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LÜHISELGITUS

Elu ilma pangakontota on tänapäeval enamiku inimeste jaoks raskesti kujutletav. Pangakonto 
olemasolu on ühiskondlikus ja majanduslikus elus osalemise tegelik eeltingimus. Ilma 
elementaarsete pangateenuste kättesaadavuseta on igapäevaelu raske ja kallis. Sularahata 
tehingute eelised saavad üha selgemaks ja neist on konkreetne kasu nii kodanikele kui ka 
avalikule haldusele. Palkade pangaülekanded ja elektri-, gaasi- või veearvete eest tasumine 
pangakontot omamata on muutumas tõeliseks probleemiks. 

Maailmapanga hinnangul on ELis u 58 miljonit kodanikku, kelle puudub maksekonto. 
Paljudel inimestel on raskusi maksekonto avamisega. Pangakonto avamisest keeldumise 
põhjuseid on mitmeid. Kõikides liikmesriikides pole tagatud pankade teeninduskontorite või 
sularahaautomaatide kättesaadavus kogu piirkonnas ja see ei lase Euroopa kodanikel 
finantsteenustest kasu saada. Ka maksevõimetus võib olla põhjus, miks pangad ei võimalda 
tarbijatele juurdepääsu põhimaksekontole. Pealegi võib makseteenuse pakkuja asukohariigis 
pangakonto avamine olla püsiva aadressi puudumise tõttu raskendatud nende ELi elanike 
jaoks, kes on väga liikuvad oma töökoha tõttu või selle pärast, et tegemist on üliõpilaste, 
hooaja- või lähetatud töötajate, samuti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete töötajatega. 
Euroopa Liidus liikuvuse tagamine peab jääma liikmesriikide ühiseks eesmärgiks. Selle 
eesmärgi oluline osa on kõigi Euroopa Liidu kodanike, sh elanikkonna haavatavate rühmade 
juurdepääs pangakontole kui universaalne õigus. 

Pangaarveta tarbijatel jääb lihtsalt siseturu pakutav kasu saamata. Maksekontole juurdepääsu 
puudumine takistab tarbijatel osta kaupu piiriüleselt või interneti kaudu. Väga oluline on leida 
piisavad lahendused, et mitte jätta tarbijaid kõrvale igapäevaelust ja tehnoloogia arengust. 
Juba Mario Monti aruandes 2010. aastal ja komisjoni poolt 2011. aastal vastu võetud ühtse 
turu aktis I öeldi, et juurdepääs pangakontole on Euroopa siseturu sujuva toimimise tähtis 
eeltingimus. Tarbijatel on võimalik kasu saada internetimüügist, uutest tehnoloogilistest 
leiutistest ja odavamatest teenustest ja hindadest. Lõpuks, pärast Euroopa Parlamendi 
sekkumist 2012. aastal omaalgatusliku raportiga (2012/2055 (INI)), esitas Euroopa Komisjon 
seadusandliku ettepaneku.

Mitte ainult konto omamise lihtsustamine pole tähtis. Esmane eesmärk on ka pangatasude 
läbipaistvaks ja mõistetavaks muutmine, et võimaldada tarbijatel võrrelda ja teha oma 
pangateenuse pakkuja osas teadlik valik. Samal ajal on väga tähtis võimaldada tarbijatel oma 
pangakontot vahetada, et kaitsta tarbijate majandushuve ja tugevdada tõelise ühtse turu 
raames pangateenuste pakkujate vahelist tervet konkurentsi. Senised Euroopa tasandi 
algatused, nagu makseteenuste direktiiv (2007/64/EÜ) või hiljutine ühtset euromaksete 
piirkonda käsitlev määrus (SEPA/260/2012) on juba suurendanud makseteenuse pakkujate 
piiriülese tegutsemise võimekust. Paljud Euroopa tarbijad saavad kasu kiirematest maksetest 
ja odavamatest tehingutasudest. Järgmine samm on finantsteenuste võrreldavus, mis lihtsustab 
tarbijate jaoks teadlike ja põhjendatud otsuste langetamist. Kiire konto vahetamise protsess 
aitab langetada hindu ja parandada tarbijatele pakutavate finantstoodete kvaliteeti. Ühtse turu 
toimimise ja lõpuleviimise seisukohalt on väga tähtis toetada tarbijate vaba ja teadlikku 
valikut ja soodustada klientide liikuvust. 

