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LÜHISELGITUS

Riigi majandusarengu üks näitaja on sularahavabade tehingute tase turul. Statistika näitab, et 
arenenud riigid on esikohal internetimaksete või maksekaartide väljastamises ja kõigile 
kodanikele on kättesaadavad paljud finantsteenused. Need riigid propageerivad jõudsasti 
maksekaardisüsteemide kasutamist kaupade ja teenuste eest tasumisel internetis ning see 
laiendab tarbija valikuid ja aitab parandada majanduse toimimist. Sularahavabad tehingud on 
majanduse toimimisel tähtsad, sest nad on kiired, turvalised ja uuenduslikud. Üks peamisi 
tavasid, mis takistab saavutamast integreeritud Euroopa turgu, on nelja osalisega 
kaardimaksesüsteemide laialdane kasutamine, mis tähendab, et turul kehtivad nn 
mitmepoolsed vahendustasud. Need on tavaliselt teatavasse süsteemi kuuluvate vastuvõtvate 
ja väljaandvate makseteenuse pakkujate vahel ühiselt kokku lepitud pankadevahelised tasud. 
Selline vastuvõtvate makseteenuse pakkujate makstav vahendustasu on osa tasust, mida nad 
nõuavad kaubandusettevõtjatelt, kes omakorda kannavad selle üle tarbijatele. Seega tingivad 
kaubandusettevõtjate makstavad kõrged vahendustasud kaupade ja teenuste kõrgemaid 
lõpphindu. Tuleb märkida, et üldjuhul ei ole tarbijad teadlikud tasudest, mida 
kaubandusettevõtjad maksavad, ja samal ajal kasutavad väljaandvad makseteenuse pakkujad 
mitmeid soodustusi, et suunata tarbijaid kasutama selliseid makseviise, millega kaasnevad 
väljaandvatele makseteenuse pakkujatele suuremad tasud. Vahendustasud piiravad ka turule 
sisenemist, kuna tulu, mida väljaandvad makseteenuse pakkujad nendest saavad, toimib 
künnisena, et veenda makseteenuse pakkujaid välja andma maksekaarte või muid makseviise 
nagu interneti- ja mobiilimaksete lahendused, mida pakuvad uued turule sisenejad. Ka 
riigisisestes ja rahvusvahelistes maksekaardisüsteemides kohaldatavad väga erinevad 
vahendustasud toovad kaasa turu killustatuse ning takistavad jaemüüjatel ja tarbijatel 
siseturust täit kasu saamast. 

Kavandatud määrus parandab maksete siseturu toimimise ja arendamise tingimusi. Komisjoni 
avastatud tõkked maksete siseturu edasisele integreerimisele ja probleemi asjakohane 
lahendamine aitab paremaks muuta ELi majandust. Ettepanek on jaotatud kaheks peamiseks 
osaks. Esimeses osas on sätestatud eeskirjad vahendustasude kohta. Seoses selliste tasudega 
luuakse ettepaneku kohaselt reguleeritud ja reguleerimata valdkond. Reguleeritud valdkond 
hõlmab kõiki kaarditehinguid, mida tarbijad laialdaselt kasutavad ja millest jaemüüjatel on 
seepärast keeruline keelduda, st erakliendi deebet- ja krediitkaardid ning kaardipõhised 
maksetehingud. Reguleerimata valdkond hõlmab kõiki maksekaarditehinguid ja nendel 
põhinevaid kaardipõhiseid maksetehingud, mis jäävad reguleeritud valdkonnast välja, 
sealhulgas kolme osalisega süsteemide välja antud kaardid.

