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LÜHISELGITUS

Tõhusad ja turvalised maksesüsteemid on esmatähtsad siseturu nõuetekohaseks toimimiseks 
ja majandustehingute tegemiseks. Sellega seoses on eurodes osutatavate makseteenuste 
siseturu (ühtne euromaksete piirkond – SEPA) loomine äärmiselt oluline ja seda tuleb silmas 
pidada. SEPA kreeditkorraldus käivitati 28. jaanuaril 2008. SEPA otsearvelduse käivitamine 
oli teine oluline teetähis SEPA rakendamisel ELi skeemide abil. Kui SEPAt rakendatakse 
täielikult, pakub see olulist kasu ja kokkuhoidu kogu Euroopa majandusele. 

Samas on Euroopa Liitu hõlmavad elektroonilised maksevahendid veel kaugel sellest, et 
asendada riiklikke makseid. Vajadus viia ellu praeguste Euroopa maksesüsteemide 
standardimine, viies nad üle IBANi ja BICiga rahvusvahelisse menetlusse, on küsitav. Senise 
aeglase SEPA-le ülemineku tõttu leiavad aga kõik sidusrühmad üha enam, et õiguslikult 
siduva tähtaja kehtestamine võib olla projekti edukaks lõpuleviimiseks vajalik. Seetõttu tuleb 
seada üleminekutähtajad eurodes tehtavate otsearvelduste ja kreeditkorralduste jaoks, et 
saavutada makseturu täielik lõimumine. Sellega seoses tuleks makseteenuse kasutajatele ja 
makseteenuse pakkujatele anda piisavalt aega nende tehniliste nõuetega kohanemiseks, et 
tähtaegadest kinni pidada. Tähtajad tuleks kehtestada nii, et ülemineku elluviimiseks oleks 
piisavalt aega. Asjakohaseks peetakse kreeditkorralduste puhul 36 kuu pikkust perioodi ja 
otsearvelduste puhul 48 kuu pikkust perioodi pärast määruse jõustumist.

SEPA-le üleminek mõjutab kasutajaid, sealhulgas kodanikke ning väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid, viies praeguse süsteemi üle ühtsetele ELi pangakontonumbritele (IBAN 
ja BIC). Eelkõige ei tohi tarbija rolli selles protsessis kahjustada. Oluline on, et 
pangandussektor seda üleminekut hõlbustaks. Pankadelt tuleks nõuda üldsuse teadlikkuse 
suurendamiseks spetsiifiliste ja ulatuslikke teavituskampaaniate läbiviimist, et muuta 
arusaadavamaks eelkõige IBANi ja BICi numbrite koostamine. Lisaks peaksid pangad tagama 
klientidega suhtlemisel läbipaistva teabepoliitika. Neid meetmeid peetakse äärmiselt 
olulisteks selleks, et lihtsamate ja turvaliste Euroopa Liitu hõlmavate maksesüsteemide 
elluviimine oleks sujuv ja nõuetekohane ning Euroopa kodanikud muutuseid aktsepteeriksid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tehniline standardimine on võrgustike
(nt ELi makseturg) lõimumise nurgakivi.

(11) Tehniline standardimine on võrgustike
(nt ELi makseturg) lõimumise nurgakivi.
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Rahvusvaheliste või Euroopa 
standardiasutuste väljatöötatud standardid 
peaksid alates teatavast kuupäevast olema 
kohustuslikud kõigi asjakohaste tehingute 
puhul. Maksete puhul hõlmavad 
kõnealused standardid rahvusvahelist 
pangakontonumbrit (IBAN), panga 
tunnuskoodi (BIC) ja finantstehinguid 
käsitlevate sõnumite standardit (ISO 20022 
XML standard). Täieliku koostalitlusvõime 
tagamiseks ELis on seepärast oluline, et 
kõik makseteenuse pakkujad kasutaksid 
kõnealuseid standardeid. Eelkõige peaksid 
liikmesriigid vajaduse korral laiaulatuslike 
teavitamis- ja lihtsustamismeetmete abil 
edendama IBANi ja BICi kohustuslikku 
kasutamist, et soodustada sujuvat ja 
probleemideta üleminekut
üleeuroopalistele kreeditkorraldustele ja 
otsearveldustele, eelkõige tarbijate puhul.