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Tasude terminoloogia peaksid 
kindlaks määrama liikmesriikide pädevad 
asutused, mis võimaldab võtta arvesse 
kohaliku turu eripära. Tüüpilise teenusena 
tuleks käsitada teenust, mille eest kohaldab 
liikmesriigis tasu vähemalt üks 
makseteenuse pakkuja. Võimaluse korral 
tuleks tasude terminoloogiat standardida 
ELi tasandil, nii et tasusid oleks võimalik 
võrrelda kogu ELis. Euroopa 
Pangandusjärelevalve (EBA) peaks 
kehtestama suunised, et aidata 
liikmesriikidel kindlaks määrata kõige 
tüüpilisemad makseteenused, mille suhtes 
kohaldatakse tasu liikmesriigi tasandil.

(13) Tasude terminoloogia peaksid 
kindlaks määrama liikmesriikide pädevad 
asutused, mis võimaldab võtta arvesse 
kohaliku turu eripära. Tüüpilise teenusena 
tuleks käsitada teenust, mille eest kohaldab 
liikmesriigis tasu või pakub tasuta
vähemalt üks makseteenuse pakkuja. 
Võimaluse korral tuleks tasude 
terminoloogiat standardida ELi tasandil, nii 
et tasusid oleks võimalik võrrelda kogu 
ELis. Euroopa Pangandusjärelevalve 
(EBA) peaks kehtestama suunised, et 
aidata liikmesriikidel kindlaks määrata 
kõige tüüpilisemad makseteenused, mille 
suhtes kohaldatakse tasu või mida 
pakutakse tasuta liikmesriigi tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on kindlaks määranud selliste kõige 
tüüpilisemate makseteenuste esialgse 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu, 
koos mõistete ja määratlustega, peaks 
komisjon selle läbi vaatama, et määrata 
delegeeritud õigusaktidega kindlaks 
teenused, mis on ühised enamikus 
liikmesriikides, ja panna ELi tasandil 

(14) Kui liikmesriikide pädevad asutused 
on kindlaks määranud selliste kõige 
tüüpilisemate makseteenuste esialgse 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu või 
mida pakutakse tasuta, koos mõistete ja 
määratlustega, peaks komisjon selle läbi 
vaatama, et määrata delegeeritud 
õigusaktidega kindlaks teenused, mis on 
ühised enamikus liikmesriikides, ja panna 
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nende jaoks ette standarditud mõisted ja 
määratlused.

ELi tasandil nende jaoks ette standarditud 
mõisted ja määratlused.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Selleks et saada pangatasude kohta 
sõltumatut teavet, peaks tarbijatel olema 
juurdepääs võrdlusveebisaitidele, mis 
toimivad sõltumatult makseteenuse 
pakkujatest. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil on tarbijatele kättesaadav 
vähemalt üks selline veebisait. Selliseid 
võrdlusveebisaite võivad hallata pädevad 
asutused, muud ametiasutused või 
akrediteeritud eraettevõtjad. Liikmesriigid 
peaksid ette nägema vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi, mis võimaldab 
võrdlusveebisaite haldavatel eraettevõtjatel 
taotleda akrediteerimist vastavalt kindlaks 
määratud kvaliteedinõuetele. Pädevate 
asutuste või muude ametiasutuste hallatav 
võrdlusveebisait tuleks luua, kui 
eraettevõtja hallatavat veebisaiti ei ole 
akrediteeritud. Sellised veebisaidid peaksid 
samuti vastama kõnealustele 
kvaliteedinõuetele.