Ülaltoodut arvestades on soovitav, et ELis kehtestataks vastavad tingimused kaartide
vastuvõtmise võrgustiku väljaarendamiseks, mis on kahtlemata kaardipõhiste maksetehingute 
vahendustasusid käsitleva määruse ettepaneku eesmärk. Kindlasti on piiriüleste ja
sisetehingute vahendustasude suhtes kogu liitu hõlmavate piirmäärade vastuvõtmine tähtis 
samm siseturu toimimise parandamise ning kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba 
liikumise põhimõtte elluviimise suunas ELis, pöörates erilist tähelepanu tarbijale. Kuigi 
arvamuse koostaja tunnistab vahendustasude piirmäärade kasutuselevõtmise plaani käesoleva 
määruse II peatükis, piirab ta oma õigust muuta täiendavalt kavandatud määruse artikleid 3 ja
4.
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Siiski on oluline, et tagatakse piisavad vahendid kavandatud määruse tõhususe jaoks, et oleks 
võimalik vältida kavandatavast keelust kõrvalehoidmist. Arvamuse koostaja on veendumusel, 
et kooskõlas digitaalarengu tegevuskavas sätestatud komisjoni tehnoloogianeutraalsuse 
põhimõttega tuleks käesolevat määrust kohaldada kaardipõhiste maksetehingute suhtes, 
olenemata keskkonnast, kus tehing toimub, sealhulgas selliste jaemakseviiside ja -teenuste 
abil tehtavad tehingud, mis võivad olla võrguvälised (off-line) või internetipõhised, või 
ärikliendi kaartidega tehtavad tehingud. 

Maksetehingute turul toimuvad kiired muutused ja seetõttu on arvamuse koostaja veendunud, 
et artikli 16 läbivaatamisklausli tähtaega tuleks lühendada, et komisjon ja vajaduse korral
seadusandjad saaksid käesoleva määruse kohaldamist õigel ajal kontrollida, võttes arvesse 
uusi turusuundumusi ning uute turuosaliste ja uue tehnoloogia sisenemist turule. Arvamuse 
koostaja soovib juhtida tähelepanu asjaolule, et õigustatult ei käsitleta määruse ettepanekus 
turul sagenevaid uuenduslikke mobiilimakseid ning artiklis 16 nimetatud aruandes tuleks 
vaadelda ka selliste uuenduslike vahendite arengut.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et tuleks luua võimalus, et uued maksekaardisüsteemid 
vabastatakse käesoleva määruse artikli 7 kohaldamisest piiratud ajaks pärast liikmesriigi
otsust ja konsulteerimist komisjoniga, kuna neilt võidakse nõuda äritegevuse eest suurt tasu, 
mis ei ole proportsionaalne nende haavatava turupositsiooniga, võrreldes juba olemasolevate
peamiste kaardisüsteemidega. See aitaks luua tõhusat konkurentsi kaardipõhiste 
maksetehingute turul. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Mitmes liikmesriigis21 on ette 
valmistamisel õigusaktid, millega 
reguleeritakse vahendustasusid ja millega 
käsitletakse mitmeid küsimusi, sealhulgas 
vahendustasude piirmäärad eri tasanditel, 
kaubandusettevõtjate makstavad tasud, 
kõigi maksekaartide tunnustamise reeglid 
või suunamismeetmed. Kehtivad 
haldusotsused mõnes liikmesriigis erinevad 

(7) Mitmes liikmesriigis21 on ette 
valmistamisel või juba valmis õigusaktid, 
millega reguleeritakse vahendustasusid ja 
millega käsitletakse mitmeid küsimusi, 
sealhulgas vahendustasude piirmäärad eri 
tasanditel, kaubandusettevõtjate makstavad 
tasud, kõigi maksekaartide tunnustamise 
reeglid või suunamismeetmed. Kehtivad 
haldusotsused mõnes liikmesriigis erinevad 
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märkimisväärselt. Pidades silmas 
vahendustasude kahjulikku mõju 
jaemüüjatele ja tarbijatele, on oodata, et 
riiklikul tasandil võetakse täiendavaid 
õiguslikke meetmeid kõnealuste tasude 
taseme ja erinevuse vähendamiseks. 
Sellised siseriiklikud meetmed takistaksid 
märkimisväärselt siseturu väljaarendamist 
kaardi- ja internetimaksete ning 
kaardipõhiste mobiilimaksete valdkonnas 
ning seega piiraksid teenuste osutamise 
vabadust.

märkimisväärselt. Pidades silmas 
vahendustasude kahjulikku mõju 
jaemüüjatele ja tarbijatele, on oodata, et 
riiklikul tasandil võetakse täiendavaid
õiguslikke meetmeid kõnealuste tasude 
taseme ja erinevuse vähendamiseks. 
Sellised siseriiklikud meetmed takistaksid 
märkimisväärselt siseturu väljaarendamist 
kaardi- ja internetimaksete ning 
kaardipõhiste mobiilimaksete valdkonnas 
ning seega piiraksid teenuste osutamise 
vabadust.

