
AM\906313ET.doc PE492.607v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

2012/2040(INI)

22.6.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–36

Arvamuse projekt
Sergio Gaetano Cofferati
(PE489.574v01-00)

Euroopa integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamine
(COM(2011)0941 – 2012/2040(INI))



PE492.607v01-00 2/21 AM\906313ET.doc

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\906313ET.doc 3/21 PE492.607v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et kuigi 
elektronmaksete osatähtsus Euroopas ja 
kogu maailmas üha suureneb, seisavad 
täielikult ja tõhusalt integreeritud, 
konkurentsivõimelise, turvalise, läbipaistva 
ja tarbijasõbraliku Euroopa ühtse turu teel 
nende makseviisidega seoses tõsised 
takistused;

1. juhib tähelepanu sellele, et kuigi 
elektronmaksete osatähtsus Euroopas ja 
kogu maailmas üha suureneb, seisavad 
täielikult ja tõhusalt integreeritud, 
konkurentsivõimelise, uuendusmeelse,
turvalise, läbipaistva ja tarbijasõbraliku 
Euroopa ühtse turu teel nende 
makseviisidega seoses tõsised takistused;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu sellele, et kuigi 
elektronmaksete osatähtsus Euroopas ja 
kogu maailmas üha suureneb, seisavad 
täielikult ja tõhusalt integreeritud, 
konkurentsivõimelise, turvalise, läbipaistva 
ja tarbijasõbraliku Euroopa ühtse turu teel 
nende makseviisidega seoses tõsised 
takistused;

1. juhib tähelepanu sellele, et kuigi 
elektronmaksete osatähtsus Euroopas ja 
kogu maailmas üha suureneb, seisavad 
täielikult ja tõhusalt integreeritud, 
konkurentsivõimelise, turvalise, läbipaistva 
ja tarbijasõbraliku Euroopa ühtse e-turu
teel nende makseviisidega seoses tõsised 
takistused;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Pablo Arias Echeverría

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et praegusel 
kriisiajal on põhitähtis rakendada 
algatusi, mis soodustavad majanduskasvu, 
töökohtade loomist ja tarbimise 
taastamist. Digitaalturg on suur võimalus 
nende eesmärkide täitmiseks, aga selleks 
peab Euroopa Liit olema võimeline 
rajama täielikult toimiva digitaalse 
siseturu. Tõkete kõrvaldamine ühelt poolt 
ja tarbijate usalduse suurendamine teiselt 
poolt on tingimata vajalik, ning selleks on 
põhitähtis, et oleks olemas ühtne Euroopa 
kaardimaksete, interneti- ja 
mobiilimaksete turg, mis võimaldaks vaba 
konkurentsi ja innovatsiooni, ning mis 
oleks neutraalne ja turvaline, et viia 
lõpule tõeline ühtne digitaalturg, mis võib 
suurel määral suurendada tarbijate 
usaldust;

Or. es

Muudatusettepanek 4
Pablo Arias Echeverría

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et läbipaistvate, turvaliste ja 
tõhusate maksesüsteemide 
väljaarendamine Euroopa digitaalturul 
on põhitingimus selleks, et oleks olemas 
tõeline digitaalmajandus ja oleks võimalik 
piiriülene e-kaubandus;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab olulist rolli, mida 
elektronmaksed täidavad varimajanduse, 
eeskätt maksupettuse vastase võitluse 
raames;

2. rõhutab olulist rolli, mida e- ja m-
maksed täidavad varimajanduse, eeskätt 
maksupettuse vastase võitluse raames; 
kutsub Euroopa standardiorganeid, 
näiteks Euroopa Standardikomiteed 
(Comité européen de normalisation, CEN) 
või Euroopa Elektrotehnika 
Standardikomiteed (ETSI) mängima 
koostöös komisjoniga aktiivsemat rolli 
kaardimaksete standardimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Pablo Arias Echeverría

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. sellega seoses tunnistab, et ühtne 
euromaksete piirkond (SEPA) on 
Euroopa ühtse makseteturu tugisammas 
ja peab olema selle arendamise ning 
uuenduslikumaks ja 
konkurentsivõimelisemaks muutmise 
aluseks; 