Rahvusvaheliste või Euroopa 
standardiasutuste väljatöötatud standardid 
peaksid alates teatavast kuupäevast olema 
kohustuslikud kõigi asjakohaste tehingute 
puhul. Maksete puhul hõlmavad 
kõnealused standardid rahvusvahelist 
pangakontonumbrit (IBAN), panga 
tunnuskoodi (BIC) ja finantstehinguid 
käsitlevate sõnumite standardit (ISO 20022 
XML standard). Täieliku koostalitlusvõime 
tagamiseks ELis on seepärast oluline, et 
kõik makseteenuse pakkujad kasutaksid 
kõnealuseid standardeid. Eelkõige peaksid 
liikmesriigid laiaulatuslike teavitamis- ja 
lihtsustamismeetmete abil edendama 
IBANi ja BICi kohustuslikku kasutamist, 
et valmistada tarbijaid aegsasti ja 
nõuetekohaselt ette üleeuroopalistele 
kreeditkorraldustele ja otsearveldustele
üleminekuks. Eelkõige peaksid kõnealust 
üleminekut hõlbustama pangad, viies 
üldsuse teadlikkuse suurendamiseks läbi 
spetsiifilisi ja ulatuslikke 
teavituskampaaniaid ning tagades 
klientidega suhtlemisel teabepoliitika 
läbipaistvuse. Asjakohane ja ulatuslik 
teabepoliitika on vältimatult vajalik 
selleks, et saada heakskiit eelkõige
tarbijaid puudutavatele suurtele 
muudatustele.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Asjakohane on kehtestada tähtajad, 
mil kõik kreeditkorraldused ja 
otsearveldused peavad vastama 
kõnealustele tehnilistele nõuetele, ja jätta 
turg samas avatuks edasiarendustele ja 
uuendustele.

(12) Asjakohane on kehtestada tähtajad, 
mil kõik kreeditkorraldused ja 
otsearveldused peavad vastama 
kõnealustele tehnilistele nõuetele, ja jätta 
turg samas avatuks edasiarendustele ja 
uuendustele. Makseteenuse pakkujatele ja 



PA\865128ET.doc 5/23 PE462.912v01-00

ET

makseteenuse kasutajatele tuleks anda 
piisavalt aega nende tehniliste nõuetega 
kohanemiseks, et tähtaegadest kinni 
pidada. Riigisiseste maksetehingute jaoks 
peaksid makseteenuse pakkujad oma 
jaeklientidele tagama vajalikud tehnilised 
teenused, et kindlustada sujuv ja turvaline 
üleminek käesoleva määrusega ette 
nähtud tehnilistele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Mõnes liikmesriigis kasutatakse 
teatavaid varasemaid maksevahendeid, mis 
on kreeditkorraldused või otsearveldused, 
kuid millel on sageli ajaloolistel või 
õiguslikel põhjustel teatavad eriomadused.
Kuna selliste toodetega tehtavate 
tehingute suurus on tavaliselt väga väike, 
võib neid liigitada nišitoodeteks. Selliste 
nišitoodete puhul kohaldatav 
üleminekuperiood, mis on piisavalt pikk, et 
minimeerida ülemineku mõju 
makseteenuse kasutajatele, peaks aitama 
turu mõlemal poolel keskenduda eelkõige 
kreeditkorralduste ja otsearvelduste 
põhiosale ning seega saada ELi 
integreeritud makseturust võimalikult palju 
kasu varem.

(16) Mõnes liikmesriigis kasutatakse 
teatavaid varasemaid maksevahendeid, mis 
on kreeditkorraldused või otsearveldused, 
kuid millel on sageli ajaloolistel või 
õiguslikel põhjustel teatavad eriomadused.
Selliste nišitoodete puhul kohaldatav 
üleminekuperiood, mis on piisavalt pikk, et 
minimeerida ülemineku mõju 
makseteenuse kasutajatele, peaks aitama 
turu mõlemal poolel keskenduda eelkõige 
kreeditkorralduste ja otsearvelduste 
põhiosale ning seega saada ELi 
integreeritud makseturust võimalikult palju 
kasu varem.