(19) Selleks et saada pangatasude kohta 
sõltumatut teavet, peaks tarbijatel olema 
juurdepääs võrdlusveebisaitidele, mis 
toimivad sõltumatult makseteenuse 
pakkujatest. Seepärast peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende 
territooriumil on tarbijatele kättesaadav 
vähemalt üks selline veebisait. Selliseid 
võrdlusveebisaite võivad hallata pädevad 
asutused, muud ametiasutused või 
akrediteeritud eraettevõtjad. Liikmesriigid 
peaksid ette nägema vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi, mis võimaldab 
võrdlusveebisaite haldavatel eraettevõtjatel 
taotleda akrediteerimist vastavalt kindlaks 
määratud kvaliteedinõuetele. Pädevate 
asutuste või muude ametiasutuste hallatav 
võrdlusveebisait tuleks luua, kui 
eraettevõtja hallatavat veebisaiti ei ole 
akrediteeritud. Sellised veebisaidid peaksid 
samuti vastama kõnealustele 
kvaliteedinõuetele. Hõlbustamaks 
ülevaadet makseteenuse pakkujate 
kohaldatavatest tasudest Euroopa Liidus, 
peaks looma ajakohastatud, sõltumatu, 
täpse, usaldusväärse ja tarbijasõbraliku 
portaali, millel oleksid kõik lingid 
akrediteeritud võrdlusveebisaitidele 
vastavates liikmesriikides.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

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 
maksekontoga, nt raha väljavõtmine, 
elektroonilised ülekanded või 
maksekaardid. Seega tuleks kõnealused 
teenused jätta välja asjaomase sätte 
reguleerimisalast.

(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.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 6

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 

(28) Liikmesriigid peaksid tagama, et kõik 
maksekontosid pakkuvad makseteenuse
pakkujad pakuvad oma igapäevase 
majandustegevuse osana tarbijatele
põhimaksekontosid, mis hõlmavad 
vähemalt artikli 16 lõikes 1 loetletud 
teenuseid. Juurdepääs põhimaksekontole ei 
tohiks olla liiga keeruline ning sellega 
tohiks tarbijale kaasneda ainult 
nominaalsed kulud. Selles küsimuses 
peaksid liikmesriigid võtma arvesse 
selliseid tegureid nagu määratud 
makseteenuse pakkujate asukoht nende 
territooriumil. Et minimeerida tarbijate 
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peaksid liikmesriigid toetama 
makseteenuse pakkujate algatusi, et 
lihtsustada põhimaksekontode pakkumise 
ja finantsalase harimise kombineerimist.

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

Selgitus

Põhimaksekontosid peab üldiselt pakkuma tasuta või madala tasu eest, raportöör valis 
sõnastuse „nominaalne kulu” selleks, et määratleda sümboolne, väga madal tasu. Mõiste 
„mõistlik tasu” on liiga ebamäärane ja jätab võimaluse ettenähtust suurema tasu 
nõudmiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(30) Kuna tarbijatele tuleks tagada 
juurdepääs eri põhimakseteenustele, 
peaksid liikmesriigid määrama kindlaks 
miinimumarvu toiminguid, võttes arvesse 
nii tarbijate vajadusi kui ka äritavasid 
asjaomases liikmesriigis. 
Miinimumteenuste hulka mittekuuluvate 
teenuste puhul võivad pangad kohaldada 
oma tavalisi tasusid. Põhimaksekontoga 
seotud teenused peaksid hõlmama 
hoiustamise ja raha väljavõtmise 
võimalust. Tarbijatel peaks olema võimalik 
teha olulisi maksetehinguid, nt saada palka 
või hüvitist, maksta arveid või makse ning 
osta kaupu ja teenuseid, sealhulgas 
otsekorralduse, kreeditkorralduse ja 
maksekaardi kasutamisega. Sellised 
teenused peaksid võimaldama tarbijatel 
osta kaupu või teenuseid internetis ning 
algatada maksekäsundeid makseteenuse 
pakkuja internetipanganduse rakenduste 
kaudu, kui need on olemas. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks siiski olla 