Or. es

Muudatusettepanek 7
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et Euroopa tasandil 
tuleks kehtestada mõjusad meetmed, mille 
abil teavitada tarbijaid turvalistele 
elektronmaksetele ette nähtud 
tingimustest ja nõuetest, eesmärgiga 
suurendada tarbijate teadlikkust ja saada 
üle nende makseviisidega seotud 
põhjendamatutest hirmudest;

3. juhib tähelepanu, et turvaline,
usaldusväärne ja läbipaistev Euroopa 
elektronmaksete raamistik on ühtse e-turu 
käivitamiseks hädavajalik, rõhutab 
teavitamiskampaaniate tähtsust selleks, et 
tarbijad oleksid teadlikud turul 
pakutavatest võimalustest;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et Euroopa tasandil tuleks 
kehtestada mõjusad meetmed, mille abil 
teavitada tarbijaid turvalistele 
elektronmaksetele ette nähtud tingimustest 
ja nõuetest, eesmärgiga suurendada 
tarbijate teadlikkust ja saada üle nende 
makseviisidega seotud põhjendamatutest 
hirmudest;

3. on arvamusel, et Euroopa tasandil tuleks 
kehtestada mõjusad meetmed, mille abil 
teavitada tarbijaid turvalistele 
elektronmaksetele ette nähtud tingimustest 
ja nõuetest, eesmärgiga teavitada tarbijaid 
paremini ja saada üle nende 
makseviisidega seotud sageli 
põhjendamatutest hirmudest;

Or. el

Muudatusettepanek 9
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kinnitab, et elektronmaksete 
süsteemide läbipaistvus, tarbijatele iga 
kaarditehingu korral õige teabe andmine 
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ning vahetu ja lihtne juurdepääs teabele 
on hästitoimiva Euroopa elektronmaksete 
turu eeltingimused;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Andreas Schwab, Pablo Arias Echeverría

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kiidab heaks uued tarbijaõigusi 
käsitleva direktiivi sätted, mis hõlmavad 
lisamakseid ja maksevahendite 
kasutamise eest ette nähtud ülemääraste 
tasude keelamist, suurendades seeläbi 
tarbijate kindlustunnet internetis ostude 
sooritamisel; palub komisjonil sellele 
vaatamata jätkata oma jõupingutusi selle 
nimel, et luua kaardi-, interneti- ja 
mobiilimaksetega seoses kõikidele võrdsed 
võimalused, mis tooks digitaalset ühtset 
turgu silmas pidades kasu nii tarbijatele 
kui ka ettevõtjatele;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Pablo Arias Echeverría

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et selleks tuleb võtta 
meetmed paljudel juhtudel esineva 
Euroopa tarbijate diskrimineerimise 
vastu, kus nende maksed lükatakse 
internetis tehtavates piiriülestes 
tehingutes nende päritolukoha tõttu 
tagasi;
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Or. es

Muudatusettepanek 12
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. on veendunud, et tarbijate raha 
tagasisaamise õigusi tuleks kindlustada 
nii volitamata maksete kui ka kaupade 
kätte toimetamata või teenuste osutamata 
jätmise korral (või juhul, kui seda ei tehta 
lubatud moel), ning et tõhusad 
kollektiivse hüvitamise ja alternatiivse 
vaidluste lahendamise süsteemid on 
tarbijate kaitseks asendamatud vahendid 
ka elektronmaksete valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et elektronmaksete potentsiaali 
täieliku ärakasutamise võimaldamiseks 
tuleks pettuseohu vastase kaitseabinõuna 
ning tarbijate tundlike andmete 
kaitsmiseks tagada maksimaalne 
turvalisuse tase;

4. märgib, et kiipkaartide kasutuselevõtt 
on mõjunud kaardimaksete turvalisusele 
positiivselt, rõhutab, et elektronmaksete 
potentsiaali täieliku ärakasutamise
seisukohast on tarbijate kindlustunne 
esmatähtis ning et isikuandmeid tuleb 
käidelda kõrgel turvalisuse tasemel;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. usub, et vajalik on Euroopa tasandil 
standardimine õigusraamistiku vormis, 
millega nähakse ette iga elektroonilise 
makseviisi turbestandardid ning millega 
reguleeritakse kõikide makseteenuse 
pakkumises osalejate ning kõikide 
vahendajate tegevust;