__________________ __________________
21 Itaalia, Ungari, Poola ja 
Ühendkuningriik.

21 Itaalia, Ungari, Poola ja 
Ühendkuningriik.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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. Üks 
aasta 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.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastatud artikli 4 kohta esitatud muudatustega.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Oluline on tagada, et sätetest, mis 
käsitlevad makseteenuse pakkujate 
makstavaid või nende poolt nõutavaid 
vahendustasusid, ei hoita kõrvale 
väljaandvatele makseteenuse pakkujatele 
makstavate muude tasude abil. Selle 
vältimiseks tuleks käsitada vahendustasuna 
kõigi selliste tasude netosummat, mida 
väljaandev makseteenuse pakkuja on 
maksekaardisüsteemile maksnud ja mida ta 
on maksekaardisüsteemilt saanud. Selleks 
et kontrollida, kas toimub 
kõrvalehoidmine, tuleks vahendustasu 
arvutamisel võtta arvesse selliste maksete 
või soodustuste kogusummat, mida
väljaandev makseteenuse pakkuja saab 
maksekaardisüsteemilt seoses reguleeritud 
tehingutega ja millest on maha arvatud 
tasud, mida väljaandev makseteenuse 
pakkuja on maksnud 
maksekaardisüsteemile. Kõnealused 
maksed, soodustused ja tasud võivad olla 
otsesed (st mahu- või tehingupõhised) või 
kaudsed (turustamissoodustused, 
boonused, allahindlused teatavate 
tehingumahtude puhul).

(23) Oluline on tagada, et sätetest, mis 
käsitlevad makseteenuse pakkujate 
makstavaid või nende poolt nõutavaid 
vahendustasusid, ei hoita kõrvale 
väljaandvatele makseteenuse pakkujatele 
makstavate muude tasude abil. Selle 
vältimiseks tuleks käsitada vahendustasuna 
kõigi selliste tasude netosummat, mida 
makseteenuse pakkuja, s.o väljaandja või 
vastuvõtja, on maksekaardisüsteemile 
maksnud ja mida ta on 
maksekaardisüsteemilt saanud. Selleks et 
kontrollida, kas toimub kõrvalehoidmine, 
tuleks vahendustasu arvutamisel võtta 
arvesse selliste maksete või soodustuste 
kogusummat, mida makseteenuse pakkuja 
saab maksekaardisüsteemilt seoses 
reguleeritud tehingutega ja millest on maha 
arvatud tasud, mida makseteenuse pakkuja 
on maksnud maksekaardisüsteemile. 
Kõnealused maksed, soodustused ja tasud 
võivad olla otsesed (st mahu- või 
tehingupõhised) või kaudsed 
(turustamissoodustused, boonused, 
allahindlused teatavate tehingumahtude 
puhul või eri töötlemis- ja litsentsitasud, 
mis ei kuulu makseteenuse pakkuja otsese 
sissetuleku alla). Tehes kindlaks, kas 
määruse sätetest on kõrvale hoitud, tuleks 
vaadelda ka tulu, mida saadakse 
programmidest, mille on ühiselt läbi 
viinud kaartide väljaandjad ja
makseteenuse pakkujad, ning 
väljaandjate tulu, mida saadakse teise 
väljaandjaga sõlmitud lepingu alusel 
tehtud kaardipõhistest tehingutest.

