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LÜHISELGITUS

Käesoleva direktiivi ettepaneku eesmärk on suurendada maksekontoga seotud tasusid 
käsitleva teabe läbipaistvust ja võrreldavust, hõlbustada maksekontode üleviimist, kõrvaldada 
elukohal põhinev diskrimineerimine seoses maksekontodega ja võimaldada ELis juurdepääsu 
põhimaksekontodele.

Selleks soovitatakse esmajärjekorras võtta kasutusele loetelu kõige tüüpilisematest 
makseteenustest, mille suhtes siseriiklikul tasandil tasu kohaldatakse, ning kehtestada ELi 
tasandi terminoloogia, mis hõlmab tavalisemaid kasutatavaid termineid ja määratlusi 
vähemalt enamusele liikmesriikidele ühiste teenuste kohta. Kehtivas makseteenuste direktiivis 
(direktiiv 2007/64/EÜ) sätestatakse ühised teenuste läbipaistvuse ja makseteenuseid 
puudutava teabe nõuded, kuid see ei sisalda konkreetset korda tasude võrreldavuse 
mehhanismide loomiseks.

Kooskõlas eelnevaga peavad liikmesriigid kehtestama makseteenuste pakkujatele üldise 
kohustuse teha üleviimise teenus kättesaadavaks igale kliendile, kellel on arve ELis asuva 
makseteenuse pakkuja juures. See on vajalik ELi maksekontode piiratud liikuvuse tõttu, mis 
tuleneb suurel määral asjaolust, et tarbijatele antakse puudulikku ja sageli ebamäärast teavet 
kontode üleviimise menetluse kohta, ning mõnedel juhtudel sellest, et makseteenuse 
pakkujate personal ei anna üleviimiseks abi. 

Lisaks tagatakse ettepanekuga kõigile ELi tarbijatele peamiste makseteenuste kättesaadavus 
ning keelatakse elukohal põhinev diskrimineerimine tarbijate suhtes, kes kavatsevad avada 
maksekonto väljaspool oma koduriiki. See toob kasu nii makseteenuse pakkujatele kui ka 
tarbijatele.

Ettepanek põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 114. Ettepaneku eesmärk on luua 
sellega hõlmatud valdkondades ELi tasandi raamistik, et kõrvaldada säilinud takistused 
makseteenuste vaba liikumise ja laiemalt kaupade, inimeste, teenuste ning kapitali vaba 
liikumise teelt, milleks täielikult integreeritud ja väljakujundatud ühtne makseteenuste turg on 
hädavajalik. Ettepanekuga välditakse ka ühtse turu edasist killunemist, mis võib toimuda, kui 
liikmesriigid võtavad selles valdkonnas omal algatusel erinevaid ja kooskõlastamata 
reguleerivaid meetmeid. Soovitatud muudatusettepanekutega parandatakse komisjoni esitatud 
direktiivi eelnõu mõningaid ebatäpsusi ning püütakse parandada seadusandliku akti kvaliteeti, 
et tulemuslikumalt täita selle eesmärke.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tarbijad saaksid kõige rohkem kasu 
teabest, mis on konkreetne ja võimaldab 
hõlpsasti võrrelda eri makseteenuse 
pakkujate teenuseid. Maksekontoga seotud 
pakkumiste võrdlemiseks tarbijatele 
kättesaadavaks tehtud vahendite mõju 
oleks piiratud, kui erinevate pakkumiste 
tasude loetelude uurimiseks kuluv aeg 
kaaluks üle kõige sobivama pakkumise 
valimisest saadava kasu. Seega tuleks 
tasude terminoloogiat standardida 
liikmesriikides ainult kõige tüüpilisemate 
mõistete ja määratluste puhul, et hoida ära 
ülemäärase teabe ohtu.