5. usub, et vajalik on Euroopa tasandil 
standardimine õigusraamistiku vormis, 
millega nähakse ette iga elektroonilise 
makseviisi turbestandardid ning millega 
reguleeritakse kõikide makseteenuse 
pakkumises osalejate ning kõikide 
vahendajate, k.a kaupmeeste tegevust (nt 
sertifikaatide säilitamist); standardite 
määratlemisel tuleks arvesse võtta 
süsteeme, mis on toonud kaasa olulisi 
muutusi maksete turvalisuse paranemise 
suunas (nt kaartide kiibi- ja PIN-koodi 
süsteem, kahekordse autentimise süsteem, 
e-allkiri ja võrgumaksed e-maksete 
vahendusteenuste abil), pettustele 
vastuvõtlikumaid süsteeme (nt tarbijate 
tundlike isikuandmete edastamisel 
kolmandatele osapooltele, näiteks 
kolmanda osapoole pakutavate 
makseteenuste abil tehtavate 
võrgumaksete puhul või kaartide 
magnetriba süsteemi puhul) ning 
uuendusi, mis võiksid protsesse 
turvalisemaks muuta;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. usub, et vajalik on Euroopa tasandil 
standardimine õigusraamistiku vormis,
millega nähakse ette iga elektroonilise 

5. märgib, et Euroopa kaardi-, interneti-
ja mobiilimaksete turg on killustatud nii 
riikidevaheliselt kui riikides sees; usub, et 
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makseviisi turbestandardid ning millega 
reguleeritakse kõikide makseteenuse 
pakkumises osalejate ning kõikide 
vahendajate tegevust;

vajalik on Euroopa tasandil standardimine, 
et parandada ELi elektrooniliste maksete 
turu konkurentsivõimet; väljendab 
heameelt standardeid ja kulude 
läbipaistvust kehtestava raamistiku üle, 
millel on laiaulatuslik turupõhine 
lahendus, hõlmates ka selliseid 
teenusepakkujaid, kes ei osale osalise 
reservimääraga pangandussüsteemis, 
näiteks rahaülekannete teostajad, rõhutab 
seoses sellega, kui tähtsad on selged 
Euroopa tasandi reeglid turvalisuse ja 
tarbijakaitsepoliitika kohta, on seoses 
sellega veendunud, et tarbijasõbralik 
kontaktpunkt tugevdaks kaugmaksete 
usaldusväärsust;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. usub, et vajalik on Euroopa tasandil 
standardimine õigusraamistiku vormis,
millega nähakse ette iga elektroonilise
makseviisi turbestandardid ning millega 
reguleeritakse kõikide makseteenuse 
pakkumises osalejate ning kõikide 
vahendajate tegevust;

5. usub, et vajalik on Euroopa tasandil 
täiendav standardimine, et näha ette
elektrooniliste maksete turbestandardid, 
mida kohaldatakse kõikide makseteenuse 
pakkumises osalejate ning kõikide 
vahendajate tegevuse suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on seisukohal, et standardimine ei 
tohiks piirduda turbestandardite 
määratlemisega, vaid peaks hõlmama ka 
meetmeid, mida on vaja, et saavutada 
avatum, läbipaistvam, uuenduslikum, 
konkurentsivõimelisem ja killustamata 
elektrooniliste maksete turg, mis pakub 
eeliseid kõigile tarbijatele (seoses näiteks 
koostoimimisega või m-maksete puhul 
kaasaskantavusega). On arvamusel, et 
selle eesmärgi saavutamiseks tuleks võtta 
arvesse kohustuslikku kaubamärgi 
ühiskasutust, kui tarbija seda nõuab (sel 
juhul jääks kaardi puhul võimalike 
makseteenuste pakkujate vaheline 
prioriteedi valik tarbijale) ning et 
kõrvaldada tuleks seni püsivad piiriülese 
vastuvõtmise tõkked;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Pablo Arias Echeverría

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et kõikide selleks võetavate 
meetmete puhul tuleb alati jälgida, et 
järgitakse vaba konkurentsi ning 
turgudele sisenemise ja turulepääsu 
vabadust, ning et tuleb arvesse võtta 
tulevasi tehnoloogilisi uuendusi selles 
sektoris, et oleks võimalik kohaneda 
tulevaste muutustega, toetades ja 
võimaldades alati innovatsiooni ja 
konkurentsi;

