ka 
makstavat tasu või pakutavat allahindlust 
maksja makseteenuse pakkuja ning 
kaubamärgi ühiskasutuse partneri või 
agendi vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „vahendustasu” – iga tehingu eest otse 
või kaudselt (st kolmanda isiku kaudu) 
makstud tasu maksekaardi tehingus või 
maksekaardipõhises tehingus osaleva 
maksja makseteenuse pakkuja ja makse 
saaja makseteenuse pakkuja vahel;

(9) „vahendustasu” – iga tehingu eest otse 
või kaudselt (st kolmanda isiku kaudu) 
makstud tasu maksekaardi tehingus või 
maksekaardipõhises tehingus osaleva 
maksja makseteenuse pakkuja ja makse 
saaja makseteenuse pakkuja vahel. 
Vahendustasu võib olla kas konkreetne 
tasu nelja osapoolega kaardisüsteemis 
(tasu maksab üks juriidiline isik teisele 
juriidilisele isikule) või kaudne tasu kolme
osapoolega kaardisüsteemis (sisemine 
ülekanne ühe ja sama juriidilise isiku 
vastuvõtva ettevõtte ja väljaandva ettevõtte 
vahel). Vahendustasu hõlmab ka 
makstavat tasu või pakutavat allahindlust 
maksja makseteenuse pakkuja ning 
kaubamärgi ühiskasutuse partneri või 
agendi vahel;

Or. pl

Muudatusettepanek 43
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „kolme osapoolega 
maksekaardisüsteem” —
maksekaardisüsteem, mille puhul tehakse 
maksed kaardi valdaja nimel süsteemis 
hoitavalt maksekontolt makse saaja nimel 
süsteemis hoitavale maksekontole, samuti 
samal struktuuril põhinevad kaardipõhised 

(15) „kolme osapoolega 
maksekaardisüsteem” —
maksekaardisüsteem, mille puhul tehakse 
maksed maksja nimel süsteemis hoitavalt 
maksekontolt makse saaja nimel süsteemis 
hoitavale maksekontole, samuti samal 
struktuuril põhinevad kaardipõhised 



PE526.051v01-00 18/44 AM\1013311ET.doc

ET

tehingud. Kui kolme osapoolega 
maksekaardisüsteem annab teistele 
makseteenuse pakkujatele loa 
maksekaartide väljaandmiseks ja/või 
vastuvõtmiseks, käsitatakse seda süsteemi 
nelja osapoolega maksekaardisüsteemina;

tehingud. Kui kolme osapoolega 
maksekaardisüsteem annab teistele 
makseteenuse pakkujatele loa 
maksekaartide väljaandmiseks ja/või 
vastuvõtmiseks, või annab maksekaarte 
välja kaubamärgi ühiskasutuse partneriga 
või agendi kaudu, käsitatakse seda 
süsteemi nelja osapoolega 
maksekaardisüsteemina;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) „digitaalne rahakott” – teenus, mis 
võimaldab rahakoti valdajal pääseda ligi 
identifitseerimis- ja maksevahenditele 
ning hallata ja kasutada neid selleks, et 
teha makseid. See teenus võib asuda 
rahakoti valdajale kuuluvas seadmes, 
näiteks mobiiltelefonis või 
personaalarvutis, või hostingu abil 
kaugserveris (või mõlemas), kuid see on 
igal juhul valdaja kontrolli all. 
Kaubandusettevõtjat, kellega on sõlmitud 
digitaalse rahakoti leping, nimetatakse 
allkaubandusettevõtjaks;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Preslav Borissov

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

(25 a) „kaalutud keskmine” – seoses 
vahendustasudega: makstud krediitkaardi 
või deebetkaardi vahendustasude 
kogusumma jagatuna samal perioodil 
asjaomaste tehingute eest makstud 
kogusummaga;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Małgorzata Handzlik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) „digitaalne rahakott” – teenus, 
teenus, mis võimaldab rahakoti valdajal 
pääseda ligi identifitseerimis- ja 
maksevahenditele ning hallata ja 
kasutada neid selleks, et teha makseid. 
See teenus võib asuda rahakoti valdajale 
kuuluvas seadmes, näiteks mobiiltelefonis 
või personaalarvutis, või hostingu abil 
kaugserveris (või mõlemas), kuid see on 
igal juhul valdaja kontrolli all. 
Kaubandusettevõtjat, kellega on sõlmitud 
digitaalse rahakoti leping, nimetatakse 
allkaubandusettevõtjaks;

Or. pl

Selgitus

Kui määrus hõlmab ka digitaalset rahakotti, tule see mõiste määratleda.