(12) Tarbijad saaksid kõige rohkem kasu 
teabest, mis on konkreetne, täpne ja 
võimaldab hõlpsasti võrrelda eri 
makseteenuse pakkujate teenuseid.
Maksekontoga seotud pakkumiste 
võrdlemiseks tarbijatele kättesaadavaks 
tehtud vahendite mõju oleks piiratud, kui 
erinevate pakkumiste tasude loetelude 
uurimiseks kuluv aeg kaaluks üle kõige 
sobivama pakkumise valimisest saadava 
kasu. Seega tuleks tasude terminoloogiat 
standardida liikmesriikides ainult kõige 
tüüpilisemate mõistete ja määratluste 
puhul, et hoida ära ülemäärase või eksitava
teabe ohtu.

Muudatusettepanek 2

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 

(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 
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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 
arvelduskrediidile. Samas võivad 
liikmesriigid lubada makseteenuse 
pakkujatel pakkuda seoses 
põhimaksekontoga väga väikeste 
summade puhul puhvrit.

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 
arvelduskrediidile.

Selgitus

Võimalus pakkuda seoses põhimaksekontoga väga väikeste summade puhul puhvrit on 
vastuolus komisjoni ettepaneku artikli 16 lõikega 4, mille kohaselt niisuguste kontodega 
seoses ei tohiks arvelduskrediiti pakkuda. Asjaolu, et „väga väike summa” on jäetud lähemalt 
määratlemata ja sellele ei ole seatud piirmäära, muudab teksti ebamääraseks.

Muudatusettepanek 3

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 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

1. Liikmesriigid tagavad, et artiklis 20 
osutatud pädevad asutused määravad 
kindlaks esialgse loetelu makseteenustest, 
mis moodustavad vähemalt 80 % kõige 
tüüpilisematest makseteenustest, mille 
suhtes kohaldatakse tasu siseriiklikul 
tasandil. Loetelus esitatakse mõisted ja 
määratlused iga kindlaks määratud teenuse 
kohta.

Selgitus

Piisab sellest, kui tagada, et loetelu kõige tüüpilisematest makseteenustest, mille suhtes 
siseriiklikul tasandil tasu kohaldatakse, hõlmaks enamikku tüüpilisemaid makseteenuseid, 
ilma et määrataks nende kindlat arvu, sest liikmesriikide erinevusi on võimatu arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 4

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 enne tarbijaga 
maksekonto lepingu sõlmimist esitavad 
makseteenuse pakkujad tarbijale
arusaadava teenuste hinnakirja, mis 
sisaldab artikli 3 lõikes 5 osutatud kõige 
tüüpilisemate teenuste loetelu ning iga 
teenuse puhul kohaldatavaid tasusid, juhul 
kui makseteenuse pakkuja osutab 
nimetatud teenuseid.

Muudatusettepanek 5

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.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Muudatusettepanek 6

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 

4. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse 
pakkujad teevad tarbijatele kättesaadavaks 
sõnastiku, mis sisaldab vähemalt artikli 3 
lõikes 5 osutatud kõige tüüpilisemate 
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seotud mõisteid. makseteenuste loetelu ja sellega seotud 
mõisteid.

Selgitus

Tuleks viidata kõige tüüpilisemate makseteenuste loetelule, millele osutatakse artikli 3 lõikes 
5, sest just sedasama loetelu nimetatakse ka artikli 4 lõikes 1. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele kogu aeg tasuta 
kättesaadav tarbijatele juurdepääsetavates 
ruumides ning elektrooniliselt 
makseteenuse pakkujate veebisaitidel.

6. Makseteenuse pakkujad tagavad, et 
teenuste hinnakiri ja sõnastik on püsival 
andmekandjal tarbijatele tasuta kättesaadav
ettenähtud lahtiolekuaegadel tarbijatele 
juurdepääsetavates ruumides ning 
elektrooniliselt kogu aeg makseteenuse 
pakkujate veebisaitidel.