Or. en

Selgitus

Enamikku neist toodetest võib kirjeldada nišitoodetena, kuid mitte kõiki. Mõnes liikmesriigis 
kasutatakse spetsiifilisi otsearveldusvahendeid, mis on maksekaarditehinguga väga sarnased 
ja millega tehtavate tehingute maht on üsna märkimisväärne. Mõlemal juhul on vaja 
üleminekuperioodi.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Maksete siseturu praktiliseks 
toimimiseks on oluline tagada, et maksjad
(nt ettevõtjad või ametiasutused) saavad 
saata kreeditkorraldusi saajate
maksekontodele, mis on avatud 
makseteenuse pakkujate juures, kes asuvad 
teises liikmesriigis ja kellele on käesoleva 
määruse kohaselt juurdepääs.

(17) Maksete siseturu praktiliseks 
toimimiseks on oluline tagada, et maksjad
(nt tarbijad, ettevõtjad või ametiasutused) 
saavad saata kreeditkorraldusi saajate 
maksekontodele, mis on avatud 
makseteenuse pakkujate juures, kes asuvad 
teises liikmesriigis ja kellele on käesoleva 
määruse kohaselt juurdepääs.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Pädevatel asutustel peaksid olema 
volitused võtta oma järelevalvekohustuste 
tõhusaks täitmiseks kõik vajalikud 
meetmed, et tagada käesoleva määruse 
järgimine makseteenuse pakkujate poolt.

(18) Pädevatel asutustel peaksid olema 
volitused võtta oma järelevalvekohustuste 
tõhusaks täitmiseks kõik vajalikud 
meetmed tagamaks, et makseteenuse 
pakkujad järgivad käesolevat määrust ja 
pakuvad makseteenuse kasutajatele, 
eelkõige tarbijatele, tehnilisi teenuseid, et 
saavutada üleminek käesoleva määrusega 
ette nähtud tehnilistele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) suuremahuliste maksete süsteemide b) suuremahuliste maksete süsteemide
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(large value payment systems) kaudu 
töödeldud ja arveldatud maksetehingud, 
mille puhul makse algataja ja makse 
lõplik saaja on makseteenuste pakkuja;

(large value payment systems) kaudu 
töödeldud ja arveldatud maksetehingud;

Or. en

Selgitus

SEPA hõlmab standardseid makseid ja seda ei tohiks laiendada suuremahuliste maksete 
süsteemi kuuluvatele (tarbijate) tehingutele.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Kreeditkorralduste ja otsearvelduste 