(30) Tarbijatele tuleks tagada juurdepääs 
eri põhimakseteenustele. Põhiteenuste
hulka mittekuuluvate teenuste puhul 
võivad pangad kohaldada oma tavalisi 
tasusid. Põhimaksekontoga seotud 
teenused peaksid hõlmama hoiustamise ja 
raha väljavõtmise võimalust. Tarbijatel 
peaks olema võimalik teha olulisi 
maksetehinguid, nt saada palka või 
hüvitist, maksta arveid või makse ning osta 
kaupu ja teenuseid, sealhulgas 
otsekorralduse, kreeditkorralduse ja 
maksekaardi kasutamisega. Sellised 
teenused peaksid võimaldama tarbijatel 
osta kaupu või teenuseid internetis ning 
algatada maksekäsundeid makseteenuse 
pakkuja internetipanganduse rakenduste 
kaudu, kui need on olemas. Juurdepääs 
põhimaksekontole ei tohiks siiski olla 
piiratud elektroonilise kasutamisega, kuna 
see tekitaks tõkkeid tarbijatele, kellel ei ole 
internetiühendust. Põhimaksekontoga ei 
tuleks anda tarbijatele juurdepääsu 
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piiratud elektroonilise kasutamisega, kuna 
see tekitaks tõkkeid tarbijatele, kellel ei ole 
internetiühendust. Põhimaksekontoga ei 
tuleks anda tarbijatele juurdepääsu 
arvelduskrediidile. Samas võivad 
liikmesriigid lubada makseteenuse 
pakkujatel pakkuda seoses 
põhimaksekontoga väga väikeste summade 
puhul puhvrit.

arvelduskrediidile. Samas võivad 
liikmesriigid lubada makseteenuse 
pakkujatel pakkuda seoses 
põhimaksekontoga väga väikeste summade 
puhul puhvrit. Kui tarbija kasutab 
põhimaksekontot isiklikuks otstarbeks, 
siis ei tohiks selle konto hinnakirjas 
tarbijale võimaldatavate toimingute arvul 
olla ülempiiri.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c a) „maksekontoga seotud teenused” –
kõik teenused, mis on seotud 
maksekontoga, sh makseteenused;

Or. en

Muudatusettepanek 9

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 kulud, mis on seotud 
maksekontoga, sh arvelduskrediidid, 
trahvid ja krediitkaartide intressid;

Or. en
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Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(o) „kreeditkorraldus” – riigisisene või 
piiriülene makseteenus, mille puhul 
makseteenuse pakkuja, kelle juures maksja 
maksekonto asub, krediteerib makse saaja 
maksekontot maksetehingu või 
järjestikuste maksetehingutega maksja 
maksekontolt maksja antud juhise alusel;

(o) „kreeditkorraldus” – makseteenus, 
mille puhul makseteenuse pakkuja, kelle 
juures maksja maksekonto asub, 
krediteerib makse saaja maksekontot 
maksetehingu või järjestikuste 
maksetehingutega maksja maksekontolt 
maksja antud juhise alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Selliste maksekontoga seotud teenuste 
loetelu, mille suhtes kohaldatakse tasu 
siseriiklikul tasandil ja standardset 
terminoloogiat 

Or. en

Muudatusettepanek 12

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 

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks kõigi maksekontoga seotud 
teenuste esialgse loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse tasu siseriiklikul tasandil. 
Loetelus esitatakse standardiseeritud
mõisted ja määratlused iga kindlaks 
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määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

määratud teenuse kohta. Iga teenuse kohta 
kohaldatakse ainult ühte nimetust.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõike 1 kohaldamisel võtavad pädevad
asutused arvesse teenuseid:

välja jäetud

(1) mida tarbijad kõige sagedamini seoses 
oma maksekontoga kasutavad;
(2) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kulud teenuse kohta;
(3) millega kaasnevad tarbijale kõige 
suuremad kogukulud;
(4) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem tulu teenuse 
kohta;
(5) millega kaasneb makseteenuse 
pakkujale kõige suurem kogutulu.
Pädevate asutuste abistamiseks töötab 
EBA määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 
16 kohaselt välja suunised.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 24 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata lõike 3 kohaselt 
esitatud esialgse loetelu alusel kindlaks ELi 