Selgitus

Makseteenuse pakkujatel oleks raske tagada juurdepääsu oma ruumidele väljaspool tööaega, 
seetõttu peaks ettepanek siin jääma paindlikuks ja võimaldama arvestada konkreetse riigi 
tingimustega.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegutsema sõltumatult mis tahes 
makseteenuse osutajast;

(a) olema sõltumatud mis tahes 
makseteenuse osutajast;

Muudatusettepanek 9

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

(a a) selgelt avalikustama nende 
omanikud ja rahalised vahendid;

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) olema erapooletud ning selgelt 
esitama makseteenuse kasutajale 
maksekonto soovitamisel kasutatavad 
kriteeriumid;

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) mitte esitama kodulehel ega 
võrdlusveebisaitidel makseteenuse 
pakkujate, nende esindajate, filiaalide või 
kaubamärkide reklaami;

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olema lihtsas ja arusaadavas keeles 
ning vajaduse korral kasutama artikli 3 
lõikes 5 osutatud mõisteid;

(b) olema lihtsas ja arusaadavas keeles 
ning vajaduse korral kasutama artikli 3 
lõikes 5 osutatud liidu standarditud 
terminoloogiat;
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) omama süsteeme huvide konfliktide 
vältimiseks, et mis tahes otsesed või 
kaudsed omandi- või ärisuhted ei 
takistaks käesolevas lõikes loetletud 
tingimuste täitmist.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. 2018. aasta lõpuks luuakse ka 
Euroopa veebisaidid, kus võrreldakse 
maksekontoga seotud teenuste eest 
võetavaid tasusid eri liikmesriikides.
Komisjon võtab nimetatud kuupäevaks 
kasutusele avaliku Euroopa 
võrdlusveebisaidi, mida hallatakse 
koostöös Euroopa 
Pangandusjärelevalvega.
Samaks ajaks kehtestab komisjon 
delegeeritud õigusakti abil artikli 24 
kohaselt ka vabatahtliku 
akrediteerimissüsteemi Euroopa 
eraõiguslike võrdlusveebisaitide jaoks. 
Akrediteeringu saamiseks peavad 
eraettevõtjate hallatavad Euroopa 
võrdlusveebisaidid vastama kõigile lõikes 
2 loetletud tingimustele. Komisjonil on 
õigus eraettevõtjatele akrediteeringu 
andmisest keelduda või akrediteeringu 
tühistada, kui ei suudeta täita lõikes 2 
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loetletud kohustusi.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Euroopa Komisjon loob ja 
ajakohastab pidevalt ühtset portaali, mis 
pakub linke akrediteeritud 
võrdlusveebisaitidele iga liikmesriigi ja 
Euroopa tasandil.
Portaalis tehakse tarbijatele 
kättesaadavaks ka sõnastik, mis sisaldab 
artikli 3 kohaselt liidu standarditud 
terminoloogiat ja juhised maksekonto 
piiriüleseks üleviimiseks.
Portaalis avalikustatakse ja tehakse 
hõlpsasti kättesaadavaks ka artiklis 20 
osutatud pädevate riigiasutuste loetelu ja 
kontaktandmed.

Muudatusettepanek 16

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
tasu tema juures oleva maksekonto 
sulgemise eest.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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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 tasu artikli 10 kohase mis tahes 
teenuse eest.

Muudatusettepanek 18

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

Muudatusettepanek 19

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;
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Selgitus

Makseteenuse pakkujatel ei ole mingit võimalust teada saada, kas tarbijal on teise 
makseteenuse pakkuja juures maksekonto, mis võimaldab tal põhilisi makseteenuseid 
kasutada, sest vastasel juhul peaks asjaomane teine pank avaldama äri- või pangasaladusi.

Muudatusettepanek 20

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. Nimetatud 
asutused teevad tihedat koostööd teiste 
liikmesriikide pädevate asutustega, et 
tagada käesolevas direktiivis sätestatud 
meetmete nõuetekohane ja täielik 
kohaldamine.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 23 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega 

5. Artikli 23 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole
kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
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pikendada kahe kuu võrra. pikendada kahe kuu võrra.

Selgitus

Vastuväidete esitamiseks ettenähtud tähtaega tuleb pikendada, et parlament ja nõukogu 
saaksid delegeeritud õigusaktiga põhjalikult tutvuda ja otsustada, kas selle vastuvõtmine 
esitatud kujul on asjakohane ja nõuetele vastav.
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