Muudatusettepanek 47
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) „keskmine” – seoses 
vahendustasudega: makstud krediitkaardi 
või deebetkaardi vahendustasude 
kogusumma jagatuna samal perioodil 
asjaomaste tehingute eest makstud 
kogusummaga.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendustasu erakliendi piiriüleste deebet-
või krediitkaarditehingute puhul

Vahendustasu erakliendi piiriüleste deebet-
või krediitkaartide puhul

Or. en

Muudatusettepanek 49
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Puudub igasugune põhjus eristada deebet- ja krediitkaarte.

Muudatusettepanek 51
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Puudub igasugune põhjus eristada deebet- ja krediitkaarte.
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Muudatusettepanek 52
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 53
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lepingutes ja muud liiki kokkulepetes 
on keelatud mis tahes sätted, mis
välistavad lõigete 1 või 2 rakendamise või 
mis sisaldavad kõrgemaid 
vahendustasusid kui on sätestatud lõigetes 
1 või 2. Kui lepingus või muus 
kokkuleppes välistatakse lõigete 1 või 2 
kasutamine või kui lepingus või muus 
kokkuleppes sätestatakse kõrgem 
vahendustasu kui on määratud lõikes 1 
või 2, kohaldatakse lõikes 1 või 2 
kindlaksmääratud maksimaalset 
vahendustasu.

Or. pl
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Selgitus

Õigusaktide tõhusaks toimimiseks tuleb selgelt määratleda, et määrusega vastuolus olevatel 
juhtudel rakendatakse maksimaalset kindlaksmääratud vahendustasu. Nii ei tekki vastuolu 
liikmesriikide õigusaktidega.

Muudatusettepanek 54
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikidel on võimalik säilitada 
või kehtestada siseriiklike õigusaktidega 
madalamaid piirmäärasid.

Or. en

 Selgitus 

Mitmepoolsete vahendustasude piirmäärad ei tohiks tuua kaasa selle, et madalamate 
mitmepoolsete vahendustasudega siseriiklikud süsteemid või uued turule tulijad peaksid 
tõstma vahendustasusid piirmäära tasemele. Kavandatav piirmäär ei tohiks kahjustada hästi 
toimivaid riiklikke turge, mis avaldaks tarbijatele üksnes kahjulikku mõju.

Muudatusettepanek 55
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Vahendustasu erakliendi kõigi deebet- või 
krediitkaarditehingute puhul
1. Kahe aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 
makseteenuse pakkujad mis tahes 
deebetkaardipõhiste tehingute puhul 
vahendustasu tehingu kohta või muud 
kokkulepitavat tasu, millel on sarnane 



PE526.051v01-00 24/44 AM\1013311ET.doc

ET

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

Or. en

 Selgitus 

Muude vahendustasude taset peale artiklis 3 käsitletavate EMP-siseste (piiriüleste) 
vahendustasude oma ei peaks kindlaks määrama EL, vaid seda peaksid kehtestama 
liikmesriikide riiklikud asutused juhul, kui nad peavad seda asjakohaseks. Arvestades 
kaardimaksete arengu suuri erinevusi liikmesriikide vahel, ei oleks üks ELi kehtestatav määr 
kõigile liikmesriikidele sobiv.

Muudatusettepanek 56
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendustasu erakliendi kõigi deebet- või 
krediitkaarditehingute puhul

Vahendustasu erakliendi deebet- või 
krediitkaarditehingute puhul riigi tasandil

Or. en

Muudatusettepanek 57
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kahe aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 

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

makseteenuse pakkujad mis tahes 
deebetkaardipõhiste tehingute puhul 
vahendustasu tehingu kohta või muud 
kokkulepitavat tasu, millel on sarnane 
eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu 
väärtusest.

Or. pl

Selgitus

Väljapakutud üleminekuperiood maksimaalse vahendustasuga seotud uute kohustuste 
kehtestamiseks kõigile tehingutele tundub liiga pikk. Piiriülestele tehingutele on määratud 
ainult 2 kuud, seega tundub 6 kuud kõigile tehingutele piisav tegevuse kohandamiseks uute 
reeglitega.