suhtes kohaldatavad olulised tehnilised 
nõuded

1. Makseteenuse pakkujad teostavad 
kreeditkorraldus- ja 
otsearveldustehinguid kooskõlas järgmiste 
nõuetega:
a) makseteenuse pakkujad ja 
makseteenuse kasutajad kasutavad 
maksekonto identifitseerimiseks 
rahvusvahelist pangakontonumbrit IBAN, 
olenemata sellest, kas nii maksja 
makseteenuse pakkuja kui ka saaja 
makseteenuse pakkuja või maksetehingus 
ainukesena osalev makseteenuse pakkuja 
asuvad samas liikmesriigis või kas üks 
makseteenuse pakkuja asub teises 
liikmesriigis;
b) makseteenuse pakkujad kasutavad 
maksetehingu edastamisel teisele 
makseteenuse pakkujale või 
maksesüsteemile ISO 20022 XML 
standardil või selle asemel kehtestatud 
standardil põhinevat sõnumivormingut;
c) Kui makseteenuse kasutaja algatab või 
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saab üksikülekandeid, mida edastatakse 
protsessidevahelise dialoogi vormis või 
koondatud pakkfailina, kasutatakse ISO 
20022 XML standardil või selle asemel 
kehtestatud standardil põhinevat 
sõnumivormingut;
d) makseteenuse pakkuja nõustub artiklis 
5 vastava makseteenuse kohta nimetatud 
kuupäevaks vastu võtma makseteenuse 
kasutaja algatusi punktis c nimetatud 
kujul, kui makse kasutaja seda soovib;
e) makseteenuse pakkujad saadavad 
makseteenuse kasutajale või teevad talle 
kättesaadavaks …* maksetehingut 
puudutava teabe punktis c nimetatud 
kujul, kui makse kasutaja seda soovib.
2. Lisaks lõikes 1 osutatud nõuetele 
kohaldatakse otsearveldustehingute 
suhtes järgmisi nõudeid:
a) maksja edastab oma konto IBANi ja 
vajaduse korral oma makseteenuse 
pakkuja BIC-koodi makse saajale ainult 
üks kord enne esimest 
otsearveldustehingut;
b) saaja saadab oma makseteenuse 
pakkujale volitust käsitleva teabe esimese 
otsearveldustehingu ja ühekordse 
otsearveldustehingu ning iga järgneva 
otsearveldustehingu puhul ning saaja 
makseteenuse pakkuja edastab volitust 
käsitleva teabe maksja makseteenuse 
pakkujale iga otsearveldustehingu puhul;
c) maksja võib: 
i) nõuda, et tema makseteenuse pakkuja 
piiraks otsearvelduste kogumist teatava 
summa või ajavahemikuga või mõlemaga; 
või
ii) nõuda, et tema makseteenuse pakkuja 
blokeeriks mis tahes otsearveldused tema 
kontol või mis tahes ühe või mitme 
konkreetse saaja algatatud 
otsearveldused, või lubada otsearveldusi 
ainult ühelt või mitmelt konkreetselt 
saajalt;
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d) tagasimakseõiguse saab välistada 
üksnes juhul, kui makse volituses 
määratakse kindlaks
i) maksetehingu täpne summa ja selle 
võimalik korduvus; ning
ii) maksja selge nõusolek selle kohta, et 
tagasimakseõigust ei kohaldata;
e) kui ei kohaldata tagasimakseõigust 
(ilma et see piiraks punkti d kohaldamist), 
kontrollib maksja makseteenuse pakkuja 
iga otsearveldustehingut, veendumaks, et 
esitatud otsearveldustehingu summa 
vastab volituse kohasele summale, ja 
debiteerib seejärel maksja kontot volitust 
käsitleva teabe alusel;
f) nõusolek antakse nii saajale kui ka 
maksja makseteenuse pakkujale (otse või 
kaudselt saaja kaudu) ja volitused koos 
nende hilisemate muudatustega ja/või 
tühistamistega säilitab saaja või saaja 
nimel tegutsev kolmas isik ning 
otsearvelduseks nõusoleku andmise 
menetlus kooskõlastatakse maksja ja tema 
makseteenuse pakkuja vahel.
3. Lisaks lõikes 1 nimetatud nõuetele 
edastab kreeditkorralduse saaja iga 
kreeditkorraldusnõude korral maksjatele 
oma rahvusvahelise pangakontonumbri 
IBAN ja makseteenuse pakkuja BIC-
koodi.
4. Lisaks käesoleva artikli lõigetele 1, 2 ja 
3 kohaldatakse kreeditkorraldus- ja 
otsearveldustehingute puhul ka lisas 
toodud täiendavaid tehnilisi nõudeid. 
Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte artikli 12 kohaselt 
lisa muutmiseks, et võtta arvesse tehnika 
edusamme ja arenguid turul.
Kui see on maksesüsteemide stabiilsuse ja 
nõuetekohase toimimise ohtusattumise 
tõttu tungivalt vajalik, kohaldatakse 
käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 15 
ette nähtud menetlust.
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* Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 48 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kreeditkorralduste ja otsearvelduste suhtes 
kohaldatavad nõuded

Kreeditkorralduste ja otsearvelduste suhtes 
kohaldatavad üleminekutähtajad

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt [12 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist – sisestada 
konkreetne kuupäev] tehakse 
kreeditkorraldused vastavalt lisa punktides 
1 ja 2 sätestatud tehnilistele nõuetele.

1. Hiljemalt …* tehakse 
kreeditkorraldused vastavalt artikli 4 a 
lõigetes 1 ja 3 ning lisa punktides 1 ja 2 
sätestatud tehnilistele nõuetele.

* Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 36 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Selguse ja lihtsuse eesmärgil kehtestatakse kreeditkorraldustele ja otsearveldustele üks 
üleminekutähtaeg.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt [24 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumist – sisestada 
konkreetne kuupäev] tehakse 
otsearveldused vastavalt artiklile 6 ning 
lisa punktides 1 ja 3 sätestatud tehnilistele 
nõuetele.

2. Hiljemalt …* tehakse otsearveldused 
vastavalt artiklile 6 ning artikli 4 a lõigetes 
1 ja 2 ning lisa punktides 1 ja 3 sätestatud 
tehnilistele nõuetele.

* Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 48 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui maksja on andnud enne artikli 5 
lõikes 2 või lõikest 3 tulenevat kuupäeva 
saajale loa võtta vastu korduvaid 
otsearveldusi, siis loetakse kõnealust luba 
maksja nõusolekuks, et maksja 
makseteenuse pakkuja teostab kõnealuse 
saaja poolt vastuvõetavad otsearveldused.

Or. en

Selgitus

SEPA reeglistikus kirjeldatakse varasemate volituste ülekandmise võimalusi. See piirdub 
siiski riikliku tasandi menetlustega ja ei võimaldaks varasemate volituste piiriülest 
kasutamist.
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Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) maksjalt ei võeta tasusid R-tehingute 
eest, mis tulenevad ebapiisavatest 
vahenditest maksja kontol enne, kui 
otsearvelduse maksetähtaeg on käes;

Or. en

Selgitus

Maksja peaks maksma mitmepoolset vahendustasu üksnes juhul, kui R-tehing on tingitud 
asjaolust, et tema kontol ei olnud otsearvelduse maksetähtajal piisavalt vahendeid. Muud R-
tehingud ei ole tõenäoliselt maksja põhjustatud. Muud pooled ei tohiks edastada maksjale 
selliste R-tehingute tasusid, mis ei ole maksja põhjustatud.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) saaja, saaja makseteenuse pakkuja 
või maksja makseteenuse pakkuja tohib 
R-tehingute tasusid maksjale edastada 
ainult juhul, kui maksja on nende 
tehingute ebaõnnestumises süüdi;

Or. en

Selgitus

Vt eelmine selgitus.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c



PA\865128ET.doc 13/23 PE462.912v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) R-tehingutelt võetav tasu ei ületa R-
tehingute käitlemise tegelikke kulusid, 
mida kannab kõige kulutõhusam võrreldav
makseteenuse pakkuja, kes on 
mitmepoolses kokkuleppes osalejate 
hulgas representatiivne tehingumahu ja 
teenuste laadi osas;

c) R-tehingutelt võetav tasu ei ületa R-
tehingute käitlemise tegelikke kulusid, 
mida kannab mitmepoolses kokkuleppes 
osalev kõige kulutõhusam makseteenuse 
pakkuja tehingumahu ja teenuste laadi 
osas;

Or. en

Selgitus

Ei ole asjakohane kasutada ainult üht võrdlusalust, kuna käitlemiskulud erinevad 
makseteenuse pakkujate ja liikmesriikide vahel. Seetõttu tuleks võrdlusaluseks võtta kõige 
kulutõhusam osalev teenusepakkuja.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon jälgib lõikes 2 osutatud R-
tehingute tasusid liikmesriikides. 
Komisjon tagab, et R-tehingute tasud 
liikmesriikides läheneksid üksteisele aja 
jooksul ja et R-tehingute tasud ei oleks 
liikmesriikides erinevad sel määral, et 
puuduksid võrdsed tingimused.

Or. en

Selgitus

Aja jooksul peaksid R-tehingute tasud lähenema kõige tõhusama makseteenuse pakkuja 
tegelikele käitlemisega seotud kuludele. Samal ajal peaks komisjon jälgima seda, kas R-
tehingute tasude erinevused liikmesriikide vahel seavad ohtu võrdsed võimalused piiriüleste 
tehingute puhul.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Teavitamise nõuded

1. Selleks et tagada tehingute 
standardimise ning IBANi ja BICi 
kohustusliku kasutamise aktsepteerimine 
liidu kodanike poolt, viivad liikmesriigid 
ja pangad läbi spetsiifilisi ja ulatuslikke 
teavituskampaaniaid, et tõsta üldsuse 
teadlikkust ja selgitada asjakohaselt seda, 
millised on muudatuste tagajärjed 
riigisisestele ja rahvusvahelistele 
tehingutele.
2. Pangad hõlbustavad üleminekut oma 
klientide jaoks, kasutades klientidega 
suhtlemisel läbipaistvat teabepoliitikat, 
eelkõige IBANi ja BICi kohustusliku 
kasutamise osas.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artikli 5 lõikes 4 osutatud 
delegeeritud õigusakte. Kiireloomulistel 
juhtudel võib kohaldada artiklit 15.

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artikli 4 a lõikes 4 ja 
artikli 5 lõikes 4 osutatud delegeeritud 
õigusakte.

