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Tarkistus 119
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vähittäispankkitoiminnan 
sisämarkkinoiden parantamiseksi ja 
kehittämiseksi on kuitenkin vielä paljon 
tehtävissä. Erityisesti maksujen 
avoimuuden ja vertailukelpoisuuden 
puute ja vaikeudet maksutilien 
siirtämisessä ovat esteitä, jotka edelleen 
haittaavat täysin yhdentyneiden 
markkinoiden toteuttamista.

(3) Vähittäispankkitoiminnan 
sisämarkkinoiden parantamiseksi ja 
kehittämiseksi on kuitenkin vielä paljon 
tehtävissä, vaikka ei olekaan selvyyttä 
siitä, onko maksutilien rajatylittävälle 
siirtämiselle merkittävää kysyntää.

Or. en

Tarkistus 120
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sisämarkkinoiden nykyiset olosuhteet 
saattavat saada maksupalveluntarjoajat 
luopumaan sijoittautumisvapauden tai 
palveluiden tarjoamisen vapauden 
käytöstä unionissa, koska asiakkaiden 
hankinta uusille markkinoille tulon 
yhteydessä on vaikeaa. Uusille 
markkinoille tulo edellyttää usein mittavia 
investointeja. Tällaiset investoinnit ovat 
perusteltuja vain, jos palveluntarjoaja 
arvioi liiketoimintamahdollisuudet ja 
kuluttajien taholta tulevan kysynnän 
ennakkoon riittäviksi. Kuluttajien 
vähäinen liikkuvuus suhteessa 
vähittäisrahoituspalveluihin johtuu 
paljolti tarjottavien maksujen ja 

Poistetaan.
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palveluiden avoimuuden ja 
vertailukelpoisuuden puutteesta sekä 
myös maksutilien siirtämiseen liittyvistä 
vaikeuksista. Nämä seikat jarruttavat 
myös kysyntää. Tämä pätee erityisesti 
rajatylittäviin tilanteisiin.

Or. en

Perustelu

Ei ole juuri lainkaan näyttöä siitä, että kuluttajien vähäinen liikkuvuus tällä alalla olisi 
seurausta avoimuuden tai vertailtavuuden puutteesta.

Tarkistus 121
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sisämarkkinoiden nykyiset olosuhteet 
saattavat saada maksupalveluntarjoajat 
luopumaan sijoittautumisvapauden tai 
palveluiden tarjoamisen vapauden käytöstä 
unionissa, koska asiakkaiden hankinta 
uusille markkinoille tulon yhteydessä on 
vaikeaa. Uusille markkinoille tulo 
edellyttää usein mittavia investointeja. 
Tällaiset investoinnit ovat perusteltuja 
vain, jos palveluntarjoaja arvioi 
liiketoimintamahdollisuudet ja kuluttajien 
taholta tulevan kysynnän ennakkoon 
riittäviksi. Kuluttajien vähäinen liikkuvuus 
suhteessa vähittäisrahoituspalveluihin 
johtuu paljolti tarjottavien maksujen ja 
palveluiden avoimuuden ja 
vertailukelpoisuuden puutteesta sekä myös 
maksutilien siirtämiseen liittyvistä 
vaikeuksista. Nämä seikat jarruttavat 
myös kysyntää. Tämä pätee erityisesti 
rajatylittäviin tilanteisiin.

(4) Sisämarkkinoiden nykyiset olosuhteet 
saattavat saada maksupalveluntarjoajat 
luopumaan sijoittautumisvapauden tai 
palveluiden tarjoamisen vapauden käytöstä 
unionissa, koska asiakkaiden hankinta 
uusille markkinoille tulon yhteydessä on 
vaikeaa. Uusille markkinoille tulo 
edellyttää usein mittavia investointeja. 
Tällaiset investoinnit ovat perusteltuja 
vain, jos palveluntarjoaja arvioi 
liiketoimintamahdollisuudet ja kuluttajien 
taholta tulevan kysynnän ennakkoon 
riittäviksi. Kuluttajien vähäinen liikkuvuus 
suhteessa vähittäisrahoituspalveluihin 
joissain jäsenvaltioissa johtuu paljolti 
tarjottavien maksujen ja palveluiden 
avoimuuden ja vertailukelpoisuuden 
puutteesta sekä myös maksutilien 
siirtämiseen liittyvistä vaikeuksista.

Or. de
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Tarkistus 122
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sisämarkkinoiden nykyiset olosuhteet 
saattavat saada maksupalveluntarjoajat 
luopumaan sijoittautumisvapauden tai 
palveluiden tarjoamisen vapauden käytöstä 
unionissa, koska asiakkaiden hankinta 
uusille markkinoille tulon yhteydessä on 
vaikeaa. Uusille markkinoille tulo 
edellyttää usein mittavia investointeja. 
Tällaiset investoinnit ovat perusteltuja 
vain, jos palveluntarjoaja arvioi 
liiketoimintamahdollisuudet ja kuluttajien 
taholta tulevan kysynnän ennakkoon 
riittäviksi. Kuluttajien vähäinen liikkuvuus 
suhteessa vähittäisrahoituspalveluihin 
johtuu paljolti tarjottavien maksujen ja 
palveluiden avoimuuden ja 
vertailukelpoisuuden puutteesta sekä myös 
maksutilien siirtämiseen liittyvistä 
vaikeuksista. Nämä seikat jarruttavat myös 
kysyntää. Tämä pätee erityisesti 
rajatylittäviin tilanteisiin.

(4) Sisämarkkinoiden nykyiset olosuhteet 
saattavat saada maksupalveluntarjoajat 
luopumaan sijoittautumisvapauden tai 
palveluiden tarjoamisen vapauden käytöstä 
unionissa, koska asiakkaiden hankinta 
uusille markkinoille tulon yhteydessä on 
vaikeaa. Uusille markkinoille tulo 
edellyttää usein mittavia investointeja. 
Tällaiset investoinnit ovat perusteltuja 
vain, jos palveluntarjoaja arvioi 
liiketoimintamahdollisuudet ja kuluttajien 
taholta tulevan kysynnän ennakkoon 
riittäviksi. Kuluttajien vähäinen liikkuvuus 
suhteessa vähittäisrahoituspalveluihin 
johtuu paljolti tarjottavien maksujen ja 
palveluiden avoimuuden ja 
vertailukelpoisuuden puutteesta sekä myös 
maksutilien siirtämiseen liittyvistä 
vaikeuksista. Nämä seikat jarruttavat myös 
kysyntää.

Or. en

Tarkistus 123
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Lisäksi voimassa olevien kansallisten 
sääntelykehysten hajanaisuus saattaa 
estää merkittävästi maksutilien 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamista. 

Poistetaan.
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Kansallisella tasolla voimassa olevissa 
säännöksissä, joita sovelletaan 
maksutileihin ja erityisesti maksujen 
vertailukelpoisuuteen ja maksutilien 
siirtämiseen, on eroja. Maksutilien 
siirtämistä koskevien yhdenmukaisten, 
sitovien toimenpiteiden puuttuminen 
EU:n tasolla on aiheuttanut sen, että 
kansallisella tasolla sovelletaan erilaisia 
käytäntöjä ja toimenpiteitä. Erot ovat 
erityisen silmäänpistäviä maksujen 
vertailukelpoisuudessa, jonka osalta EU:n 
tason toimenpiteet, myös 
itsesääntelytoimenpiteet, puuttuvat 
kokonaan. Jos nämä erot kasvavat 
tulevaisuudessa pankkien pyrkiessä 
räätälöimään käytäntönsä kansallisten 
markkinoiden mukaan, valtioiden rajojen 
yli harjoitettavan toiminnan kustannukset 
kasvaisivat suhteessa kotimaisten 
palveluntarjoajien kustannuksiin, mikä 
vähentäisi rajatylittävän toiminnan 
houkuttelevuutta. Esteet, joiden vuoksi 
kuluttajilla on ongelmia maksutilin 
avaamisessa ulkomailla, vähentävät 
rajatylittävää toimintaa sisämarkkinoilla. 
Nykyiset rajoittavat kelpoisuuskriteerit 
saattavat estää Euroopan kansalaisia 
liikkumasta vapaasti unionin alueella. 
Kaikille kuluttajille on annettava 
mahdollisuus käyttää maksutiliä, jotta he 
voivat osallistua sisämarkkinoihin ja 
hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamat 
edut.

Or. en

Perustelu

Monet vähittäisrahoituspalveluiden sisämarkkinoita koskevat väitteet eivät perustu näyttöön 
perustuvaan tutkimukseen. Ei ole varmuutta siitä, että EU:n tason siirtopalvelun 
perustaminen olisi perusteltua siihen liittyvien valtavien kustannusten vuoksi SEPA-alueen 
luomisen edistymisen vuoksi ja tällaista palvelua koskevan kysynnän puutteen vuoksi.

Tarkistus 124
Sven Giegold
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Lisäksi voimassa olevien kansallisten 
sääntelykehysten hajanaisuus saattaa estää 
merkittävästi maksutilien sisämarkkinoiden 
loppuunsaattamista. Kansallisella tasolla 
voimassa olevissa säännöksissä, joita 
sovelletaan maksutileihin ja erityisesti 
maksujen vertailukelpoisuuteen ja 
maksutilien siirtämiseen, on eroja. 
Maksutilien siirtämistä koskevien 
yhdenmukaisten, sitovien toimenpiteiden 
puuttuminen EU:n tasolla on aiheuttanut 
sen, että kansallisella tasolla sovelletaan 
erilaisia käytäntöjä ja toimenpiteitä. Erot 
ovat erityisen silmäänpistäviä maksujen 
vertailukelpoisuudessa, jonka osalta EU:n 
tason toimenpiteet, myös 
itsesääntelytoimenpiteet, puuttuvat 
kokonaan. Jos nämä erot kasvavat 
tulevaisuudessa pankkien pyrkiessä 
räätälöimään käytäntönsä kansallisten 
markkinoiden mukaan, valtioiden rajojen 
yli harjoitettavan toiminnan kustannukset 
kasvaisivat suhteessa kotimaisten 
palveluntarjoajien kustannuksiin, mikä 
vähentäisi rajatylittävän toiminnan 
houkuttelevuutta. Esteet, joiden vuoksi 
kuluttajilla on ongelmia maksutilin 
avaamisessa ulkomailla, vähentävät 
rajatylittävää toimintaa sisämarkkinoilla. 
Nykyiset rajoittavat kelpoisuuskriteerit 
saattavat estää Euroopan kansalaisia 
liikkumasta vapaasti unionin alueella. 
Kaikille kuluttajille on annettava 
mahdollisuus käyttää maksutiliä, jotta he 
voivat osallistua sisämarkkinoihin ja 
hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamat 
edut.