Muudatusettepanek 58
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

 Selgitus 

Komisjoni kavandatav absoluutne vahendustasu piirmäär ei arvestaks kaardimakseturgude 
mitmesuguste arengutega eri liikmesriikides. Kaalutud keskmine määr riigi tasandil annaks 
mõningast paindlikkust, mis võimaldaks investeerida uutesse tehnoloogiatesse, 
turvafunktsioonidesse, või kaardimaksetaristute parandamisse riikides, kus need ei ole hästi 
välja arenenud.
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Muudatusettepanek 59
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

 Selgitus 

Piirmäärad peaksid jõustuma riikide tasandil varem, kuna seal annab mitmepoolsete 
vahendustasude koormus kõige rohkem tunda.

Muudatusettepanek 60
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Puudub igasugune põhjus eristada deebetkaarte ja krediitkaarte. Künnised tuleks muuta 
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riigisiseste tehingute puhul paindlikumaks, et reguleerivatele asutustele oleks tagatud piisav 
paindlikkus tasude kohandamisel turustruktuurist ning väljaandvate pankade ja vastuvõtvate 
pankade vahelisest tasakaalust sõltuvalt.

Muudatusettepanek 61
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kahe aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest ei paku ega nõua 
makseteenuse pakkujad mis tahes 
deebetkaardipõhiste tehingute puhul 
vahendustasu tehingu kohta või muud 
kokkulepitavat tasu, millel on sarnane 
eesmärk või mõju, üle 0,10 euro tehingu 
kohta, rakendades mikromaksetele 
proportsionaalseid tasusid.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr
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Selgitus

Puudub igasugune põhjus eristada deebet- ja krediitkaarte.

Muudatusettepanek 63
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 64
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pl
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Muudatusettepanek 65
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

 Selgitus 

Piirmäärad peaksid jõustuma riikide tasandil varem, kuna seal annab mitmepoolsete 
vahendustasude koormus kõige rohkem tunda.

Muudatusettepanek 66
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kahe aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest pakuvad või 
nõuavad makseteenuse pakkujad mis tahes 
krediitkaardipõhiste tehingute puhul 
fikseeritud vahendustasu tehingu kohta või 
muud kokkulepitavat tasu, millel on 
sarnane eesmärk või mõju, lähtuvalt
makse tegelikust maksumusest vähemalt 
0,10 eurot tehingu kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lepingutes ja muud liiki kokkulepetes 
on keelatud mis tahes sätted, mis 
välistavad lõigete 1 või 2 rakendamise või 
mis sisaldavad kõrgemaid 
vahendustasusid kui on sätestatud 
lõigetes 1 või 2. Kui lepingus või muus 
kokkuleppes välistatakse lõigete 1 või 2 
kasutamine või kui lepingus või muus 
kokkuleppes sätestatakse kõrgem 
vahendustasu kui on määratud lõikes 1 
või 2, rakendatakse lõikes 1 või 2 
kindlaksmääratud maksimaalset 
vahendustasu.

Or. pl

Muudatusettepanek 68
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikidel on võimalik säilitada 
või kehtestada siseriiklike õigusaktidega 
madalamaid piirmäärasid.

Or. en

 Selgitus 

Mitmepoolsete vahendustasude piirmäärad ei tohiks tuua kaasa seda, et madalamate 
mitmepoolsete vahendustasudega siseriiklikud süsteemid või uued turuletulijad peaksid 
tõstma vahendustasusid piirmäära tasemele. Kavandatav piirmäär ei tohiks kahjustada hästi 
toimivaid riiklikke turge, mis avaldaks tarbijatele üksnes kahjulikku mõju.
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Muudatusettepanek 69
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriikidel on võimalik säilitada 
või kehtestada siseriiklike õigusaktidega 
madalamaid piirmäärasid või sarnase 
eesmärgi või mõjuga meetmeid.

Or. en

 Selgitus 

Kavandatavad piirmäärad ei tohiks kahjustada hästi toimivaid riiklikke turge, kus 
vahendustasud on madalamad või puuduvad, eriti odavate ja tõhusate riiklike 
deebetkaardisüsteemidega riikides.

Muudatusettepanek 70
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artiklites 3 ja 4 osutatud piirmäärade 
kohaldamisel käsitatakse vahendustasu 
osana mis tahes netohüvitist, mida 
väljaandev pank on saanud 
maksekaardisüsteemilt seoses 
maksetehingutega või nendega seotud 
toimingutega. Vastuvõtjalt tuleks võtta 
ainult käesoleva määruse sätete kohane 
summa.