Or. en
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Selgitus

Täpsus on kasulik selguse saavutamiseks, sest väljaandja ei ole alati vastuvõtja. Samuti tuleks 
selgitada, millisele muule puhaskasumile kohaldatakse artikli 5 sätteid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Tarbijad üldiselt ei ole teadlikud 
tasudest, mida kaubandusettevõtjad 
maksavad makseviisi kasutamise eest. 
Samal ajal võivad mitmed soodustused, 
mida väljaandvad makseteenuse pakkujad 
annavad (nt reisitšekid, boonused, 
allahindlused, makse tagasinõudmised, 
tasuta kindlustus jne), suunata tarbijaid 
selliste makseviiside kasutamise suunas, 
millega kaasnevad väljaandvatele 
makseteenuse pakkujatele suured tasud.
Selle vältimiseks tuleks meetmeid, millega 
kehtestatakse vahendustasule piirangud, 
kohaldada ainult maksekaartide suhtes, 
mis on masstoodang ja mille 
vastuvõtmisest on kaubandusettevõtjatel 
üldiselt raske keelduda, kuna neid on 
palju välja antud ja neid kasutatakse 
laialdaselt (nt tarbija deebet- ja 
krediitkaardid). Selleks et edendada turu 
tõhusat toimimist sektori reguleerimata 
osades ja piirata äritegevuse 
ülekandumist sektori reguleeritud osast 
reguleerimata osasse, tuleb võta mitmeid 
meetmeid, sealhulgas eraldada süsteem ja 
infrastruktuur, tagada maksja juhtimine 
makse saaja poolt ja võimaldada makse 
saajal valikuliselt aktsepteerida makseviise.

(24) Tarbijad üldiselt ei ole teadlikud 
tasudest, mida kaubandusettevõtjad 
maksavad makseviisi kasutamise eest. 
Samal ajal võivad mitmed soodustused, 
mida väljaandvad makseteenuse pakkujad 
annavad (nt reisitšekid, boonused, 
allahindlused, makse tagasinõudmised, 
tasuta kindlustus jne), suunata tarbijaid 
selliste makseviiside kasutamise suunas, 
millega kaasnevad väljaandvatele 
makseteenuse pakkujatele suured tasud. 
Selleks et edendada turu tõhusat toimimist, 
tuleb võtta mitmeid meetmeid, sealhulgas 
eraldada süsteem ja infrastruktuur, tagada 
maksja juhtimine makse saaja poolt ja 
võimaldada makse saajal valikuliselt 
aktsepteerida makseviise.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 

(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 krediitkaarte. Selleks et 
kaitsta tarbijat ning tema suutlikkust 
kasutada maksekaarte võimalikult sageli, 
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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.

peaksid kaubandusettevõtjad olema 
kohustatud vastu võtma kõiki maksekaarte, 
mille suhtes kohaldatakse sama 
reguleeritud vahendustasu.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 kaardipõhiste 
maksetehingute jaoks, mille puhul nii 
maksja makseteenuse pakkuja kui ka 
makse saaja makseteenuse pakkuja asuvad 
liidus.

Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleb täpsustada kooskõlas digitaalarengu tegevuskavas ja põhjenduses 21 
sätestatud komisjoni tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega: „tuleks käesolevat määrust 
kohaldada kaardipõhiste maksetehingute suhtes sõltumata keskkonnast, kus tehing toimub, 
sealhulgas selliste jaemakseviiside ja -teenuste abil tehtavad tehingud, mis võivad olla 
võrguvälised (off-line), internetipõhised või mobiilipõhised”.
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Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ärikliendi kaartidega tehtavad 
tehingud;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ärikliendi kaartide erinev käsitlus ei ole majanduslikult põhjendatud.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „ärikliendi kaart” — ettevõtjatele või 
avaliku sektori üksustele väljastatud mis 
tahes maksekaart, mille kasutusala on 
piiratud töötajate või avalike teenistujate 
tegevuskulude tasumisega, või 
äritegevusega tegelevatele füüsilisest 
isikust ettevõtjatele väljastatud mis tahes 
kaart, mille kasutusala on piiratud 
kõnealuste füüsilisest isikust ettevõtjate 
või nende töötajate tegevuskulude 
tasumisega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määratlus ei ole vajalik, sest määrus kehtib ärikliendi kaartidele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) „maksekaart” – maksekaart, mida 
selle omanik võib kasutada, et oma rahale 
juurde pääseda, teha vastuvõtja kaudu 
ostu eest makse, mille võtab vastu makse 
saaja, et töödelda maksetehinguid, või 
muu maksekohustuse täitmiseks;

Or. en

Selgitus

Maksekaardi mõistet kasutatakse ettepanekus mitu korda ja selguse huvides näib vajalik 
esitada selle määratlus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendustasu erakliendi piiriüleste deebet-
või krediitkaarditehingute puhul

Vahendustasu erakliendi piiriüleste deebet-
või krediitkaardipõhiste maksetehingute
puhul

Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleb täpsustada kooskõlas digitaalarengu tegevuskavas ja põhjenduses 21 
sätestatud komisjoni tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega: „tuleks käesolevat määrust 
kohaldada kaardipõhiste maksetehingute suhtes sõltumata keskkonnast, kus tehing toimub, 
sealhulgas selliste jaemakseviiside ja -teenuste abil tehtavad tehingud, mis võivad olla 
võrguvälised (off-line), internetipõhised või mobiilipõhised”.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 
krediitkaardipõhiste maksetehingute
puhul vahendustasu tehingu kohta või 
muud kokkulepitavat tasu, millel on 
sarnane eesmärk või mõju, üle 0,3 % 
tehingu väärtusest.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Vahendustasu erakliendi kõigi deebet- või 
krediitkaarditehingute puhul

Vahendustasu erakliendi kõigi deebet- või 
krediitkaardipõhiste maksetehingute
puhul

Or. en

Selgitus

Sõnastust tuleb täpsustada kooskõlas digitaalarengu tegevuskavas ja põhjenduses 21 
sätestatud komisjoni tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega: „tuleks käesolevat määrust 
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kohaldada kaardipõhiste maksetehingute suhtes sõltumata keskkonnast, kus tehing toimub, 
sealhulgas selliste jaemakseviiside ja -teenuste abil tehtavad tehingud, mis võivad olla 
võrguvälised (off-line), internetipõhised või mobiilipõhised”.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 maksetehingute puhul 
vahendustasu tehingu kohta või muud 
kokkulepitavat tasu, millel on sarnane 
eesmärk või mõju, üle 0,2 % tehingu 
väärtusest.

Or. en

Selgitus

Ühest aastast peaks uue nõudega kohanemiseks piisama, eriti võttes arvesse, et mõnes 
liikmesriigis kavatsetakse juba kehtestada sarnased õigusaktid.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 maksetehingute puhul 
vahendustasu tehingu kohta või muud 
kokkulepitavat tasu, millel on sarnane 
eesmärk või mõju, üle 0,3 % tehingu 
väärtusest.

Or. en
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Selgitus

Ühest aastast peaks uue nõudega kohanemiseks piisama, eriti võttes arvesse, et mõnes 
liikmesriigis kavatsetakse juba kehtestada sarnased õigusaktid.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 
makseteenuse pakkuja (väljaandja või 
vastuvõtja) on saanud 
maksekaardisüsteemilt seoses 
maksetehingutega või nendega seotud 
toimingutega.

Or. en

Selgitus

Täpsus on kasulik selguse saavutamiseks, sest väljaandja ei ole alati vastuvõtja.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Erandina ja pärast komisjoniga 
konsulteerimist võivad liikmesriigid ette 
näha, et piiratud aja jooksul ei kohaldata 
seda artiklit äsja loodud 
maksekaardisüsteemidele.

Or. en

Selgitus

Tähtis on meeles pidada uusi maksekaardisüsteeme, mille äritegevuselt võidakse nõuda suurt 
tasu, mis ei ole proportsionaalne nende haavatava turupositsiooniga, võrreldes juba 
olemasolevate peamiste kaardisüsteemidega. Selline piiratud aja jooksul kehtiv säte aitaks
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luua tõhusat konkurentsi kaardipõhiste maksetehingute turul.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nelja aasta möödumisel käesoleva 
määruse jõustumisest esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande määruse kohaldamise kohta. 
Komisjoni aruandes hinnatakse eelkõige 
vahendustasu taseme asjakohasust ning 
suunamismehhanisme nagu tasud, võttes 
arvesse erinevate makseviiside kasutamist 
ja kulusid ning uute turuosaliste ja uue 
tehnoloogia sisenemist turule.

Kahe aasta möödumisel käesoleva määruse 
jõustumisest esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
määruse kohaldamise kohta. Komisjoni 
aruandes hinnatakse eelkõige vahendustasu 
taseme asjakohasust ning 
suunamismehhanisme nagu tasud, võttes 
arvesse erinevate makseviiside kasutamist 
ja kulusid ning uute turuosaliste ja uue 
tehnoloogia sisenemist turule.

Or. en

Selgitus

On vajalik, et komisjon uuriks määruse esmast mõju makseturule enne nelja aasta möödumist, 
sest sel turul toimuvad kiired muudatused.