Or. en

Selgitus

Viiakse kooskõlla artikliga 4 a (uus).
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 5 lõikes 4 osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 4 a lõikes 4 ja artikli 5 lõikes 4 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal
tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Viiakse kooskõlla artikliga 4 a (uus).

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab [kolme aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist –
sisestada konkreetne kuupäev] Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Euroopa Keskpangale aruande käesoleva 
määruse kohaldamise kohta ning lisab 
aruandele vajaduse korral ettepaneku.

Komisjon esitab …* Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Euroopa Keskpangale aruande käesoleva 
määruse kohaldamise kohta ning lisab 
aruandele vajaduse korral ettepaneku.

* Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 5 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Kavandatav üleminekutähtaeg otsearvelduste puhul on 4 aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist (artikli 5 lõige 2): aruanne selle kohaldamise kohta esitatakse üks aasta hiljem.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artiklis 5 osutatud kuupäevani kestva 
üleminekuperioodi jooksul osutab 
makseteenuse pakkuja oma jaeklientidele 
riigisiseste maksetehingute jaoks tehnilisi 
teenuseid, mis võimaldavad neil 
konverteerida BBANi tehniliselt ja 
turvaliselt vastavaks IBANiks asjaomase 
makseteenuse pakkuja kaudu.

Or. en

Selgitus

Makseteenuse pakkujad peaksid tagama vajaliku tehnilise toe, et kindlustada tarbijate sujuv 
ja turvaline üleminek IBANile ja BICile.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Makseteenuse pakkujad, kes asuvad 
liikmesriigis, mille omavääring ei ole euro, 
täidavad artiklis 4 ja lisa punktides 1 ja 2 
sätestatud nõuded eurodes tehtavate 
kreeditkorralduste puhul ning artiklis 4 ja 
lisa punktides 1 ja 3 sätestatud nõuded 
eurodes tehtavate otsearvelduste puhul
[nelja aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist – sisestada 
konkreetne kuupäev]. Kui sellises 
liikmesriigis võetakse euro omavääringuna 
kasutusele enne [kolme aasta möödumist 
käesoleva määruse jõustumisest – sisestada 
konkreetne kuupäev], täidab kõnealuses 
liikmesriigis asuv makseteenuse pakkuja 
kõnealused nõuded ühe aasta jooksul alates 
kuupäevast, mil asjaomane liikmesriik 

2. Makseteenuse pakkujad, kes asuvad 
liikmesriigis, mille omavääring ei ole euro, 
täidavad artiklis 4 ja lisa punktides 1 ja 2 
sätestatud nõuded eurodes tehtavate 
kreeditkorralduste puhul ning artiklis 4 ja 
lisa punktides 1 ja 3 sätestatud nõuded 
eurodes tehtavate otsearvelduste puhul
hiljemalt …*. Kui sellises liikmesriigis 
võetakse euro omavääringuna kasutusele 
enne [kolme aasta möödumist käesoleva 
määruse jõustumisest – sisestada 
konkreetne kuupäev], täidab kõnealuses 
liikmesriigis asuv makseteenuse pakkuja 
kõnealused nõuded kahe aasta jooksul 
alates kuupäevast, mil asjaomane 
liikmesriik liitus euroalaga.
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liitus euroalaga.

* Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 4 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 18 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 924/2009
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 6 asendatakse tekst „enne 1. 
novembrit 2012” tekstiga „enne [24 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist –
sisestada konkreetne kuupäev]”;

1. Artiklis 6 asendatakse tekst „enne 1. 
novembrit 2012” tekstiga „enne ...*”;

* Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 48 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Viiakse kooskõlla kavandatava artikli 5 lõikega 2.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 18 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 924/2009
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikes 1 asendatakse tekst „enne 1. 
novembrit 2012” tekstiga „enne [24 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist –
sisestada konkreetne kuupäev]”;

a) lõikes 1 asendatakse tekst „enne 1. 
novembrit 2012” tekstiga „enne ...*”;

* Väljaannete talitus, palun lisada 
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kuupäev: 48 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 18 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 924/2009
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõikes 2 asendatakse tekst „enne 1. 
novembrit 2012” tekstiga „enne [24 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist –
sisestada konkreetne kuupäev]”;

b) lõikes 2 asendatakse tekst „enne 1. 
novembrit 2012” tekstiga „enne ...*”;

* Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 48 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 18 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 924/2009
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lõikes 3 asendatakse tekst „enne 1. 
novembrit 2012” tekstiga „enne [24 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist –
sisestada konkreetne kuupäev]”;

c) lõikes 3 asendatakse tekst „enne 1. 
novembrit 2012” tekstiga „enne ...*”;

* Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 48 kuud pärast käesoleva 
määruse jõustumise kuupäeva.