(5) Lisäksi voimassa olevien kansallisten 
sääntelykehysten hajanaisuus saattaa estää 
merkittävästi maksutilien sisämarkkinoiden 
loppuunsaattamista. Kansallisella tasolla 
voimassa olevissa säännöksissä, joita 
sovelletaan maksutileihin ja erityisesti 
maksujen vertailukelpoisuuteen ja 
maksutilien siirtämiseen, on eroja. 
Sisämarkkinoiden loppuunsaattamiseksi 
maksutilien alalla ja jotta EU:sta tulee 
osallistava ja nykyaikainen digitaalinen 
alue, on ratkaisevan tärkeää purkaa 
kansalliset rajat ja kannustaa julkisia ja 
yksityisiä investointeja yhtenäisellä 
euromaksualueella. Kaikkien kuluttajien 
olisi voitava hyötyä yhtenäisen 
euromaksualueen eduista. Maksutilien 
siirtämistä koskevien yhdenmukaisten, 
sitovien toimenpiteiden puuttuminen EU:n 
tasolla on aiheuttanut sen, että kansallisella 
tasolla sovelletaan erilaisia käytäntöjä ja 
toimenpiteitä. Erot ovat erityisen 
silmäänpistäviä maksujen 
vertailukelpoisuudessa, jonka osalta EU:n 
tason toimenpiteet, myös 
itsesääntelytoimenpiteet, puuttuvat 
kokonaan. Jos nämä erot kasvavat 
tulevaisuudessa pankkien pyrkiessä 
räätälöimään käytäntönsä kansallisten 
markkinoiden mukaan, valtioiden rajojen 
yli harjoitettavan toiminnan kustannukset 
kasvaisivat suhteessa kotimaisten 
palveluntarjoajien kustannuksiin, mikä 
vähentäisi rajatylittävän toiminnan 
houkuttelevuutta. Esteet, joiden vuoksi 
kuluttajilla on ongelmia maksutilin 
avaamisessa ulkomailla, vähentävät 
rajatylittävää toimintaa sisämarkkinoilla. 
Nykyiset rajoittavat kelpoisuuskriteerit 
saattavat estää Euroopan kansalaisia 
liikkumasta vapaasti unionin alueella. 
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Kaikille kuluttajille on annettava 
mahdollisuus käyttää maksutiliä, jotta he 
voivat osallistua sisämarkkinoihin ja 
hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamat 
edut.

Or. en

Tarkistus 125
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Koska osa mahdollisista asiakkaista ei 
avaa tiliä joko siksi, että se evätään heiltä, 
tai siksi, että heille ei tarjota 
tarkoituksenmukaisia tuotteita, 
maksutilipalveluiden potentiaalista 
kysyntää EU:ssa ei hyödynnetä 
täysimääräisesti. Kuluttajien laajempi 
osallistuminen sisämarkkinoihin 
kannustaisi nykyistä useampia 
maksupalveluntarjoajia siirtymään uusille 
markkinoille. Olosuhteet, joissa kuluttajat 
saavat mahdollisuuden käyttää 
maksutiliä, ovat myös välttämätön 
edellytys sille, että kuluttajat saadaan 
osallistumaan aktiivisemmin 
sisämarkkinoihin ja että he pystyvät 
hyödyntämään sisämarkkinoiden tuomat 
edut.

(6) Jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä 
eroja kuluttajien mahdollisuuksissa avata 
maksutilejä. Niissä jäsenvaltioissa, joissa 
pankkipalveluiden ulkopuolella on 
edelleen suuri osa väestöstä, tämä 
vaikuttaa kuitenkin epätäydellisen 
pankki-infrastruktuurin seuraukselta 
ja/tai kuluttajien valinnasta olla 
avaamatta maksutiliä.

Or. en

Tarkistus 126
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Koska osa mahdollisista asiakkaista ei 
avaa tiliä joko siksi, että se evätään heiltä, 
tai siksi, että heille ei tarjota 
tarkoituksenmukaisia tuotteita, 
maksutilipalveluiden potentiaalista 
kysyntää EU:ssa ei hyödynnetä 
täysimääräisesti. Kuluttajien laajempi 
osallistuminen sisämarkkinoihin 
kannustaisi nykyistä useampia 
maksupalveluntarjoajia siirtymään uusille 
markkinoille. Olosuhteet, joissa kuluttajat 
saavat mahdollisuuden käyttää maksutiliä, 
ovat myös välttämätön edellytys sille, että 
kuluttajat saadaan osallistumaan 
aktiivisemmin sisämarkkinoihin ja että he 
pystyvät hyödyntämään sisämarkkinoiden 
tuomat edut.

(6) Koska osa mahdollisista asiakkaista ei 
avaa tiliä joko siksi, että se evätään heiltä, 
heille ei tarjota tarkoituksenmukaisia 
tuotteita tai he suosivat käteistä rahaa 
kulttuuristen tekijöiden vuoksi, 
maksutilipalveluiden potentiaalista 
kysyntää EU:ssa ei hyödynnetä 
täysimääräisesti. Kuluttajien laajempi 
osallistuminen sisämarkkinoihin 
kannustaisi nykyistä useampia 
maksupalveluntarjoajia siirtymään uusille 
markkinoille. Olosuhteet, joissa kuluttajat 
saavat mahdollisuuden käyttää maksutiliä, 
ovat myös välttämätön edellytys sille, että 
kuluttajat saadaan osallistumaan 
aktiivisemmin sisämarkkinoihin ja että he 
pystyvät hyödyntämään sisämarkkinoiden 
tuomat edut.

Or. de

Tarkistus 127
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Maksujen avoimuus ja 
vertailukelpoisuus on otettu esille 
pankkialan tekemässä 
itsesääntelyaloitteessa. Laadituista ohjeista 
ei kuitenkaan päästy lopulliseen 
yhteisymmärrykseen. Euroopan pankkialan 
komitean vuonna 2008 laatimissa 
maksutilien siirtämistä koskevissa 
yhteisissä periaatteissa esitellään 
mallijärjestelmä, jota samaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneet maksupalveluntarjoajat 
voivat käyttää tarjoamiensa pankkitilien 
siirrossa. Periaatteiden ei-sitova luonne on 
kuitenkin aiheuttanut sen, että niitä on 

(7) Maksujen avoimuus ja 
vertailukelpoisuus on otettu esille 
pankkialan tekemässä 
itsesääntelyaloitteessa. Laadituista ohjeista 
ei kuitenkaan päästy lopulliseen 
yhteisymmärrykseen. Euroopan pankkialan 
komitean vuonna 2008 laatimissa 
maksutilien siirtämistä koskevissa 
yhteisissä periaatteissa esitellään 
mallijärjestelmä, jota samaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneet maksupalveluntarjoajat 
voivat käyttää tarjoamiensa pankkitilien 
siirrossa. Perusmaksutilin 
käyttömahdollisuuden osalta jäsenvaltioita 
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sovellettu epäjohdonmukaisesti ja 
tehottomasti eri puolilla EU:ta. Yhteisissä 
periaatteissa käsitellään lisäksi vain 
pankkitilien siirtämistä kansallisella 
tasolla eikä lainkaan niiden siirtämistä 
valtiosta toiseen. Perusmaksutilin 
käyttömahdollisuuden osalta jäsenvaltioita 
kehotettiin 18 päivänä heinäkuuta 2011 
annetussa komission suosituksessa 
2011/442/EU toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kyseistä suositusta sovelletaan viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua sen 
julkaisemisesta. Tähän mennessä vain 
harvat jäsenvaltiot ovat alkaneet noudattaa 
suosituksen pääperiaatteita.

kehotettiin 18 päivänä heinäkuuta 2011 
annetussa komission suosituksessa 
2011/442/EU toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kyseistä suositusta sovelletaan viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua sen 
julkaisemisesta. Tähän mennessä vain 
harvat jäsenvaltiot ovat alkaneet noudattaa 
suosituksen pääperiaatteita.

Or. en

Perustelu

Näin laadittuna direktiivi voitaisiin tulkita siten, että kaikkien EU:n maksupalveluntarjoajien 
olisi tehtävä yhteistyötä kaikkien tilisiirto- ja suoraveloitusjärjestelmien kanssa kaikilla EU:n 
valuutoilla. Tällaiseen vaatimukseen liittyisi valtavia kustannuksia ja riskejä ilman 
merkittäviä hyötyjä, koska tällaisella rajatylittävällä palvelulla ei ole juurikaan kysyntää. 
Rajatylittävät maksutapahtumat helpottuvat 1. helmikuuta 2014 alkaen kun yhtenäistä 
euromaksualuetta koskeva asetus (EY) N:o 260/2012 tulee voimaan.