Or. en

 Selgitus 

Hoidmaks ära seda, et kaardimaksesüsteemid suurendavad tasusid näiteks litsentseerimise, 
volitamise jms eest, mis kantaks seejärel üle jaemüüjatele ja tarbijatele, tuleb määrust 
täpsustada.
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Muudatusettepanek 71
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Varjatud vahendustasud

1. Kolme osapoolega 
maksekaardisüsteemid kasutavad varjatud 
vahendustasu, mille suhtes tuleb 
kohaldada piirmäära samamoodi nagu 
artiklites 3 ja 4 osutatud juhtudel.
2. Selle nõude järgimise tagamiseks 
peavad kolme osapoolega 
maksekaardisüsteemid pidama eraldi 
arveldust tarbijatele mõeldud kaartide 
omandamise ja tarbijatele mõeldud 
kaartide väljastamise üle viisil, nagu see 
toimuks juhul, kui sellega tegeleksid eri 
juriidilised isikud, ja mis võimaldaks 
tuvastada kõik omandamis- ja 
väljastamistegevusega seotud kulu- ja 
tuluelemendid koos nende arvestamise 
alusega ja kasutatud meetoditega, sh 
tuleks lahus hoida fikseeritud ja 
struktuurilised kulud. Kolme osapoolega 
maksekaardisüsteemid on samuti 
kohustatud avalikustama sisemised 
ülekandekulud, et tagada varjatud 
vahendustasude vastavus piirmäärale ja 
vältida ristsubsideerimist.
3. Artiklites 1 ja 2 osutatud piirmäärade 
kohaldamisel käsitatakse varjatud 
vahendustasu osana mis tahes 
netohüvitisest, mida väljaandev pank on 
saanud maksekaardisüsteemilt seoses 
maksetehingutega või nendega seotud 
toimingutega.
4. Lõigete 1 ja 2 täitmise tagamiseks on 
kolme osapoolega maksesüsteemid 
kohustatud määrama usaldusisiku, kes 
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esitab asjakohasele artiklis 13 ja ka 
järgmistes artiklites osutatud 
ametiasutusele igal aastal aruande selle 
kohta, kas kolme osapoolega 
maksekaardisüsteemi puhul on eelneval 
aastal peetud kinni lõigetest 1 ja 2. 
Usaldusisikut käsitlevad rakendussätted 
on määratletud X lisas.

Or. pl

Selgitus

Preambula punktis 22 on öeldud, et kolme osapoolega maksekaardisüsteemid kasutavad 
varjatud vahendustasu. Võrdsete tingimuste tagamiseks peab varjatud vahendustasude määr 
olema reguleeritud samal viisil nagu selgete vahendustasude puhul. Sellest sättest 
kõrvalehoidumise vältimiseks on proportsionaalne lahendus määrata usaldusisik, nagu 
praegu on usaldusisikutel kohustus esitada igal aastal aruanne komisjoniga kokkulepitud 
kaalutletud keskmisest kinnipidamise kohta.

Muudatusettepanek 72
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maksekaardisüsteemid ja töötlevad 
üksused on sõltumatud õigusliku vormi, 
organisatsioonilise struktuuri kui ka 
otsuste tegemise seisukohast. Nad ei tohi 
mingil viisil kohaldada diskrimineerimist 
ühelt poolt oma tütarettevõtjate või 
aktsionäride vahel ning teiselt poolt 
kõnealuste süsteemide kasutajate ja muude 
lepinguliste partnerite vahel ega eelkõige 
seada mis tahes nende pakutavate teenuste 
osutamise tingimuseks seda, et lepingupool 
peab aktsepteerima mis tahes muud nende 
pakutavat teenust.