Or. en
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Kreeditkorraldus- ja 
otsearveldustehingute suhtes kohaldatakse
järgmisi tehnilisi nõudeid.

1) Lisaks artiklis 4 a sätestatud olulistele 
tehnilistele nõuetele kohaldatakse
kreeditkorraldus- ja otsearveldustehingute 
suhtes järgmisi tehnilisi nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Makseteenuse pakkujad ja 
makseteenuse kasutajad kasutavad 
maksekonto identifitseerimiseks 
rahvusvahelist pangakontonumbrit IBAN, 
olenemata sellest, kas nii maksja 
makseteenuse pakkuja kui ka saaja 
makseteenuse pakkuja või maksetehingus 
ainukesena osalev makseteenuse pakkuja 
asuvad samas liikmesriigis või kas üks 
makseteenuse pakkuja asub teises 
liikmesriigis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 1 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Makseteenuse pakkujad kasutavad 
maksetehingu edastamisel teisele 
makseteenuse pakkujale või 
maksesüsteemile ISO 20022 XML 
standardil põhinevat sõnumivormingut.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Kui makseteenuse kasutaja algatab või 
saab üksikülekande, mis on edastamiseks 
kokku koondatud, kasutatakse ISO 20022 
XML standardil põhinevat 
sõnumivormingut.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Kreeditkorralduste saaja edastab iga 
kreeditkorraldusnõude korral maksjatele 
oma rahvusvahelise pangakontonumbri 
IBAN ja makseteenuse pakkuja BIC-
koodi.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) maksja nimi ja/või maksja konto IBAN; i) maksja nimi;

Or. en

Selgitus

Mõnedes Euroopa riikides loetakse pangakontonumber eriti tundlike isikuandmete hulka ja 
seda võib kolmandale isikule edastada üksnes piiratud juhtudel. Pidades silmas pettuse ohtu, 
ei tohiks maksja konto IBANit kunagi saajale automaatselt ja ilma maksja nõusolekuta 
edastada.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Maksja edastab oma konto IBANi ja 
vajaduse korral oma makseteenuse 
pakkuja BIC-koodi makse saajale ainult 
üks kord enne esimest 
otsearveldustehingut.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Saaja saadab oma makseteenuse 
pakkujale volitust käsitleva teabe esimese 
otsearveldustehingu ja ühekordse 
otsearveldustehingu ning iga järgneva 
otsearveldustehingu puhul. Saaja 
makseteenuse pakkuja saadab sellise 

välja jäetud
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volitust käsitleva teabe maksja 
makseteenuse pakkujale iga 
otsearveldustehingu puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Maksjal on võimalus nõuda, et 
makseteenuse pakkuja piiraks 
otsearvelduste kogumist teatava summa 
või ajavahemikuga või mõlemaga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) Kui maksja ja saaja vahelise 
kokkuleppe kohaselt ei kohaldata 
tagasimakseõigust, kontrollib maksja 
makseteenuse pakkuja maksja taotlusel 
iga otsearveldustehingut, veendumaks, et 
esitatud otsearveldustehingu summa 
vastab volituse kohasele summale, ja 
debiteerib seejärel maksja kontot volitust 
käsitleva teabe alusel.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) Maksjal on võimalus nõuda, et tema 
makseteenuse pakkuja blokeeriks mis 
tahes otsearveldused tema kontol või mis 
tahes ühelt või mitmelt konkreetselt saaja 
algatatud otsearveldused, või lubada 
otsearveldusi ainult ühelt või mitmelt 
konkreetselt saajalt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 3 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) Nõusolek antakse nii saajale kui ka 
maksja makseteenuse pakkujale (otse või 
kaudselt saaja kaudu) ja volitused koos 
nende hilisemate muudatustega ja/või 
tühistamistega säilitab saaja või saaja 
nimel tegutsev kolmas isik.

välja jäetud

Or. en