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

standarditud terminoloogia nende 
maksekontoga seotud teenuste puhul, mis 
on tüüpilised vähemalt enamikus 
liikmesriikides. ELi standarditud 
terminoloogia hõlmab tüüpiliste teenuste 
ühtseid mõisteid ja määratlusi. Iga teenuse 
kohta kohaldatakse ainult ühte nimetust.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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 asjakohase aja 
jooksul enne tarbijaga maksekonto lepingu 
sõlmimist esitavad makseteenuse pakkujad 
tarbijale teenuste hinnakirja, mis sisaldab 
artikli 3 lõikes 5 osutatud kõige 
tüüpilisemate teenuste loetelu ning iga 
teenuse puhul kohaldatavaid tasusid ja 
teavitavad selle kohta tarbijat. 
Muudatuste korral antakse tarbijale 
põhjalikku teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 16

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 

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 
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tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1. tasu, millele ei ole osutatud lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3 a. Makseteenuse pakkujad ei tohi nõuda 
ühtegi tasu, mida pole esitatud 
asjaomases teenuste hinnakirjas.

Or. en

Muudatusettepanek 18

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 makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijatele kättesaadavaks 
sõnastiku, mis sisaldab vähemalt artiklis 1 
osutatud teenuste loetelu ja sellega seotud 
mõisteid.

Or. en

Muudatusettepanek 19

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 tasuta, eelistatavalt kord 
kuus, kuid vähemalt kord kvartalis
tarbijale ülevaate kõigist tema 
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maksekontoga seoses makstud tasudest.

Or. en

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c a) järgmise perioodi tasude võimalikest 
muudatustest või suurendamistest ette 
teatamine.

Or. en

Muudatusettepanek 21

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 teenuste
loetelus.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
juurdepääs vähemalt ühele veebisaidile, 
kus võrreldakse tasusid, mida 

1. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on 
tasuta juurdepääs vähemalt ühele 
veebisaidile, kus võrreldakse tasusid, mida 
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makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest 
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 kohaselt.

makseteenuse pakkujad nõuavad 
maksekontoga seotud teenuste eest, ja 
kohaldatavaid intressimäärasid
liikmesriigi tasandil lõigete 2 ja 3 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tegutsema sõltumatult mis tahes 
makseteenuse osutajast;

(a) olema sõltumatu mis tahes 
makseteenuse osutajast;

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a a) selgelt avaldama oma omanikud ja 
rahastamise;

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) pakkuma ajakohastatud teavet; (c) pakkuma ajakohastatud, täpset, 
usaldusväärset ja tarbijasõbralikku teavet;

Or. en
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5 a. Hõlbustamaks ülevaadet 
makseteenuse pakkujate kohaldatavatest 
tasudest Euroopa Liidus, peab looma 
ajakohastatud, sõltumatu, täpse, 
usaldusväärse ja tarbijasõbraliku portaali, 
millel oleksid kõik lingid akrediteeritud 
võrdlusveebisaitidele vastavates 
liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5 b. 2018. aasta lõpuks arendatakse välja 
ka Euroopa võrdlusveebisaidid, mis 
võrdlevad makseteenuse pakkujate 
maksekontodega seoses kohaldatavaid 
tasusid erinevates liikmesriikides.
Komisjon loob kõnealuseks kuupäevaks 
avaliku Euroopa võrdlusveebisaidi, mida 
hallatakse koostöös EBAga.
Kõnealuseks kuupäevaks loob komisjon 
ka delegeeritud õigusakti kaudu artikli 24 
kohase vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi eraettevõtjate 
hallatavate Euroopa võrdlusveebisaitide 
jaoks. Akrediteerimiseks peavad 
eraettevõtjate hallatavad Euroopa 
võrdlusveebisaidid vastama kõigile 
lõikes 2 loetletud tingimustele. 
Komisjonile jääb õigus eraettevõtjate 
akrediteerimine tühistada või tagasi võtta, 