Or. es
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Muudatusettepanek 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on veendunud, et kõik 
rahvusvahelised ja riigisisesed 
mitmepoolsed vahendustasud tuleks 
avalikustada ning palub komisjonil ja 
liikmesriikidel tagada nende avaldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on arvamusel, et makseteenuste 
pakkujatel (ka pangavälistel) peaks olema 
võimalik saada teavet vahendite 
kättesaadavuse kohta makset sooritava 
kliendi jaoks, et olla kindel, et kliendi 
võimalused ei ole ammendatud, kuid see 
teave peaks piirduma lihtsa märkega selle 
kohta, kas vahendid on või ei ole 
kättesaadavad. On veendunud, et selle 
toimingu tasud tuleks ühtlustada;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 6



AM\906313ET.doc 13/21 PE492.607v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et riiklikud ja piiriülesed 
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid 
olema ühtlustatud ja kehtestatud tähtajaks 
järk-järgult keelatud ning et samal ajal 
tuleks keelata ka lisatasud, allahindlused ja 
muu suunav tegevus ning luua seeläbi 
tingimused läbipaistvama Euroopa ühtse 
maksete turu jaoks;

6. usub, et riiklikud ja piiriülesed 
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid 
olema ühtlustatud ja kehtestatud tähtajaks 
järk-järgult keelatud ning et samal ajal 
tuleks keelata ka lisatasud, allahindlused ja 
muu suunav tegevus ning luua seeläbi 
tingimused läbipaistvama Euroopa ühtse 
maksete turu jaoks. Tegeleda tuleks ka 
kolme osapoolega süsteemide „kaudsete 
vahendustasude” küsimusega ja need 
järk-järgult keelustada. On seoses sellega 
arvamusel, et „mittediskrimineerimise” ja 
„kõigi kaartide vastuvõtmise” eeskirjade 
muudatused on arengut takistavad ja neid 
tuleks vältida;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et riiklikud ja piiriülesed
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid 
olema ühtlustatud ja kehtestatud 
tähtajaks järk-järgult keelatud ning et 
samal ajal tuleks keelata ka lisatasud, 
allahindlused ja muu suunav tegevus ning 
luua seeläbi tingimused läbipaistvama 
Euroopa ühtse maksete turu jaoks;

6. märgib, et mitmepoolsed vahendustasud 
ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA) on 
väga diferentseeritud ja mõnikord 
suuremad kui vaja oleks, on veendunud, 
et neid tasusid ja samal ajal ka lisatasusid,
allahindlusi ja muud suunavat tegevust 
võiks makseteenuste direktiivi 
rakendamisel järk-järgult ühtlustada ning 
luua seeläbi tingimused läbipaistvama 
Euroopa ühtse maksete turu jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et riiklikud ja piiriülesed 
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid 
olema ühtlustatud ja kehtestatud tähtajaks 
järk-järgult keelatud ning et samal ajal 
tuleks keelata ka lisatasud, allahindlused ja 
muu suunav tegevus ning luua seeläbi
tingimused läbipaistvama Euroopa ühtse 
maksete turu jaoks;

6. usub, et riiklikud ja piiriülesed 
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid 
olema kehtestatud tähtajaks järk-järgult 
keelatud ning et samal ajal tuleks keelata 
ka lisatasud, allahindlused ja muu suunav 
tegevus ning luua seeläbi tingimused 
läbipaistvama Euroopa ühtse maksete turu 
jaoks. Rõhutab samal ajal, et leida tuleb 
sellised mehhanismid ja kaitsemeetmed, 
mis tagaksid, et kulud ei jääks teiste 
meetodite kasutamisel ikkagi tarbijate 
kanda;

Or. el

Muudatusettepanek 24
Christian Engström

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et riiklikud ja piiriülesed 
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid 
olema ühtlustatud ja kehtestatud 
tähtajaks järk-järgult keelatud ning et 
samal ajal tuleks keelata ka lisatasud, 
allahindlused ja muu suunav tegevus ning 
luua seeläbi tingimused läbipaistvama 
Euroopa ühtse maksete turu jaoks;

6. märgib, et elektrooniliste maksete 
tehnoloogiad arenevad praegu kiiresti, ei 
arva, et riiklikke ja piiriüleseid 
mitmepoolseid vahendustasusid ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) tuleks 
seekord üksikasjalikult reguleerida;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam Bielan