1. Maksekaardisüsteemid ja töötlevad 
üksused ei kohalda mingil viisil
diskrimineerimist ühelt poolt oma 
tütarettevõtjate või aktsionäride vahel ning 
teiselt poolt kõnealuste süsteemide 
kasutajate ja muude lepinguliste partnerite 
vahel ega eelkõige seada mis tahes nende 
pakutavate teenuste osutamise tingimuseks 
seda, et lepingupool peab aktsepteerima 
mis tahes muud nende pakutavat teenust.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Preslav Borissov
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Makseteenuse pakkujaga lepingulisse 
suhtesse astumisel antakse tarbijale 
võimalus otsustada, kas tal on või ei ole 
vaja oma kaardile, telekommunikatsiooni-
, digitaalsele või infotehnoloogilisele 
seadmele kaht või enamat erinevat 
maksevahendi kaubamärki. Enne lepingu 
sõlmimist annab makseteenuse pakkuja 
tarbijale arusaadava ja objektiivse teabe 
saadaolevate makseteenuse kaubamärkide 
ning nende omaduste kohta, mis 
seonduvad kasutuse, funktsionaalsuse, 
maksumuse ja turvalisusega.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Makseteenuse pakkujaga lepingulisse 
suhtesse astumisel antakse tarbijale 
arusaadav ja objektiivne teave ning 
võimalus otsustada, kas tal on või ei ole 
vaja oma kaardile, telekommunikatsiooni-
, digitaalsele või infotehnoloogilisele 
seadmele kaht või enamat erinevat 
maksevahendi kaubamärki. 

Or. en

Muudatusettepanek 75
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui makseseade võimaldab valida 
erineva kaubamärgiga makseviiside vahel, 
määrab vastuvõetavas maksetehingus 
kohaldatava kaubamärgi maksja 
müügikohas.

5. Kui makseseade võimaldab valida 
erineva kaubamärgiga makseviiside vahel, 
määrab vastuvõetavas maksetehingus 
kohaldatava kaubamärgi maksja 
müügikohas. Enne lepingu sõlmimist 
annab makseteenuse pakkuja tarbijale 
arusaadava ja objektiivse teabe kõigi 
saadaolevate makseteenuse 
kaubamärkide, kaasa arvatud nende 
vahendustasude ja omaduste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Maksekaardisüsteemid, väljaandjad, 
vastuvõtjad ja maksekaartide käitlemise 
infrastruktuuri pakkujad ei lisa müügikohas 
kasutavatele makseviisidele või seadmetele 
automaatseid mehhanisme, tarkvara või 
seadmeid, mis piiravad maksjal rakenduse 
valikut kaubamärgi ühiskasutust hõlmava 
makseviisi kasutamise korral.

6. Maksekaardisüsteemid, väljaandjad, 
vastuvõtjad, kaubandusettevõtjad ja 
maksekaartide käitlemise infrastruktuuri 
pakkujad ei lisa müügikohas kasutavatele 
makseviisidele või seadmetele 
automaatseid mehhanisme, tarkvara või
seadmeid, mis piiravad maksjal rakenduse 
valikut kaubamärgi ühiskasutust hõlmava 
makseviisi kasutamise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eraldamine Tarifitseerimine

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 79
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mis tahes vahendustasude 
alandamisega käesoleva määruse 
artiklite 3 ja 4 kohaselt või artiklis 13 
osutatud pädevate asutuste otsuse alusel 
peab kaasnema vähemalt samaväärne 
makseteenuse pakkuja poolt makse saajalt 
võetavate kaubandusettevõtja 
teenustasude alanemine.
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Or. fr

Selgitus

Käesoleval määrusel ei ole mingit mõju, kui vastuvõtjad ei saa mingit kasu 
kaubandusettevõtjatelt nõutavate vahendustasude alanemisest.

Muudatusettepanek 80
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Kõigi maksekaartide tunnustamise reegel
1. Maksesüsteemid ja makseteenuse 
pakkujad ei kohalda mis tahes eeskirju, 
mis võivad kohustada makse saajaid, kes 
võtavad vastu maksekaarte ja muid 
makseviise, mille on välja andnud üks 
väljaandev makseteenuse pakkuja 
maksesüsteemi raames, võtma vastu ka 
muid sama kaubamärgiga ja/või sama 
liiki makseviise, mille on välja andnud 
teine väljaandev makseteenuse pakkuja 
sama maksesüsteemi raames, välja 
arvatud juhul, kui nende suhtes 
kohaldatakse sama reguleeritud 
vahendustasu.
2. Lõike 1 kohast kõigi maksekaartide 
tunnustamise reegli piirangut 
kohaldatakse ilma, et see piiraks 
maksesüsteemide ja makseteenuse 
pakkujate võimalust näha ette, et 
teatavate maksekaartide vastuvõtmisest ei 
või keelduda väljaandva makseteenuse 
pakkuja või kaardi valdaja isikuandmete 
alusel.
3. Kaubandusettevõtjad, kes otsustavad 
mitte vastu võtta kõiki 
maksekaardsüsteemi maksekaarte või 
muid makseviise, teavitavad sellest 
tarbijaid selgel ja üheselt mõistetaval viisil 
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samal ajal, kui nad teavitavad tarbijaid 
maksekaardisüsteemi muude kaartide ja 
makseviiside vastuvõtmisest. See teave 
tuleks silmapaistvalt esitada kaupluse 
sissekäigu juures, kassas või veebisaidil 
või muul kasutataval elektroonilisel või 
mobiilsel andmekandjal ning see tuleks 
esitada maksjale aegsasti enne makse 
saajaga müügitehingu algatamist.
4. Väljaandvad makseteenuse pakkujad 
tagavad, et nende makseviisid on 
nähtavalt ja elektrooniliselt kindlaks 
tehtavad, mis võimaldab makse saajal 
üheselt kindlaks teha, millised ettemaksu-, 
deebet-, kreedit- või ärikliendi kaartide 
kaubamärgid ja liigid või nendel 
põhinevad kaardipõhised maksed on 
maksja valinud.