Tarkistus 128
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Maksujen avoimuus ja 
vertailukelpoisuus on otettu esille 
pankkialan tekemässä 
itsesääntelyaloitteessa. Laadituista ohjeista 
ei kuitenkaan päästy lopulliseen 
yhteisymmärrykseen. Euroopan pankkialan 
komitean vuonna 2008 laatimissa 
maksutilien siirtämistä koskevissa 
yhteisissä periaatteissa esitellään 
mallijärjestelmä, jota samaan jäsenvaltioon 

(7) Maksujen avoimuus ja 
vertailukelpoisuus on otettu esille 
pankkialan tekemässä 
itsesääntelyaloitteessa. Laadituista ohjeista 
ei kuitenkaan päästy lopulliseen 
yhteisymmärrykseen. Euroopan pankkialan 
komitean vuonna 2008 laatimissa 
maksutilien siirtämistä koskevissa 
yhteisissä periaatteissa esitellään 
mallijärjestelmä, jota samaan jäsenvaltioon 
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sijoittautuneet maksupalveluntarjoajat 
voivat käyttää tarjoamiensa pankkitilien 
siirrossa. Periaatteiden ei-sitova luonne on 
kuitenkin aiheuttanut sen, että niitä on 
sovellettu epäjohdonmukaisesti ja 
tehottomasti eri puolilla EU:ta. Yhteisissä 
periaatteissa käsitellään lisäksi vain 
pankkitilien siirtämistä kansallisella 
tasolla eikä lainkaan niiden siirtämistä 
valtiosta toiseen. Perusmaksutilin 
käyttömahdollisuuden osalta jäsenvaltioita 
kehotettiin 18 päivänä heinäkuuta 2011 
annetussa komission suosituksessa 
2011/442/EU toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kyseistä suositusta sovelletaan viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua sen 
julkaisemisesta. Tähän mennessä vain 
harvat jäsenvaltiot ovat alkaneet noudattaa 
suosituksen pääperiaatteita.

sijoittautuneet maksupalveluntarjoajat 
voivat käyttää tarjoamiensa pankkitilien 
siirrossa. Periaatteiden ei-sitova luonne on 
kuitenkin aiheuttanut sen, että niitä on 
sovellettu epäjohdonmukaisesti ja 
tehottomasti eri puolilla EU:ta. 
Perusmaksutilin käyttömahdollisuuden 
osalta jäsenvaltioita kehotettiin 18 päivänä 
heinäkuuta 2011 annetussa komission 
suosituksessa 2011/442/EU toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kyseistä suositusta 
sovelletaan viimeistään kuuden kuukauden 
kuluttua sen julkaisemisesta. Tähän 
mennessä vain harvat jäsenvaltiot ovat 
alkaneet noudattaa suosituksen 
pääperiaatteita.

Or. de

Tarkistus 129
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Maksujen avoimuus ja 
vertailukelpoisuus on otettu esille 
pankkialan tekemässä 
itsesääntelyaloitteessa. Laadituista ohjeista 
ei kuitenkaan päästy lopulliseen 
yhteisymmärrykseen. Euroopan pankkialan 
komitean vuonna 2008 laatimissa 
maksutilien siirtämistä koskevissa 
yhteisissä periaatteissa esitellään 
mallijärjestelmä, jota samaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneet maksupalveluntarjoajat 
voivat käyttää tarjoamiensa pankkitilien 
siirrossa. Periaatteiden ei-sitova luonne on 
kuitenkin aiheuttanut sen, että niitä on 
sovellettu epäjohdonmukaisesti ja 

(7) Maksujen avoimuus ja 
vertailukelpoisuus on otettu esille 
pankkialan tekemässä 
itsesääntelyaloitteessa. Laadituista ohjeista 
ei kuitenkaan päästy lopulliseen 
yhteisymmärrykseen. Euroopan pankkialan 
komitean vuonna 2008 laatimissa 
maksutilien siirtämistä koskevissa 
yhteisissä periaatteissa esitellään 
mallijärjestelmä, jota samaan jäsenvaltioon 
sijoittautuneet maksupalveluntarjoajat 
voivat käyttää tarjoamiensa pankkitilien 
siirrossa. Näitä periaatteita on sovellettu 
epätasaisesti, mutta niitä on mukautettu 
kansallisten markkinoiden 
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tehottomasti eri puolilla EU:ta. Yhteisissä 
periaatteissa käsitellään lisäksi vain 
pankkitilien siirtämistä kansallisella tasolla 
eikä lainkaan niiden siirtämistä valtiosta 
toiseen. Perusmaksutilin 
käyttömahdollisuuden osalta jäsenvaltioita 
kehotettiin 18 päivänä heinäkuuta 2011 
annetussa komission suosituksessa 
2011/442/EU toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kyseistä suositusta sovelletaan viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua sen 
julkaisemisesta. Tähän mennessä vain 
harvat jäsenvaltiot ovat alkaneet noudattaa 
suosituksen pääperiaatteita.

erityispiirteisiin kaikkialla EU:ssa. 
Yhteisissä periaatteissa käsitellään lisäksi 
vain pankkitilien siirtämistä kansallisella 
tasolla eikä lainkaan niiden siirtämistä 
valtiosta toiseen. Perusmaksutilin 
käyttömahdollisuuden osalta jäsenvaltioita 
kehotettiin 18 päivänä heinäkuuta 2011 
annetussa komission suosituksessa 
2011/442/EU toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kyseistä suositusta sovelletaan viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua sen 
julkaisemisesta. Tähän mennessä vain 
harvat jäsenvaltiot ovat alkaneet noudattaa 
suosituksen pääperiaatteita.

Or. en

Tarkistus 130
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Sen vuoksi on erittäin tärkeää 
vahvistaa yhdenmukaiset säännöt, joilla 
voitaisiin ratkaista asiakkaiden vähäistä 
liikkuvuutta koskeva ongelma sekä 
parantaa erityisesti maksutilipalveluiden 
ja maksujen vertailukelpoisuutta, tarjota 
kannustimia maksutilien siirtämiseen ja 
välttää se, että kuluttajia, jotka aikovat 
hankkia maksutilin toisesta valtiosta, 
syrjitään heidän asuinpaikkansa 
perusteella. Lisäksi on olennaista toteuttaa 
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla 
edistetään asiakkaiden osallistumista 
maksutilimarkkinoihin. Toimenpiteillä 
luodaan kannustimia sisämarkkinoilla 
toimiville maksupalveluntarjoajille ja 
varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset, mikä lujittaa kilpailua 
ja resurssien tehokasta kohdentamista EU:n 
vähittäisrahoitusmarkkinoilla ja hyödyttää 

(8) On olennaista toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla edistetään asiakkaiden 
osallistumista maksutilimarkkinoihin. 
Toimenpiteillä luodaan kannustimia 
sisämarkkinoilla toimiville 
maksupalveluntarjoajille ja varmistetaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset, mikä 
lujittaa kilpailua ja resurssien tehokasta 
kohdentamista EU:n 
vähittäisrahoitusmarkkinoilla ja hyödyttää 
siten yrityksiä ja kuluttajia.
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siten yrityksiä ja kuluttajia. Lisäksi 
avoimet maksutiedot ja 
tilinsiirtomahdollisuudet yhdistettyinä 
oikeuteen käyttää perusmaksutiliä 
mahdollistavat sen, että EU:n kansalaiset 
voivat liikkua ja vertailla palvelutarjontaa 
helpommin unionissa sekä hyödyntää 
siten vähittäisrahoituspalveluiden
sisämarkkinoita, jotka toimivat 
täysipainoisesti, ja antaa panoksensa 
niiden jatkokehitykseen.

Or. en

Perustelu

Ei ole juuri lainkaan näyttöä siitä, että avointen maksutietojen tai tilinsiirtomahdollisuuksien 
puuttuminen olisivat haitanneet EU:n kansalaisten liikkuvuutta.

Tarkistus 131
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Sen vuoksi on erittäin tärkeää vahvistaa 
yhdenmukaiset säännöt, joilla voitaisiin 
ratkaista asiakkaiden vähäistä liikkuvuutta 
koskeva ongelma sekä parantaa erityisesti 
maksutilipalveluiden ja maksujen 
vertailukelpoisuutta, tarjota kannustimia 
maksutilien siirtämiseen ja välttää se, että 
kuluttajia, jotka aikovat hankkia 
maksutilin toisesta valtiosta, syrjitään 
heidän asuinpaikkansa perusteella. 
Lisäksi on olennaista toteuttaa 
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla 
edistetään asiakkaiden osallistumista 
maksutilimarkkinoihin. Toimenpiteillä 
luodaan kannustimia sisämarkkinoilla 
toimiville maksupalveluntarjoajille ja 
varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset, mikä lujittaa kilpailua 
ja resurssien tehokasta kohdentamista EU:n 

(8) Sen vuoksi on erittäin tärkeää vahvistaa 
yhdenmukaiset säännöt, joilla voitaisiin 
ratkaista asiakkaiden vähäistä liikkuvuutta 
koskeva ongelma sekä parantaa erityisesti 
maksutilipalveluiden ja maksujen 
vertailukelpoisuutta ja tarjota kannustimia 
maksutilien siirtämiseen. Lisäksi on 
olennaista toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla edistetään asiakkaiden 
osallistumista maksutilimarkkinoihin. 
Toimenpiteillä luodaan kannustimia 
sisämarkkinoilla toimiville 
maksupalveluntarjoajille ja varmistetaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset, mikä 
lujittaa kilpailua ja resurssien tehokasta 
kohdentamista EU:n 
vähittäisrahoitusmarkkinoilla ja hyödyttää 
siten yrityksiä ja kuluttajia.
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vähittäisrahoitusmarkkinoilla ja hyödyttää 
siten yrityksiä ja kuluttajia. Lisäksi 
avoimet maksutiedot ja 
tilinsiirtomahdollisuudet yhdistettyinä 
oikeuteen käyttää perusmaksutiliä 
mahdollistavat sen, että EU:n kansalaiset 
voivat liikkua ja vertailla palvelutarjontaa 
helpommin unionissa sekä hyödyntää 
siten vähittäisrahoituspalveluiden 
sisämarkkinoita, jotka toimivat 
täysipainoisesti, ja antaa panoksensa 
niiden jatkokehitykseen.