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et riiklikud ja piiriülesed 
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid 
olema ühtlustatud ja kehtestatud tähtajaks
järk-järgult keelatud ning et samal ajal
tuleks keelata ka lisatasud, allahindlused ja 
muu suunav tegevus ning luua seeläbi 
tingimused läbipaistvama Euroopa ühtse 
maksete turu jaoks;

6. juhib tähelepanu, et riiklikud ja 
piiriülesed mitmepoolsed vahendustasud 
ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA) 
on liikmesriigiti oluliselt erinevad; usub, 
et nii riiklikud kui ka piiriülesed 
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid 
olema ühtlustatud, et võimaldada tarbijatel 
ühtsest turust kasu saada; kutsub 
komisjoni üles viima 2012. aasta lõpuks 
läbi mõjuhinnangu mitmepoolsete 
vahendustasude ülempiiri kehtestamise ja
järkjärgulise vähendamise kohta; kutsub 
komisjoni esitama mõjuhinnangu 
tulemustel põhinevat ettepanekut määruse 
vastuvõtmiseks, millega ühtlustataks 
mitmepoolsed vahendustasud ja 
vähendataks neid järk-järgult, et viia need 
2015. aasta lõpuks kooskõlla tegelike 
kuludega; usub, et tuleks keelata ka 
lisatasud, allahindlused ja muu suunav 
tegevus ning luua seeläbi tingimused 
läbipaistvama Euroopa ühtse maksete turu 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et riiklikud ja piiriülesed 
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid

6. usub, et riiklikud ja piiriülesed 
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid 
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olema ühtlustatud ja kehtestatud tähtajaks 
järk-järgult keelatud ning et samal ajal 
tuleks keelata ka lisatasud, allahindlused ja 
muu suunav tegevus ning luua seeläbi 
tingimused läbipaistvama Euroopa ühtse 
maksete turu jaoks;

kehtestatud tähtajaks lähenema vastavalt 
kokkulepitud meetodile, mis võtab arvesse 
tarbijate ja kaupmeeste huve. Samal ajal 
tuleks keelata lisatasud, allahindlused ja 
muu suunav tegevus ning luua seeläbi 
tingimused läbipaistvama Euroopa ühtse 
maksete turu jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Pablo Arias Echeverría

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. usub, et riiklikud ja piiriülesed 
mitmepoolsed vahendustasud ühtses 
euromaksete piirkonnas (SEPA) peaksid 
olema ühtlustatud ja kehtestatud 
tähtajaks järk-järgult keelatud ning et 
samal ajal tuleks keelata ka lisatasud, 
allahindlused ja muu suunav tegevus ning
luua seeläbi tingimused läbipaistvama 
Euroopa ühtse maksete turu jaoks;

6. peab vajalikuks nii riiklike kui ka 
piiriüleste mitmepoolsete vahendustasude 
ühtlustamist ühtses euromaksete 
piirkonnas (SEPA), järgides alati 
turuvabadust ning Euroopa 
konkurentsieeskirju ning toetades 
läbipaistvust turgudel, eesmärgiga vältida 
tarbijatele ebaõiglaste tasude 
kehtestamist. Samal ajal pooldab tarbijate 
suhtes ebaõiglaste võtete, nagu lisatasude, 
varjatud tasude kehtestamise ning tarbija 
valikuvõimet piirava suunava tegevuse 
keelustamist, et luua seeläbi tingimused 
tarbijate jaoks läbipaistvama, 
ligipääsetavama ja usaldusväärsema 
Euroopa ühtse maksete turu jaoks;

Or. es

Muudatusettepanek 28
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on arvamusel, et Euroopas on 
elektrooniliste maksete valdkonnas 
eeskirjade jõustamine sageli keeruline, 
ebapiisav ja erinev ning et eeskirjade 
nõuetekohase ja ühtse jõustamise 
tagamiseks tuleks teha suuremaid 
jõupingutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Matteo Salvini

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tunnistab mitmepoolsete 
vahendustasude rolli hädavajaliku 
vahendina elektrooniliste maksete 
kasulikkuse ja kulude tasakaalustamisel 
ning tagab, et iga osapool maksab oma 
õiglase osa kaardimakse teenuste 
osutamisega seotud kuludest. Igasugune 
ülemäärane regulatiivne sekkumine võib 
tuua kaasa maksevõimaluste vähenemise, 
kulude suurenemise tarbijate jaoks, 
pärssida uuendusmeelsust ning mõjuda 
negatiivselt turbesse investeerimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Konstantinos Poupakis