Or. en

 Selgitus 

Kõigi maksekaartide tunnustamise reegli piiramine tooks kaasa kaardikasutuse vähenemise, 
kuna tarbijatel ei oleks enam kindlust, kas kaubandusettevõtja nende kaarti aktsepteerib või 
mitte.

Muudatusettepanek 81
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maksesüsteemid ja makseteenuse 
pakkujad ei kohalda mis tahes eeskirju, 
mis võivad kohustada makse saajaid, kes 
võtavad vastu maksekaarte ja muid 
makseviise, mille on välja andnud üks 
väljaandev makseteenuse pakkuja 
maksesüsteemi raames, võtma vastu ka 
muid sama kaubamärgiga ja/või sama 
liiki makseviise, mille on välja andnud 
teine väljaandev makseteenuse pakkuja 
sama maksesüsteemi raames, välja 

välja jäetud
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arvatud juhul, kui nende suhtes 
kohaldatakse sama reguleeritud 
vahendustasu.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maksesüsteemid ja makseteenuse 
pakkujad ei kohalda mis tahes eeskirju, mis 
võivad kohustada makse saajaid, kes 
võtavad vastu maksekaarte ja muid 
makseviise, mille on välja andnud üks 
väljaandev makseteenuse pakkuja 
maksesüsteemi raames, võtma vastu ka 
muid sama kaubamärgiga ja/või sama liiki 
makseviise, mille on välja andnud teine 
väljaandev makseteenuse pakkuja sama 
maksesüsteemi raames, välja arvatud juhul, 
kui nende suhtes kohaldatakse sama 
reguleeritud vahendustasu.

1. Maksesüsteemid ja makseteenuse 
pakkujad ei kohalda mis tahes eeskirju, mis 
võivad kohustada makse saajaid, kes 
võtavad vastu maksekaarte ja muid 
makseviise, mille on välja andnud üks 
väljaandev makseteenuse pakkuja 
maksesüsteemi raames, võtma vastu ka 
muid sama kaubamärgiga ja/või sama liiki 
makseviise, mille on välja andnud teine 
väljaandev makseteenuse pakkuja sama 
maksesüsteemi raames, välja arvatud juhul, 
kui nende suhtes kohaldatakse sama tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohast kõigi maksekaartide 
tunnustamise reegli piirangut 
kohaldatakse ilma, et see piiraks 
maksesüsteemide ja makseteenuse 
pakkujate võimalust näha ette, et 
teatavate maksekaartide vastuvõtmisest ei 

välja jäetud
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või keelduda väljaandva makseteenuse 
pakkuja või kaardi valdaja isikuandmete 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 85
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kaubandusettevõtjad, kes otsustavad 
mitte vastu võtta kõiki 
maksekaardsüsteemi maksekaarte või 
muid makseviise, teavitavad sellest 
tarbijaid selgel ja üheselt mõistetaval viisil 
samal ajal, kui nad teavitavad tarbijaid 
maksekaardisüsteemi muude kaartide ja 
makseviiside vastuvõtmisest. See teave 
tuleks silmapaistvalt esitada kaupluse 
sissekäigu juures, kassas või veebisaidil 

välja jäetud



AM\1013311ET.doc 41/44 PE526.051v01-00

ET

või muul kasutataval elektroonilisel või 
mobiilsel andmekandjal ning see tuleks 
esitada maksjale aegsasti enne makse 
saajaga müügitehingu algatamist.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Väljaandvad makseteenuse pakkujad 
tagavad, et nende makseviisid, mille puhul 
vahendustasud ei ole reguleeritud, on 
nähtavalt ja elektrooniliselt kindlaks 
tehtavad.