Or. en

Tarkistus 132
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Sen vuoksi on erittäin tärkeää vahvistaa 
yhdenmukaiset säännöt, joilla voitaisiin 
ratkaista asiakkaiden vähäistä liikkuvuutta 
koskeva ongelma sekä parantaa erityisesti 
maksutilipalveluiden ja maksujen 
vertailukelpoisuutta, tarjota kannustimia 
maksutilien siirtämiseen ja välttää se, että 
kuluttajia, jotka aikovat hankkia maksutilin 
toisesta valtiosta, syrjitään heidän 
asuinpaikkansa perusteella. Lisäksi on 
olennaista toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä, joilla edistetään asiakkaiden 
osallistumista maksutilimarkkinoihin. 
Toimenpiteillä luodaan kannustimia 
sisämarkkinoilla toimiville 
maksupalveluntarjoajille ja varmistetaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset, mikä 
lujittaa kilpailua ja resurssien tehokasta 
kohdentamista EU:n 
vähittäisrahoitusmarkkinoilla ja hyödyttää 
siten yrityksiä ja kuluttajia. Lisäksi 
avoimet maksutiedot ja 
tilinsiirtomahdollisuudet yhdistettyinä 

(8) Rahoituspalvelujen tehokkaan ja 
sujuvan liikkuvuuden mahdollistamiseksi 
pitkällä ajanjaksolla on erittäin tärkeää 
vahvistaa yhdenmukaiset säännöt, joilla 
voitaisiin ratkaista asiakkaiden vähäistä 
liikkuvuutta koskeva ongelma sekä 
parantaa erityisesti maksutilipalveluiden ja 
maksujen vertailukelpoisuutta, tarjota 
kannustimia maksutilien siirtämiseen ja 
välttää se, että kuluttajia, jotka aikovat 
hankkia maksutilin toisesta valtiosta, 
syrjitään heidän asuinpaikkansa 
perusteella. Lisäksi on olennaista toteuttaa 
asianmukaisia toimenpiteitä, joilla 
edistetään asiakkaiden osallistumista 
maksutilimarkkinoihin. Toimenpiteillä 
luodaan kannustimia sisämarkkinoilla 
toimiville maksupalveluntarjoajille ja 
varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset, mikä lujittaa kilpailua 
ja resurssien tehokasta kohdentamista EU:n 
vähittäisrahoitusmarkkinoilla ja hyödyttää 
siten yrityksiä ja kuluttajia. Lisäksi 
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oikeuteen käyttää perusmaksutiliä 
mahdollistavat sen, että EU:n kansalaiset 
voivat liikkua ja vertailla palvelutarjontaa 
helpommin unionissa sekä hyödyntää siten 
vähittäisrahoituspalveluiden 
sisämarkkinoita, jotka toimivat 
täysipainoisesti, ja antaa panoksensa niiden
jatkokehitykseen.

avoimet maksutiedot ja 
tilinsiirtomahdollisuudet yhdistettyinä 
oikeuteen käyttää perusmaksutiliä 
mahdollistavat sen, että EU:n kansalaiset 
voivat liikkua ja vertailla palvelutarjontaa 
helpommin unionissa sekä hyödyntää siten 
vähittäisrahoituspalveluiden 
sisämarkkinoita, jotka toimivat 
täysipainoisesti, ja antaa panoksensa 
sähköisen kaupankäynnin kasvuun ja 
sisämarkkinoiden jatkokehitykseen.

Or. en

Tarkistus 133
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) On myös ensiarvoisen tärkeää 
varmistaa, että tällä direktiivillä ei 
hankaloiteta innovointia 
vähittäisrahoituspalvelujen alalla. 
Vuosittain kehitetään uusia elinkelpoisia 
teknologioita, jotka toisinaan saattavat 
tehdä nykyisistä maksutilimalleista 
vanhentuneita. Erityisesti on rohkaistava 
mobiilipankkipalveluiden, 
vertaispalvelujen ja ladattujen 
arvomaksukorttien käyttöön vaihtoehtona 
perinteisille pankkipalveluille.

Or. en

Tarkistus 134
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Tätä direktiiviä sovelletaan kuluttajien 
maksutileihin. Tämän vuoksi yritysten, 
myös pien- tai mikroyritysten, tilit jäävät 
sen soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka ne 
olisi avattu yksityishenkilönä. Tätä 
direktiiviä ei myöskään sovelleta 
säästötileihin, joiden maksutoiminnot 
voivat olla rajallisemmat.

(9) Tätä direktiiviä sovelletaan kuluttajien 
maksutileihin. Tämän vuoksi yritysten, 
myös pien- tai mikroyritysten, tilit jäävät 
sen soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka ne 
olisi avattu yksityishenkilönä. Tätä 
direktiiviä ei myöskään sovelleta 
säästötileihin, joiden maksutoiminnot 
voivat olla rajallisemmat. Tätä direktiiviä 
ei sovelleta maksupalveluntarjoajiin, jotka 
tarjoavat yksinomaan sähköisiä 
maksutilipalveluja.

Or. en

Tarkistus 135
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tätä direktiiviä sovelletaan kuluttajien 
maksutileihin. Tämän vuoksi yritysten, 
myös pien- tai mikroyritysten, tilit jäävät 
sen soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka ne 
olisi avattu yksityishenkilönä. Tätä 
direktiiviä ei myöskään sovelleta 
säästötileihin, joiden maksutoiminnot 
voivat olla rajallisemmat.

(9) Tätä direktiiviä sovelletaan kuluttajien 
maksutileihin. Tämän vuoksi yritysten, 
myös pien- tai mikroyritysten, tilit jäävät 
sen soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka ne 
olisi avattu yksityishenkilönä. Tätä 
direktiiviä ei myöskään sovelleta 
säästötileihin, joiden maksutoiminnot 
voivat olla rajallisemmat. Tämä direktiivi 
ei myöskään kata luottokortteja, jotka 
eivät ole keskeisessä asemassa sen 
taloudellisen osallisuuden ja 
sisämarkkinoiden vahvistamista koskeviin 
tavoitteisiin nähden.

Or. en

Tarkistus 136
Werner Langen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) On erittäin tärkeää, että kuluttajat 
voivat saada hyvän käsityksen maksuista 
kyetäkseen vertailemaan eri 
maksupalveluntarjoajien tarjouksia ja 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
mikä tili vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. 
Maksut eivät ole vertailukelpoisia, jos 
maksupalveluntarjoajat käyttävät erilaista 
terminologiaa samoista maksupalveluista ja 
antavat tietoa eri formaateissa. 
Standardoitu terminologia yhdessä 
edustavimpia maksupalveluja koskevan 
kohdennetun ja yhdenmukaisessa 
formaatissa toteutettavan 
maksutiedotuksen kanssa voi auttaa 
kuluttajia saamaan hyvän käsityksen 
maksuista ja vertailemaan niitä.

(11) On erittäin tärkeää, että kuluttajat 
voivat saada hyvän käsityksen maksuista 
kyetäkseen vertailemaan eri 
maksupalveluntarjoajien tarjouksia ja 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
mikä tili vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. 
Myös tähän liittyvällä palvelutarjonnalla 
ja tarjousten laadulla on silloin keskeinen 
merkitys, jota ei saa jättää huomiotta 
maksujen vertailussa. Maksut eivät ole 
vertailukelpoisia, jos 
maksupalveluntarjoajat käyttävät erilaista 
terminologiaa samoista maksupalveluista ja 
antavat tietoa eri formaateissa. 
Standardoitu terminologia yhdessä 
edustavimpia maksupalveluja koskevan 
kohdennetun ja yhdenmukaisessa 
formaatissa toteutettavan 
maksutiedotuksen kanssa voi auttaa 
kuluttajia saamaan hyvän käsityksen 
maksuista ja vertailemaan niitä.

Or. de

Tarkistus 137
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) On erittäin tärkeää, että kuluttajat 
voivat saada hyvän käsityksen maksuista 
kyetäkseen vertailemaan eri 
maksupalveluntarjoajien tarjouksia ja 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
mikä tili vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. 
Maksut eivät ole vertailukelpoisia, jos
maksupalveluntarjoajat käyttävät erilaista 
terminologiaa samoista maksupalveluista ja 

(11) On erittäin tärkeää, että kuluttajat 
voivat saada hyvän käsityksen maksuista 
kyetäkseen vertailemaan eri 
maksupalveluntarjoajien tarjouksia ja 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
mikä tili vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. 
Maksut eivät ole vertailukelpoisia, jos 
maksupalveluntarjoajat käyttävät erilaista 
terminologiaa samoista maksupalveluista ja 
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antavat tietoa eri formaateissa. 
Standardoitu terminologia yhdessä 
edustavimpia maksupalveluja koskevan 
kohdennetun ja yhdenmukaisessa 
formaatissa toteutettavan 
maksutiedotuksen kanssa voi auttaa 
kuluttajia saamaan hyvän käsityksen 
maksuista ja vertailemaan niitä.

antavat tietoa eri formaateissa. 
Standardoitu terminologia yhdessä 
edustavimpia maksupalveluja koskevan 
kohdennetun ja yhdenmukaisessa 
formaatissa toteutettavan 
maksutiedotuksen kanssa voi auttaa 
kuluttajia saamaan hyvän käsityksen 
maksuista ja vertailemaan niitä 
kansallisella tasolla. Tästä huolimatta on 
tunnustettava, että jäsenvaltioiden välillä 
on valtavia eroja. Niissä jäsenvaltioissa, 
joissa vähittäispankkialan malleja ei 
säännellä, suuren maksutermimäärän 
määritteleminen voi olla mahdotonta.

Or. en

Tarkistus 138
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) On erittäin tärkeää, että kuluttajat 
voivat saada hyvän käsityksen maksuista 
kyetäkseen vertailemaan eri 
maksupalveluntarjoajien tarjouksia ja 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
mikä tili vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. 
Maksut eivät ole vertailukelpoisia, jos 
maksupalveluntarjoajat käyttävät erilaista 
terminologiaa samoista maksupalveluista ja 
antavat tietoa eri formaateissa. 
Standardoitu terminologia yhdessä 
edustavimpia maksupalveluja koskevan 
kohdennetun ja yhdenmukaisessa 
formaatissa toteutettavan 
maksutiedotuksen kanssa voi auttaa 
kuluttajia saamaan hyvän käsityksen 
maksuista ja vertailemaan niitä.