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et vajalik on suurem 
läbipaistvus ning tarbijate parem 
teavitamine lisatasudest ja maksevahendi 
kasutamisega seotud täiendavatest 
kuludest, sest kauplejad lisavad tehingu 
maksumuse pakutavate kaupade ja 
teenuste hinnale üldjuhul nii, et tarbijad 
ei ole kogumaksumusest eelnevalt 
nõuetekohaselt teavitatud ja maksavad 
oma ostude eest rohkem, mis kahjustab 
tarbijate usaldust;

Or. el

Muudatusettepanek 31
Christian Engström

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kinnitab, et isereguleerivast 
lähenemisviisist ei piisa; on seisukohal, et 
komisjon ja Euroopa Keskpank peaksid 
olema SEPA juhtimisel aktiivsemad ja 
asuma juhtrolli ning et kõik asjaomased 
sidusrühmad, eeskätt tarbijate ühingud, 
tuleks nõuetekohaselt otsustamisprotsessi 
kaasata ning nendega tuleks 
konsulteerida.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32
Olle Schmidt

Arvamuse projekt
Lõige 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kinnitab, et isereguleerivast 
lähenemisviisist ei piisa; on seisukohal, et 
komisjon ja Euroopa Keskpank peaksid 
olema SEPA juhtimisel aktiivsemad ja 
asuma juhtrolli ning et kõik asjaomased 
sidusrühmad, eeskätt tarbijate ühingud, 
tuleks nõuetekohaselt otsustamisprotsessi 
kaasata ning nendega tuleks konsulteerida.

7. kinnitab, et isereguleerivast 
lähenemisviisist ei piisa; on seisukohal, et 
komisjon ja Euroopa Keskpank peaksid 
olema SEPA juhtimisel aktiivsemad ja 
asuma juhtrolli ning et kõik asjaomased 
sidusrühmad, kaasa arvatud tarbijate 
ühingud, tuleks nõuetekohaselt 
otsustamisprotsessi kaasata ning nendega 
tuleks konsulteerida.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Kyriacos Triantaphyllides

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kinnitab, et isereguleerivast 
lähenemisviisist ei piisa; on seisukohal, et 
komisjon ja Euroopa Keskpank peaksid 
olema SEPA juhtimisel aktiivsemad ja 
asuma juhtrolli ning et kõik asjaomased 
sidusrühmad, eeskätt tarbijate ühingud, 
tuleks nõuetekohaselt otsustamisprotsessi 
kaasata ning nendega tuleks konsulteerida.

7. kinnitab, et isereguleerivast 
lähenemisviisist ei piisa; on seisukohal, et 
liikmesriigid peaksid koostöös komisjoni 
ja Euroopa Keskpangaga olema 
aktiivsemad ja asuma juhtrolli ning et kõik 
asjaomased sidusrühmad, eeskätt tarbijate 
ühingud, tuleks nõuetekohaselt 
otsustamisprotsessi kaasata ning nendega 
tuleks konsulteerida.

Or. el

Muudatusettepanek 34
Christian Engström

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. peab tõenäoliseks, et Euroopas 
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suureneb järjest nende ettevõtete hulk, 
kelle tegevus on kaardimaksete 
aktsepteerimise suutlikkusest tegelikult 
sõltuv; on seisukohal, et avalikkuse 
huvides on määratleda objektiivsed 
eeskirjad, millega kirjeldatakse asjaolusid 
ja menetlusi, mille puhul kaardimakse 
süsteemid võivad vastuvõtmisest 
ühepoolselt keelduda.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Christian Engström

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. toonitab, et pankadevälistel osapooltel 
ei tohiks olla juurdepääsu teabele kliendi 
pangakonto seisu kohta, v.a tehingu 
toimumise etapis antav lihtne kinnitus 
selle kohta, et kliendil on tehingu 
teostamiseks piisavalt kättesaadavaid 
vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Christian Engström

Arvamuse projekt
Lõige 7 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 c. palub komisjonil hinnata 
maksekaartide turu liberaliseerimise ning 
sellele uute tulijate sisenemise 
edendamise võimalust, näiteks kõigile 
tehingutele olenemata kaardipakkujast, 
ühise maksetaristu loomise abil.
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Or. en