PA\1003933ET.doc 17/33 PE519.594v01-00

ET

kui viimased ei täida lõikes 2 loetletud 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5 c. Komisjon loob ja uuendab pidevalt 
ühte portaali, millel on avaldatud lingid 
kõigi liikmesriikide ja Euroopa tasandi 
akrediteeritud võrdlusveebisaitidele.
Kõnealuses portaalis avaldatakse tarbijate 
jaoks ka vastavalt artiklile 3 vastu võetud 
liidu standardse terminoloogia sõnastik ja 
suunised maksekontode piiriülese 
vahetamise kohta.
Portaalis avaldatakse ka artiklis 20 
esitatud liikmesriikide pädevate asutuste 
lihtsalt kättesaadav loetelu ja 
kontaktandmed.

Or. en

Muudatusettepanek 29

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 mõistliku aja 
jooksul enne tarbijaga maksekonto 
lepingu sõlmimist tarbijat sellest, et on 
võimalik osta maksekontot eraldi, ja esitab 
eraldi teabe kulude ja tasude kohta, mis on 
seotud iga kombineeritult pakutava toote ja 
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teenusega.

Or. en

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. Tarbija peab saama osta eraldi neid 
teenuseid, mida ei pakuta koos artiklis 16 
määratletud põhimaksekontoga.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 b. Teenusepakkujad peaksid peale selle 
saama vajaduse korral pakkuda 
põhimaksekonto klientidele 
krediiditooteid eraldi teenustena. 
Põhimaksekontole juurdepääsu või selle 
kasutamist ei tohi ühelgi viisil piirata või 
selliste teenuste või toodete ostmisest 
sõltuvusse seada.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Or. en

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Seoses riigisiseste makseteenuse 
pakkujate vahetamisega võivad 
liikmesriigid säilitada või kehtestada 
sätteid, mis vähesel määral erinevad 
artikli 10 sätetest, juhul kui see toob 
kaasa sellise tõhususe suurendamise, mis 
et on selgelt tarbija huvides.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel, mille üleviimisteenuse süsteemid on tõhusamad, lubatakse need süsteemid 
säilitada.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) edastab vastuvõtvale makseteenuse 
pakkujale ja kui tarbija seda lõike 2 
kohaselt eraldi taotleb, tarbijale kõigi 
olemasolevate kreeditkorralduste 
püsikorralduste ja võlgnikupoolsete 
otsekorralduste volituste loetelu;

(a) esitab tarbijale kõigi olemasolevate 
kreeditkorralduste püsikorralduste ja 
võlgnikupoolsete otsekorralduste volituste 
põhjaliku kokkuvõtva loetelu ja palub 
nõusolekut selle edastamiseks 
vastuvõtvale makseteenuse pakkujale;

Or. en
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Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 37

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. Vastavalt muudetakse direktiivi 
2007/64/EÜ artikli 45 lõiget 2.

Or. en
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Muudatusettepanek 38

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 39

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 
õigeaegselt. Tõendamiskohustus lasub 
makseteenuse pakkujal, kes peab 
tõestama, et artiklis 10 sätestatud 
tingimused on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) üleviimisprotsessi eest nõutavad 
võimalikud tasud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41

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 elavaid tarbijaid ei 
diskrimineerita kodakondsuse, elukoha või 
mistahes muul alusel, kui nad taotlevad 
maksekontot või soovivad sellele 
juurdepääsu liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 14 a
Õigus maksekontole juurdepääsule

Kõigil Euroopa Liidu seaduslikel alalistel 
elanikel on õigus juurdepääsule 
põhimaksekontole tasuta või kõige 
rohkem nominaalse tasu eest.