(11) On erittäin tärkeää, että kuluttajat 
voivat saada hyvän käsityksen maksuista 
kyetäkseen vertailemaan eri 
maksupalveluntarjoajien tarjouksia ja 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
mikä tili vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. 
Maksut eivät ole vertailukelpoisia, jos 
maksupalveluntarjoajat käyttävät erilaista 
terminologiaa samoista maksupalveluista ja 
antavat tietoa eri formaateissa. 
Standardoitu terminologia yhdessä 
edustavimpia maksupalveluja koskevan 
kohdennetun ja yhdenmukaisessa 
formaatissa toteutettavan 
maksutiedotuksen kanssa voi auttaa 
kuluttajia saamaan hyvän käsityksen 
maksuista ja vertailemaan niitä 
kansallisella tasolla.

Or. en
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Tarkistus 139
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kuluttajat hyötyisivät eniten 
ytimekkäistä tiedoista, joita on helppo 
vertailla eri maksupalveluntarjoajien 
kesken. Välineet, jotka asetetaan 
kuluttajien saataville maksutilitarjousten 
vertailua varten, eivät vaikuttaisi 
myönteisesti, jos eri tarjousten 
sisältämistä maksuista laadittujen pitkien 
luetteloiden läpikäymiseen käytettävä aika 
kumoaisi hyödyn, joka saadaan 
edullisimman tarjouksen valinnasta. 
Tämän vuoksi maksuja koskeva 
terminologia olisi standardoitava vain 
jäsenvaltioiden edustavimpien ehtojen ja 
määritelmien osalta, jotta voidaan välttää 
riski liiallisten tietojen antamisesta.

(12) Kuluttajat tarvitsevat maksutileihinsä 
liittyvistä maksuista tietoja, joita on helppo 
vertailla eri maksupalveluntarjoajien 
kesken. Unionissa annettiin tämän osalta 
direktiivi 2007/64/EY, jossa säädetään 
avoimuuden nimissä maksupalveluita 
koskevista edellytyksistä ja tietoja 
koskevista vaatimuksista. Maksuja 
koskeva terminologia olisi standardoitava 
vain jäsenvaltioiden edustavimpien ehtojen 
ja määritelmien osalta, jotta voidaan välttää 
riski liiallisten tietojen antamisesta.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden takaamiseksi maksupalveludirektiivin kanssa ja mahdollisten 
ristiriitaisuuksien välttämiseksi olisi loogisempaa tarkastella maksujen avoimuutta 
parhaillaan tarkistettavana olevassa maksupalveludirektiivissä. Joka tapauksessa on tärkeää, 
että direktiivin maksutietoja koskevat säännökset yhdenmukaistetaan maksupalveludirektiivin 
III osaston säännösten ja VI osaston mukaisten kansallisten viranomaisten antamien 
säännösten kanssa päällekkäisten säännösten välttämiseksi.

Tarkistus 140
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Kuluttajat hyötyisivät eniten 
ytimekkäistä tiedoista, joita on helppo 
vertailla eri maksupalveluntarjoajien 
kesken. Välineet, jotka asetetaan 
kuluttajien saataville maksutilitarjousten 
vertailua varten, eivät vaikuttaisi 
myönteisesti, jos eri tarjousten sisältämistä 
maksuista laadittujen pitkien luetteloiden 
läpikäymiseen käytettävä aika kumoaisi 
hyödyn, joka saadaan edullisimman 
tarjouksen valinnasta. Tämän vuoksi 
maksuja koskeva terminologia olisi 
standardoitava vain jäsenvaltioiden 
edustavimpien ehtojen ja määritelmien 
osalta, jotta voidaan välttää riski liiallisten 
tietojen antamisesta.

(12) Kuluttajat hyötyisivät eniten 
ytimekkäistä tiedoista, joita on helppo 
vertailla eri maksupalveluntarjoajien 
kesken. Välineet, jotka asetetaan 
kuluttajien saataville maksutilitarjousten 
vertailua varten, eivät vaikuttaisi 
myönteisesti, jos eri tarjousten sisältämistä 
maksuista laadittujen pitkien luetteloiden 
läpikäymiseen käytettävä aika kumoaisi 
hyödyn, joka saadaan edullisimman 
tarjouksen valinnasta. Paras 
lähestymistapa on tämän vuoksi 
maksupalveluluettelo, joka kattaa 
80 prosenttia edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan 
maksu kansallisella tasolla, jotta esitetään 
suurin osa edustavimmista 
maksupalveluista ja otetaan huomioon 
jäsenvaltioissa tarjottujen palvelujen 
erityispiirteet. Tämän vuoksi maksuja 
koskeva terminologia olisi standardoitava 
vain jäsenvaltioiden edustavimpien ehtojen 
ja määritelmien osalta, jotta voidaan välttää 
riski liiallisten tietojen antamisesta.

Or. en

Tarkistus 141
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kuluttajat hyötyisivät eniten 
ytimekkäistä tiedoista, joita on helppo 
vertailla eri maksupalveluntarjoajien 
kesken. Välineet, jotka asetetaan 
kuluttajien saataville maksutilitarjousten 
vertailua varten, eivät vaikuttaisi 
myönteisesti, jos eri tarjousten sisältämistä 
maksuista laadittujen pitkien luetteloiden 

(12) Kuluttajat hyötyisivät eniten 
ytimekkäistä tiedoista, joita on helppo 
vertailla eri maksupalveluntarjoajien 
kesken. Välineet, jotka asetetaan 
kuluttajien saataville maksutilitarjousten 
vertailua varten, eivät vaikuttaisi 
myönteisesti, jos eri tarjousten sisältämistä 
maksuista laadittujen pitkien luetteloiden 
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läpikäymiseen käytettävä aika kumoaisi 
hyödyn, joka saadaan edullisimman 
tarjouksen valinnasta. Tämän vuoksi 
maksuja koskeva terminologia olisi 
standardoitava vain jäsenvaltioiden 
edustavimpien ehtojen ja määritelmien 
osalta, jotta voidaan välttää riski liiallisten 
tietojen antamisesta.

läpikäymiseen käytettävä aika kumoaisi 
hyödyn, joka saadaan edullisimman 
tarjouksen valinnasta. Paras 
lähestymistapa on tämän vuoksi 
maksupalveluluettelo, joka kattaa 
80 prosenttia edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan 
maksu kansallisella tasolla, jotta esitetään 
suurin osa edustavimmista 
maksupalveluista ja otetaan huomioon 
jäsenvaltioissa tarjottujen palvelujen 
erityispiirteet. Tämän vuoksi maksuja 
koskeva terminologia olisi standardoitava 
vain jäsenvaltioiden edustavimpien ehtojen 
ja määritelmien osalta, jotta voidaan välttää 
riski liiallisten tietojen antamisesta.

Or. en

Tarkistus 142
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Maksuja koskevan terminologian 
määritys olisi annettava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 
jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 
markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 
katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 
maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 
siitä maksua jäsenvaltioissa. Lisäksi 
maksuja koskeva terminologia olisi 
mahdollisuuksien mukaan standardoitava 
EU:n tasolla, mikä mahdollistaa eri 
puolilla unionia veloitettavien maksujen 
vertailun. Euroopan pankkiviranomaisen 
olisi laadittava ohjeet, jotka auttavat 
jäsenvaltioita määrittämään 
edustavimmat maksupalvelut, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla.

(13) Maksuja koskevan terminologian 
määritys olisi annettava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 
jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 
markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 
katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 
maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 
siitä maksua jäsenvaltioissa.

Or. en
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Perustelu

Tähän liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin nähden ei ole itsestään selvää, että 
terminologian standardoinnilla saataisiin aikaan todellista hyötyä.

Tarkistus 143
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Maksuja koskevan terminologian 
määritys olisi annettava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 
jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 
markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 
katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 
maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 
siitä maksua jäsenvaltioissa. Lisäksi 
maksuja koskeva terminologia olisi 
mahdollisuuksien mukaan standardoitava 
EU:n tasolla, mikä mahdollistaa eri 
puolilla unionia veloitettavien maksujen 
vertailun. Euroopan pankkiviranomaisen 
olisi laadittava ohjeet, jotka auttavat 
jäsenvaltioita määrittämään edustavimmat 
maksupalvelut, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla.

(13) Maksuja koskevan terminologian 
määritys olisi annettava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 
jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 
markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 
katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 
maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 
siitä maksua jäsenvaltioissa. Euroopan 
pankkiviranomaisen olisi laadittava ohjeet, 
jotka auttavat jäsenvaltioita määrittämään 
edustavimmat maksupalvelut, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 144
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Maksuja koskevan terminologian 
määritys olisi annettava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 

(13) Maksuja koskevan terminologian 
määritys olisi annettava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 
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jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 
markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 
katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 
maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 
siitä maksua jäsenvaltioissa. Lisäksi 
maksuja koskeva terminologia olisi 
mahdollisuuksien mukaan standardoitava 
EU:n tasolla, mikä mahdollistaa eri 
puolilla unionia veloitettavien maksujen 
vertailun. Euroopan pankkiviranomaisen 
olisi laadittava ohjeet, jotka auttavat 
jäsenvaltioita määrittämään edustavimmat 
maksupalvelut, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla.

jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 
markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 
katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 
maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 
siitä maksua jäsenvaltioissa. Lisäksi olisi
laadittava mahdollisuuksien mukaan EU:n 
standardoitu luettelo määritelmistä, mikä 
mahdollistaa eri puolilla unionia 
veloitettavien maksujen vertailun. 
Euroopan pankkiviranomaisen olisi 
laadittava ohjeet, jotka auttavat 
jäsenvaltioita määrittämään edustavimmat 
maksupalvelut, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Maksuja koskevan terminologian 
määritys olisi annettava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 
jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 
markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 
katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 
maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 
siitä maksua jäsenvaltioissa. Lisäksi 
maksuja koskeva terminologia olisi 
mahdollisuuksien mukaan standardoitava 
EU:n tasolla, mikä mahdollistaa eri puolilla 
unionia veloitettavien maksujen vertailun. 
Euroopan pankkiviranomaisen olisi 
laadittava ohjeet, jotka auttavat 
jäsenvaltioita määrittämään edustavimmat 
maksupalvelut, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla.