Or. en

 Selgitus 

Arvestades, et ettemaksu-, deebet- ja (tarbija-) krediitkaartide suhtes kohaldatakse 
reguleeritud vahendustasusid, ei ole sellest kasu, kui kaubandusettevõtjal oleks võimalus neid 
kaarte nähtavalt ja elektrooniliselt kindlaks teha. Tehakse ettepanek muuta seda lõiget nii, et 
nõutav oleks ainult reguleerimata kaartide tuvastamisvõimalus, võimaldamaks 
kaubandusettevõtjal kas keelduda (reguleerimata) kaubanduslikest kaartidest või rakendada 
nende puhul kavandatava teise makseteenuste direktiivi kohast lisatasu.

Muudatusettepanek 87
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastuvõtja ja makse saaja vaheline 2. Vastuvõtja ja makse saaja vaheline 
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leping võib sisaldada tingimust, mille 
kohaselt tuleb lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud teave esitada või teha 
kättesaadavaks korrapäraselt vähemalt kord 
kuus ja kokkulepitud viisil, mis võimaldab 
makse saajal teavet säilitada ja muutmata 
kujul taasesitada.

leping sisaldab tingimust, mille kohaselt 
tuleb lõike 1 esimeses lõigus osutatud 
teave esitada või teha kättesaadavaks 
korrapäraselt vähemalt kord kuus ja 
kokkulepitud viisil, mis võimaldab makse 
saajal teavet säilitada ja muutmata kujul 
taasesitada.

Makseteenuse pakkujaga lepingulisse 
suhtesse astumisel antakse tarbijale 
regulaarselt arusaadavat ja objektiivset 
teavet makse omaduste ja maksetehingute 
suhtes kohaldatavate tasude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Pangandusjärelevalve 
vastutab tõhusaid, proportsionaalseid ja 
hoiatavaid karistusi käsitlevate suuniste 
väljaandmise eest.

Or. en

 Selgitus 

On oluline, et kõik liikmesriigid liiguksid käesoleva määruse rikkumiste suhtes kohaldatavaid 
karistusi käsitlevaid eeskirju kehtestades samas suunas, et tagada kõigile võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 89
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad asjakohase ja 1. Liikmesriigid kehtestavad sõltumatu,
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tõhusa kohtuvälise kaebuste lahendamise ja 
kahju hüvitamise korra, et lahendada 
makse saajata ja makseteenuse pakkujate 
vahelisi vaidlusi, mis tulenevad käesoleva 
määruse kohaldamisest. Selleks määravad 
liikmesriigid olemasolevad organid, kui see 
on asjakohane, või asutavad uued organid.

asjakohase ja tõhusa kohtuvälise kaebuste 
lahendamise ja kahju hüvitamise korra, et 
lahendada makse saajata ja makseteenuse 
pakkujate vahelisi vaidlusi, mis tulenevad 
käesoleva määruse kohaldamisest. Selleks 
määravad liikmesriigid olemasolevad 
organid, kui see on asjakohane, või 
asutavad uued organid.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Evelyne Gebhardt, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Makseteenuse pakkujad järgivad ühe 
või mitme vaidluste alternatiivse 
lahendamise asutuse otsust.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühe aasta möödumisel käesoleva määruse 
jõustumisest esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
piiriüleseid tehinguid hõlmavatele kolme 
osapoolega maksesüsteemidele 
kehtestatud sisemiste vahendustasude 
mõjude kohta siseturu toimimisele ning 
teeb vajaduse korral õigusakti ettepaneku, 
mille eesmärk on nende negatiivsete 
mõjude vähendamine.

Or. fr
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Selgitus

Kolme osapoolega maksesüsteemidega seotud vahendustasud võivad olla märkimisväärsed 
ning need võivad olla märgatavalt kõrgemad kui nelja osapoolega kaardimaksesüsteemide 
puhul. Seetõttu on vaja uurida nende mõju siseturul tehtavatele tehingutele ja sellekohase 
seadusandluse otstarbekust.