Or. en

Selgitus

Põhimaksekontosid peab üldiselt pakkuma tasuta või madala tasu eest, raportöör valis 
sõnastuse „nominaalne tasu” selleks, et määratleda sümboolne, väga madal tasu. Mõiste 
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„mõistlik tasu” on liiga ebamäärane ja jätab võimaluse ettenähtust suurema tasu 
nõudmiseks.

Muudatusettepanek 43

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 oma 
territooriumil, et kõik maksekontosid 
pakkuvad makseteenuse pakkujad 
pakuvad oma igapäevase 
majandustegevuse osana tarbijatele
põhimaksekontosid, mis hõlmavad 
vähemalt artikli 16 lõikes 1 loetletud 
teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 44

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, paludes tarbijal 
allkirjastada sellekohase kinnituse, kas 
tarbijal on või ei ole maksekonto 
asjaomase liikmesriigi territooriumil.

Or. en
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Muudatusettepanek 45

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(a) kui tarbijal juba on asjaomase 
liikmesriigi territooriumil asuva 
makseteenuse pakkuja juures maksekonto, 
mis võimaldab tal kasutada artikli 16 
lõikes 1 osutatud makseteenuseid. Tarbijat 
ei loeta maksekonto omanikuks, kui ta 
suudab tõestada teisele maksekontole 
üleviimist artikli 9 kohaselt või eelmise 
lepingu lõpetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 46

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 selle 
põhjusest, välja arvatud juhul, kui selline 
avalikustamine on vastuolus riigi 
julgeoleku või avaliku poliitikaga.

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4 a. Tarbijatel, kellel juba on maksekonto 
vastavas liikmesriigis, on samuti õigus 
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põhimaksekontole üle minna, kasutades 
artiklis 10 sätestatud üleviimisteenust.

Or. en

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
põhimaksekonto hõlmab järgmisi 
makseteenuseid:

1. Liikmesriigid tagavad, et 
põhimaksekonto hõlmab järgmisi 
teenuseid:

Or. en

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) otsekorraldused; (1) ühtse euromaksete piirkonna ja mitte-
euroala otsekorraldused;

Or. en

Selgitus

Põhimaksekonto peab võimaldama tehinguid eurodes (ühtse euromaksete piirkonna tehingud) 
ja muudes liikmesriikide valuutades.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt d – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) maksekaardiga tehtavad 
maksetehingud, sealhulgas 

(2) maksekaardiga tehtavad ühtse 
euromaksete piirkonna ja mitte-euroala
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internetimaksed; maksetehingud, sealhulgas 
internetimaksed;

Or. en

Selgitus

Põhimaksekonto peab võimaldama tehinguid eurodes (ühtse euromaksete piirkonna tehingud) 
ja muudes liikmesriikide valuutades.

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) kreeditkorraldused. (3) ühtse euromaksete piirkonna ja mitte-
euroala kreeditkorraldused;

Or. en

Selgitus

Põhimaksekonto peab võimaldama tehinguid eurodes (ühtse euromaksete piirkonna tehingud) 
ja muudes liikmesriikide valuutades.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt d – alapunkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3 a) ühtse euromaksete piirkonna ja 
mitte-euroala püsikorraldused ja 
otsekorraldused.

Or. en

Selgitus

Põhimaksekonto peab võimaldama tehinguid eurodes (ühtse euromaksete piirkonna tehingud) 
ja muudes liikmesriikide valuutades.
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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.