(13) Maksuja koskevan terminologian 
määritys olisi annettava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 
jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 
markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 
katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 
maksupalveluntarjoajan olisi tarjottava sitä 
maksutta tai veloitettava siitä maksua 
jäsenvaltioissa. Lisäksi maksuja koskeva 
terminologia olisi mahdollisuuksien 
mukaan standardoitava EU:n tasolla, mikä 
mahdollistaa eri puolilla unionia 
veloitettavien maksujen vertailun. 
Euroopan pankkiviranomaisen olisi 
laadittava ohjeet, jotka auttavat 
jäsenvaltioita määrittämään edustavimmat 
maksupalvelut, joita tarjotaan maksutta 
tai joista veloitetaan maksu kansallisella 
tasolla.

Or. en
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Tarkistus 146
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten laadittua alustavan 
luettelon edustavimmista palveluista, 
joista veloitetaan maksu kansallisella 
tasolla, sekä maksuihin liittyvistä 
termeistä ja määritelmistä komission olisi 
tarkasteltava luetteloa yksilöidäkseen 
delegoiduilla säädöksillä palvelut, jotka 
ovat yhteisiä useimmille jäsenvaltioille, ja 
ehdottaakseen niille standardoituja EU:n 
tason termejä ja määritelmiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tähän liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin nähden ei ole itsestään selvää, että 
terminologian standardoinnilla saataisiin aikaan todellista hyötyä.

Tarkistus 147
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten laadittua alustavan luettelon 
edustavimmista palveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, 
sekä maksuihin liittyvistä termeistä ja 
määritelmistä komission olisi tarkasteltava
luetteloa yksilöidäkseen delegoiduilla 
säädöksillä palvelut, jotka ovat yhteisiä 
useimmille jäsenvaltioille, ja 

(14) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten laadittua alustavan luettelon 
edustavimmista palveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, 
sekä maksuihin liittyvistä termeistä ja 
määritelmistä komissio voi tarkastella
luetteloa ja antaa suosituksia siitä, mitkä
palvelut ovat yhteisiä useimmille 
jäsenvaltioille, ja ehdottaa niille 
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ehdottaakseen niille standardoituja EU:n 
tason termejä ja määritelmiä.

standardoituja EU:n tason termejä ja 
määritelmiä.

Or. de

Tarkistus 148
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten laadittua alustavan luettelon 
edustavimmista palveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, 
sekä maksuihin liittyvistä termeistä ja
määritelmistä komission olisi tarkasteltava 
luetteloa yksilöidäkseen delegoiduilla 
säädöksillä palvelut, jotka ovat yhteisiä 
useimmille jäsenvaltioille, ja ehdottaakseen 
niille standardoituja EU:n tason termejä 
ja määritelmiä.

(14) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten laadittua alustavan luettelon 
edustavimmista palveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, 
sekä maksuihin liittyvistä määritelmistä 
komission olisi tarkasteltava luetteloa 
yksilöidäkseen delegoiduilla säädöksillä 
palvelut, jotka ovat yhteisiä useimmille 
jäsenvaltioille, ja ehdottaakseen EU:n 
standardoitua luetteloa määritelmistä.

Or. en

Tarkistus 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten laadittua alustavan luettelon 
edustavimmista palveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, 
sekä maksuihin liittyvistä termeistä ja 
määritelmistä komission olisi tarkasteltava 
luetteloa yksilöidäkseen delegoiduilla 
säädöksillä palvelut, jotka ovat yhteisiä 
useimmille jäsenvaltioille, ja ehdottaakseen 

(14) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten laadittua alustavan luettelon 
edustavimmista palveluista, joita tarjotaan 
maksutta tai joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, sekä maksuihin 
liittyvistä termeistä ja määritelmistä 
komission olisi tarkasteltava luetteloa 
yksilöidäkseen delegoiduilla säädöksillä 
palvelut, jotka ovat yhteisiä useimmille 
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niille standardoituja EU:n tason termejä ja 
määritelmiä.

jäsenvaltioille, ja ehdottaakseen niille 
standardoituja EU:n tason termejä ja 
määritelmiä.

Or. en

Tarkistus 150
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten laadittua alustavan luettelon 
edustavimmista palveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, 
sekä maksuihin liittyvistä termeistä ja 
määritelmistä komission olisi tarkasteltava 
luetteloa yksilöidäkseen delegoiduilla 
säädöksillä palvelut, jotka ovat yhteisiä 
useimmille jäsenvaltioille, ja ehdottaakseen 
niille standardoituja EU:n tason termejä ja 
määritelmiä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 151
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Standardoidun 
maksuterminologian on oltava 
mahdollisimman selkeää ja ytimekästä 
niin EU:n tasolla kuin kansallisella 
tasolla.

Or. en
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Tarkistus 152
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Auttaakseen kuluttajia vertailemaan 
helposti sisämarkkinoilla veloitettavia 
tilinhoitomaksuja maksupalveluntarjoajien 
olisi annettava kuluttajille luettelo 
maksuista, joita veloitetaan 
standardoidussa terminologiassa 
luetelluista palveluista. Tämä edistäisi 
myös tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomista maksutilimarkkinoilla 
kilpaileville luottolaitoksille. Maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa olisi oltava 
tietoja vain edustavimmista 
maksupalveluista kussakin jäsenvaltiossa, 
ja siinä olisi käytettävä tarvittaessa EU:n 
tasolla vahvistettuja termejä ja 
määritelmiä. Jotta kuluttajia autettaisiin 
saamaan hyvä käsitys maksuista, jotka he 
joutuvat maksamaan maksutilistään, heidän 
saatavilleen olisi asetettava sanasto, jossa 
on selityksiä vähintään luetteloon 
sisältyvistä maksuista ja palveluista. 
Sanastoa olisi hyödynnettävä välineenä, 
jolla edistetään paremman käsityksen 
saamista maksujen merkityksestä, jotta 
kuluttajilla olisi valmiudet valita 
laajemmasta maksutilitarjousten 
valikoimasta. Olisi myös otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava 
kuluttajille vähintään kerran vuodessa 
kaikki näiden tileistä veloitetut maksut. 
Jälkikäteen annettavat tiedot olisi 
toimitettava erillisenä tiivistelmänä. Siinä 
olisi luotava kokonaiskatsaus kaikkiin 
suoritettuihin maksuihin, jotta kuluttajat 
saisivat käsityksen siitä, mihin maksut 
liittyvät, ja voisivat arvioida, onko heidän 
tarpeen joko muuttaa kulutustottumuksiaan 

(15) Auttaakseen kuluttajia vertailemaan 
helposti sisämarkkinoilla veloitettavia 
tilinhoitomaksuja maksupalveluntarjoajien 
olisi annettava kuluttajille luettelo 
maksuista, joita veloitetaan 
standardoidussa terminologiassa 
luetelluista palveluista kansallisella 
tasolla. Tämä edistäisi myös tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomista 
maksutilimarkkinoilla kilpaileville 
luottolaitoksille. Maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa olisi oltava tietoja vain 
edustavimmista maksupalveluista kussakin 
jäsenvaltiossa. Jotta kuluttajia autettaisiin 
saamaan hyvä käsitys maksuista, jotka he 
joutuvat maksamaan maksutilistään, heidän 
saatavilleen olisi asetettava sanasto, jossa 
on selityksiä vähintään luetteloon 
sisältyvistä maksuista ja palveluista, 
pyynnöstä pysyvällä välineellä tiloihin, 
joihin kuluttajilla on pääsy, ja asetettava 
se saataville sähköisessä muodossa 
maksupalveluntarjoajien verkkosivuille. 
Sanastoa olisi hyödynnettävä välineenä, 
jolla edistetään paremman käsityksen 
saamista maksujen merkityksestä, jotta 
kuluttajilla olisi valmiudet valita 
laajemmasta maksutilitarjousten 
valikoimasta. Olisi myös otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava 
kuluttajille vähintään kerran vuodessa 
kaikki näiden tileistä veloitetut maksut. 
Jälkikäteen annettavat tiedot olisi 
toimitettava erillisenä tiivistelmänä. Siinä 
olisi luotava kokonaiskatsaus kaikkiin 
suoritettuihin maksuihin, jotta kuluttajat 
saisivat käsityksen siitä, mihin maksut 
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tai siirtyä toisen palveluntarjoajan 
asiakkaaksi. Tästä saataisiin 
maksimaalinen hyöty, jos jälkikäteen 
annettavat maksutiedot kattavat samat 
palvelut kuin ennakkotiedot.

liittyvät, ja voisivat arvioida, onko heidän 
tarpeen joko muuttaa kulutustottumuksiaan 
tai siirtyä toisen palveluntarjoajan 
asiakkaaksi. Tästä saataisiin 
maksimaalinen hyöty, jos jälkikäteen 
annettavat maksutiedot kattavat samat 
palvelut kuin ennakkotiedot.

Or. en

Tarkistus 153
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Auttaakseen kuluttajia vertailemaan 
helposti sisämarkkinoilla veloitettavia 
tilinhoitomaksuja maksupalveluntarjoajien 
olisi annettava kuluttajille luettelo 
maksuista, joita veloitetaan 
standardoidussa terminologiassa 
luetelluista palveluista. Tämä edistäisi 
myös tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomista maksutilimarkkinoilla 
kilpaileville luottolaitoksille. Maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa olisi oltava 
tietoja vain edustavimmista 
maksupalveluista kussakin jäsenvaltiossa, 
ja siinä olisi käytettävä tarvittaessa EU:n 
tasolla vahvistettuja termejä ja määritelmiä. 
Jotta kuluttajia autettaisiin saamaan hyvä 
käsitys maksuista, jotka he joutuvat 
maksamaan maksutilistään, heidän 
saatavilleen olisi asetettava sanasto, jossa 
on selityksiä vähintään luetteloon 
sisältyvistä maksuista ja palveluista. 
Sanastoa olisi hyödynnettävä välineenä, 
jolla edistetään paremman käsityksen 
saamista maksujen merkityksestä, jotta 
kuluttajilla olisi valmiudet valita 
laajemmasta maksutilitarjousten 
valikoimasta. Olisi myös otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 

(15) Auttaakseen kuluttajia vertailemaan 
helposti sisämarkkinoilla veloitettavia 
tilinhoitomaksuja maksupalveluntarjoajien 
olisi annettava kuluttajille luettelo 
maksuista, joita veloitetaan 
standardoidussa terminologiassa 
luetelluista palveluista, sekä tarvittaessa 
kaikista muista tiliin liittyvistä palveluista. 
Tämä edistäisi myös tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomista 
maksutilimarkkinoilla kilpaileville 
luottolaitoksille. Maksuja koskevan 
tietoasiakirjan olisi perustuttava 
standardoituun terminologiaan 
edustavimmista maksupalveluista kussakin 
jäsenvaltiossa, ja siinä olisi käytettävä 
tarvittaessa EU:n tasolla vahvistettuja 
termejä ja määritelmiä. Jotta kuluttajia 
autettaisiin saamaan hyvä käsitys 
maksuista, jotka he joutuvat maksamaan 
maksutilistään, heidän saatavilleen olisi 
asetettava sanasto, jossa on selityksiä 
kaikista luetteloon sisältyvistä maksuista ja 
palveluista. Sanastoa olisi hyödynnettävä
välineenä, jolla edistetään paremman 
käsityksen saamista maksujen 
merkityksestä, jotta kuluttajilla olisi 
valmiudet valita laajemmasta 
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maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava 
kuluttajille vähintään kerran vuodessa 
kaikki näiden tileistä veloitetut maksut. 
Jälkikäteen annettavat tiedot olisi 
toimitettava erillisenä tiivistelmänä. Siinä 
olisi luotava kokonaiskatsaus kaikkiin 
suoritettuihin maksuihin, jotta kuluttajat 
saisivat käsityksen siitä, mihin maksut 
liittyvät, ja voisivat arvioida, onko heidän 
tarpeen joko muuttaa kulutustottumuksiaan 
tai siirtyä toisen palveluntarjoajan 
asiakkaaksi. Tästä saataisiin 
maksimaalinen hyöty, jos jälkikäteen 
annettavat maksutiedot kattavat samat 
palvelut kuin ennakkotiedot.

maksutilitarjousten valikoimasta. Olisi 
myös otettava käyttöön velvoite, jonka 
mukaan maksupalveluntarjoajien on 
ilmoitettava kuluttajille vähintään kerran 
vuodessa kaikki näiden tileistä veloitetut 
maksut sekä tileille kertyneet ja maksetut 
korot. Jälkikäteen annettavat tiedot olisi 
toimitettava erillisenä tiivistelmänä. Siinä 
olisi luotava kokonaiskatsaus kaikkiin 
suoritettuihin maksuihin sekä kertyneisiin 
ja maksettuihin korkoihin, jotta kuluttajat 
saisivat käsityksen siitä, mihin maksut ja 
korot liittyvät, ja voisivat arvioida, onko 
heidän tarpeen joko muuttaa 
kulutustottumuksiaan tai siirtyä toisen 
palveluntarjoajan asiakkaaksi. Tästä 
saataisiin maksimaalinen hyöty, jos 
jälkikäteen annettavat maksutiedot kattavat 
samat palvelut kuin ennakkotiedot. 
Pyydettäessä maksuerittely on lähetettävä 
kuluttajalle paperimuodossa. Muuten 
erittely voidaan jakaa sähköisesti.

Or. en

Tarkistus 154
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Auttaakseen kuluttajia vertailemaan 
helposti sisämarkkinoilla veloitettavia 
tilinhoitomaksuja maksupalveluntarjoajien 
olisi annettava kuluttajille luettelo 
maksuista, joita veloitetaan 
standardoidussa terminologiassa 
luetelluista palveluista. Tämä edistäisi
myös tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomista maksutilimarkkinoilla 
kilpaileville luottolaitoksille. Maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa olisi oltava 
tietoja vain edustavimmista 
maksupalveluista kussakin jäsenvaltiossa, 

(15) Auttaakseen kuluttajia vertailemaan 
helposti sisämarkkinoilla veloitettavia 
tilinhoitomaksuja maksupalveluntarjoajien 
olisi annettava kuluttajille luettelo 
maksuista, joita veloitetaan 
standardoidussa terminologiassa 
luetelluista palveluista kansallisella 
tasolla. Tämä edistäisi myös tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomista 
maksutilimarkkinoilla kilpaileville 
luottolaitoksille. Maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa olisi oltava tietoja vain 
edustavimmista maksupalveluista kussakin 
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ja siinä olisi käytettävä tarvittaessa EU:n 
tasolla vahvistettuja termejä ja 
määritelmiä. Jotta kuluttajia autettaisiin 
saamaan hyvä käsitys maksuista, jotka he 
joutuvat maksamaan maksutilistään, heidän 
saatavilleen olisi asetettava sanasto, jossa 
on selityksiä vähintään luetteloon 
sisältyvistä maksuista ja palveluista. 
Sanastoa olisi hyödynnettävä välineenä, 
jolla edistetään paremman käsityksen 
saamista maksujen merkityksestä, jotta 
kuluttajilla olisi valmiudet valita 
laajemmasta maksutilitarjousten 
valikoimasta. Olisi myös otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava 
kuluttajille vähintään kerran vuodessa 
kaikki näiden tileistä veloitetut maksut. 
Jälkikäteen annettavat tiedot olisi 
toimitettava erillisenä tiivistelmänä. Siinä 
olisi luotava kokonaiskatsaus kaikkiin 
suoritettuihin maksuihin, jotta kuluttajat 
saisivat käsityksen siitä, mihin maksut 
liittyvät, ja voisivat arvioida, onko heidän 
tarpeen joko muuttaa kulutustottumuksiaan 
tai siirtyä toisen palveluntarjoajan 
asiakkaaksi. Tästä saataisiin 
maksimaalinen hyöty, jos jälkikäteen 
annettavat maksutiedot kattavat samat 
palvelut kuin ennakkotiedot.

jäsenvaltiossa. Jotta kuluttajia autettaisiin 
saamaan hyvä käsitys maksuista, jotka he 
joutuvat maksamaan maksutilistään, heidän 
saatavilleen olisi asetettava sanasto, jossa 
on selityksiä vähintään luetteloon 
sisältyvistä maksuista ja palveluista. 
Sanastoa olisi hyödynnettävä välineenä, 
jolla edistetään paremman käsityksen 
saamista maksujen merkityksestä, jotta 
kuluttajilla olisi valmiudet valita 
laajemmasta maksutilitarjousten 
valikoimasta. Olisi myös otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava 
kuluttajille vähintään kerran vuodessa 
kaikki näiden tileistä veloitetut maksut. 
Jälkikäteen annettavat tiedot olisi 
toimitettava erillisenä tiivistelmänä. Siinä 
olisi luotava kokonaiskatsaus kaikkiin 
suoritettuihin maksuihin, jotta kuluttajat 
saisivat käsityksen siitä, mihin maksut 
liittyvät, ja voisivat arvioida, onko heidän 
tarpeen joko muuttaa kulutustottumuksiaan 
tai siirtyä toisen palveluntarjoajan 
asiakkaaksi. Tästä saataisiin 
maksimaalinen hyöty, jos jälkikäteen 
annettavat maksutiedot kattavat samat 
palvelut kuin ennakkotiedot.

Or. en

Perustelu

Tähän liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin nähden ei ole itsestään selvää, että 
terminologian standardoinnilla saataisiin aikaan todellista hyötyä.

Tarkistus 155
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Kuluttajien tarpeiden täyttämiseksi on 
syytä varmistaa, että maksutilejä koskevat 
maksutiedot ovat oikeellisia, selkeitä ja 
vertailukelpoisia. Sen vuoksi tässä 
direktiivissä olisi vahvistettava maksuja 
koskevan tietoasiakirjan ja maksuerittelyn 
esitystapaa koskevat yhteiset vaatimukset, 
jotta voidaan varmistaa, että ne ovat 
kuluttajien kannalta ymmärrettäviä ja 
vertailukelpoisia. Kunkin jäsenvaltion 
olisi käytettävä jokaisessa maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa ja 
maksuerittelyssä samaa formaattia ja 
kohtien ja niiden otsikoiden järjestystä, 
jotta kuluttajat voivat vertailla asiakirjoja 
tulkitakseen ja käyttääkseen tietoja 
mahdollisimman hyvin. Maksuja koskeva 
tietoasiakirja ja maksuerittely olisi voitava 
erottaa selkeästi muista tiedonannoista. 
Ne olisi voitava tunnistaa yhteisen 
tunnuksen perusteella.

(16) Kuluttajien tarpeiden täyttämiseksi on 
syytä varmistaa, että maksutilejä koskevat 
maksutiedot ovat oikeellisia, selkeitä ja 
vertailukelpoisia.

Or. en

Perustelu

Nämä yksityiskohtaiset tiedot maksuja koskevassa tietoasiakirjassa ovat tarpeettomia 
direktiivin tarkoitukseen nähden.