2. Liikmesriigid tagavad, et kui tarbija 
kasutab põhimaksekontot isiklikuks 
otstarbeks, siis ei ole tarbijale artiklis 17
sätestatud hinnakujunduse eeskirjade 
kohaselt võimaldatavate toimingute arvul 
ülempiiri.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2 a. Liikmesriigid tagavad, et kontode 
omanikud varustatakse selliste 
maksekaartidega, mida võtavad vastu kõik 
sularahaautomaadid kogu Euroopa 
Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

4. Liikmesriigid tagavad, et tarbijale ei 
pakuta koos põhimaksekontoga mis tahes 
arvelduskrediiti. Liikmesriikidel on siiski 
vajaduse korral õigus lubada 
makseteenuse pakkujatel pakkuda 
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väikesemahulist arvelduskrediiti konto 
ajutise negatiivse saldo katmise puhvrina. 
Selliste arvelduskrediitide ja eraldi 
krediiditoodete hinnad peavad olema 
läbipaistvad ja teenusepakkuja tavapärase 
hinnakujunduspoliitikaga võrreldes 
vähemalt sama soodsad.

Or. en

Muudatusettepanek 56

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

Selgitus

Põhimaksekontosid peab üldiselt pakkuma tasuta või madala tasu eest, raportöör valis 
sõnastuse „nominaalne tasu” selleks, et määratleda sümboolne, väga madal tasu. Mõiste 
„mõistlik tasu” on liiga ebamäärane ja jätab võimaluse ettenähtust suurema tasu 
nõudmiseks.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

2. Liikmesriigid tagavad, et raamlepingu 
kohaste tarbija kohustuste täitmatajätmise 
eest tarbijalt nõutavad tasud on mõistlikud 
ja teenusepakkuja tavapärase 
hinnakujunduspoliitikaga võrreldes alati 
vähemalt sama väikesed. Tarbijalt ei tohi 
võtta mingit tasu tema tahtest 
sõltumatutes olukordades, näiteks laekuva 
makse hilinemise tõttu tagasi lükatud 
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korduvmaksete korral.

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2 a. Juhul kui artiklis 16 osutatud 
teenuseid ei pakuta tasuta, tagavad 
liikmesriigid samuti, et pädevad asutused 
kehtestavad ülempiiri nominaalsete 
tasude koguhulgale, mida makseteenuse 
pakkujad tarbijatelt aastas nõuavad.

Or. en

Muudatusettepanek 59

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. en
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 61

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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 62

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. 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. Kõnealused 
asutused teevad tihedat koostööd muude 
liikmesriikide pädevate asutustega, selleks 
et tagada korrakohane ja täielik 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmete 
võtmine.
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Or. en

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. Liikmesriigid tagavad, et maksekonto 
pakkujad loevad endale siduvaks 
vähemalt ühe või enama alternatiivse 
vaidluste lahendamise asutuse otsused.

Or. en

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 b. Liikmesriigid tagavad, et 
makseteenuse pakkujad teavitavad 
tarbijaid nendest alternatiivsetest 
vaidluste lahendamise asutusest, mille 
otsused nende suhtes kehtivad ja mis on 
pädevad lahendama võimalikke vaidlusi 
teenusepakkuja ja tarbija vahel. 
Teenusepakkujad peavad samuti osutama, 
kas nad kohustuvad või on kohustatud 
neid asutusi kasutama vaidluste 
lahendamiseks tarbijatega.

Or. en

Muudatusettepanek 65

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

1 c. Lõikes 1 b nimetatud teave peab 
olema avaldatud selgelt, arusaadavalt ja 
lihtsalt ligipääsetavalt teenusepakkuja 
veebisaidil, kui see on olemas ja 
tarbijatega sõlmitavate müügi- või 
teenuselepingute üldtingimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 d. Liikmesriigid võivad säilitada või 
võtta kasutusele alternatiivsed vaidluste 
lahendamise menetlused, millega 
lahendatakse ühiselt sarnaseid või 
identseid vaidlusi makseteenuse pakkuja 
ja mitme tarbija vahel. Alternatiivsed 
vaidluste lahendamise süsteemid nii 
üksikute kui ka kollektiivsete vaidluste ja 
hüvitiste jaoks peavad olema täiendavad 
ja mitte vastastikku välistavad.

Or. en

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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

Or. en
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