Tarkistus 156
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Kuluttajien tarpeiden täyttämiseksi on 
syytä varmistaa, että maksutilejä koskevat 
maksutiedot ovat oikeellisia, selkeitä ja 
vertailukelpoisia. Sen vuoksi tässä 
direktiivissä olisi vahvistettava maksuja 
koskevan tietoasiakirjan ja maksuerittelyn 

(16) Kuluttajien tarpeiden täyttämiseksi on 
syytä varmistaa, että maksutilejä koskevat 
maksutiedot ovat oikeellisia, selkeitä ja 
vertailukelpoisia.
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esitystapaa koskevat yhteiset vaatimukset, 
jotta voidaan varmistaa, että ne ovat 
kuluttajien kannalta ymmärrettäviä ja 
vertailukelpoisia. Kunkin jäsenvaltion 
olisi käytettävä jokaisessa maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa ja 
maksuerittelyssä samaa formaattia ja 
kohtien ja niiden otsikoiden järjestystä, 
jotta kuluttajat voivat vertailla asiakirjoja 
tulkitakseen ja käyttääkseen tietoja 
mahdollisimman hyvin. Maksuja koskeva 
tietoasiakirja ja maksuerittely olisi voitava 
erottaa selkeästi muista tiedonannoista. 
Ne olisi voitava tunnistaa yhteisen 
tunnuksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 157
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistamiseksi, että 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
käytetään yhdenmukaisesti koko 
unionissa, jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
yhdessä alustavassa luettelossa yksilöidyn 
jäljellä olevan kansallisen standardoidun 
terminologian kanssa ollessaan 
yhteydessä kuluttajiin, mukaan lukien 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja 
maksuerittely. Lukuun ottamatta maksuja 
koskevaa tietoasiakirjaa ja maksuerittelyä 
maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihin.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tähän liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin nähden ei ole itsestään selvää, että 
terminologian standardoinnilla saataisiin aikaan todellista hyötyä.

Tarkistus 158
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistamiseksi, että 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
käytetään yhdenmukaisesti koko 
unionissa, jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
yhdessä alustavassa luettelossa yksilöidyn 
jäljellä olevan kansallisen standardoidun 
terminologian kanssa ollessaan 
yhteydessä kuluttajiin, mukaan lukien 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja 
maksuerittely. Lukuun ottamatta maksuja 
koskevaa tietoasiakirjaa ja maksuerittelyä 
maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 159
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistamiseksi, että 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
käytetään yhdenmukaisesti koko unionissa, 

(17) Sen varmistamiseksi, että 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
käytetään yhdenmukaisesti koko unionissa, 
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jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
yhdessä alustavassa luettelossa yksilöidyn 
jäljellä olevan kansallisen standardoidun
terminologian kanssa ollessaan yhteydessä 
kuluttajiin, mukaan lukien maksuja 
koskeva tietoasiakirja ja maksuerittely. 
Lukuun ottamatta maksuja koskevaa 
tietoasiakirjaa ja maksuerittelyä
maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan palveluihin.

jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
EU:n standardoitua luetteloa ollessaan 
yhteydessä kuluttajiin, mukaan lukien 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja 
maksuerittely. Maksupalveluntarjoajat 
voivat käyttää markkinointinimiä 
viitatessaan palveluihin.

Or. en

Tarkistus 160
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistamiseksi, että 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
käytetään yhdenmukaisesti koko unionissa, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
yhdessä alustavassa luettelossa yksilöidyn 
jäljellä olevan kansallisen standardoidun 
terminologian kanssa ollessaan yhteydessä 
kuluttajiin, mukaan lukien maksuja 
koskeva tietoasiakirja ja maksuerittely. 
Lukuun ottamatta maksuja koskevaa 
tietoasiakirjaa ja maksuerittelyä
maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan palveluihin.

(17) Sen varmistamiseksi, että 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
käytetään yhdenmukaisesti koko unionissa, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
alustavassa luettelossa yksilöityä 
kansallista standardoitua terminologiaa
ollessaan yhteydessä kuluttajiin, mukaan 
lukien maksuja koskeva tietoasiakirja ja 
maksuerittely. Maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa ja maksuerittelyssä
maksupalveluntarjoajat voivat lisäksi 
käyttää myös markkinointinimiä 
viitatessaan palveluihin.

Or. de
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Tarkistus 161
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistamiseksi, että 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
käytetään yhdenmukaisesti koko unionissa, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
yhdessä alustavassa luettelossa yksilöidyn 
jäljellä olevan kansallisen standardoidun 
terminologian kanssa ollessaan yhteydessä 
kuluttajiin, mukaan lukien maksuja 
koskeva tietoasiakirja ja maksuerittely.
Lukuun ottamatta maksuja koskevaa 
tietoasiakirjaa ja maksuerittelyä
maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan palveluihin.

(17) Sen varmistamiseksi, että 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
käytetään yhdenmukaisesti koko unionissa, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
yhdessä alustavassa luettelossa yksilöidyn 
jäljellä olevan kansallisen standardoidun 
terminologian kanssa ollessaan yhteydessä 
kuluttajiin, mukaan lukien maksuja 
koskeva tietoasiakirja, maksuerittely ja 
sopimustiedot. Kaupallisissa tiedoissa 
maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan palveluihin, 
kunhan vastaavat EU:n tasolla ja 
kansallisella tasolla standardoidut 
vastaavat termit määritellään tarvittaessa 
selkeästi.

Or. en

Tarkistus 162
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vertailusivustot muodostavat 
tehokkaan välineen, jonka avulla 
kuluttajat voivat arvioida eri 
maksutilitarjousten vahvuuksia yhdellä 
sivustolla. Niillä voidaan saattaa oikeaan 
tasapainoon yhtäältä se, että tietojen on 
oltava selkeitä ja ytimekkäitä, ja toisaalta 
se, että niiden on oltava täydellisiä ja 

Poistetaan.



PE516.948v02-00 36/170 AM\1002483FI.doc

FI

kattavia, tarjoamalla käyttäjille 
mahdollisuus hankkia 
yksityiskohtaisempia tietoja silloin, kun se 
on heidän etujensa mukaista. 
Vertailusivustot voivat myös alentaa 
hakukustannuksia, koska kuluttajien ei 
tarvitse kerätä tietoja erikseen 
maksupalveluntarjoajilta.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin soveltamisalan ei pidä ulottua vertailusivustoihin, jotka kattavat paljon 
muutakin kuin maksutilejä.

Tarkistus 163
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Saadakseen puolueettomia tietoja 
pankkimaksuista kuluttajilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää vertailusivustoja, 
jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia 
maksupalveluntarjoajista. Jäsenvaltioiden 
olisi sen vuoksi varmistettava, että 
kuluttajien saatavilla on vähintään yksi 
vertailusivusto niiden alueella. 
Vertailusivustojen ylläpitäjinä voivat olla 
toimivaltaiset viranomaiset, muut 
viranomaiset ja/tai valtuutetut yksityiset 
toimijat. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön vapaaehtoinen 
valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 
vertailusivustojen yksityiset ylläpitäjät 
voivat hakea valtuutusta vahvistettujen 
laatukriteerien mukaisesti. Jos ei ole 
valtuutettu yksityisen ylläpitäjän 
verkkosivustoa, olisi otettava käyttöön 
toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen ylläpitämä vertailusivusto. 
Tällaisten verkkosivustojen olisi 

Poistetaan.
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noudatettava laatukriteereitä.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin soveltamisalan ei pidä ulottua vertailusivustoihin, jotka kattavat paljon 
muutakin kuin maksutilejä.

Tarkistus 164
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Saadakseen puolueettomia tietoja 
pankkimaksuista kuluttajilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää vertailusivustoja, 
jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia 
maksupalveluntarjoajista. Jäsenvaltioiden 
olisi sen vuoksi varmistettava, että 
kuluttajien saatavilla on vähintään yksi 
vertailusivusto niiden alueella. 
Vertailusivustojen ylläpitäjinä voivat olla 
toimivaltaiset viranomaiset, muut 
viranomaiset ja/tai valtuutetut yksityiset 
toimijat. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön vapaaehtoinen 
valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 
vertailusivustojen yksityiset ylläpitäjät 
voivat hakea valtuutusta vahvistettujen 
laatukriteerien mukaisesti. Jos ei ole 
valtuutettu yksityisen ylläpitäjän 
verkkosivustoa, olisi otettava käyttöön 
toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen ylläpitämä vertailusivusto. 
Tällaisten verkkosivustojen olisi 
noudatettava laatukriteereitä.

(19) Saadakseen puolueettomia tietoja 
maksutileistä perittävistä maksuista ja 
niihin sovellettavista koroista kuluttajilla 
olisi oltava mahdollisuus käyttää 
veloituksetta vertailusivustoja, jotka ovat 
taloudellisesti ja toiminnallisesti 
riippumattomia maksupalveluntarjoajista. 
Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
varmistettava, että kuluttajien saatavilla on 
vähintään yksi vertailusivusto niiden 
alueella. Vertailusivustojen ylläpitäjinä 
voivat olla toimivaltaiset viranomaiset, 
muut viranomaiset ja/tai valtuutetut 
yksityiset toimijat. Jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön vapaaehtoinen 
valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 
vertailusivustojen yksityiset ylläpitäjät 
voivat hakea valtuutusta vahvistettujen 
laatukriteerien mukaisesti. Jos ei ole 
valtuutettu yksityisen ylläpitäjän 
verkkosivustoa, olisi otettava käyttöön 
toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen ylläpitämä vertailusivusto. 
Tällaisten verkkosivustojen olisi 
noudatettava laatukriteereitä. Jotta 
kuluttajien helposti saatavilla olisi myös 
muiden jäsenvaltioiden vertailusivustoja, 
on perustettava unionin portaali, jossa 
esitetään linkit kaikille kansallisen tason 
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sivustoille.

Or. en

Tarkistus 165
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Saadakseen puolueettomia tietoja 
pankkimaksuista kuluttajilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää vertailusivustoja, 
jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia 
maksupalveluntarjoajista. Jäsenvaltioiden 
olisi sen vuoksi varmistettava, että 
kuluttajien saatavilla on vähintään yksi 
vertailusivusto niiden alueella. 
Vertailusivustojen ylläpitäjinä voivat olla 
toimivaltaiset viranomaiset, muut 
viranomaiset ja/tai valtuutetut yksityiset 
toimijat. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön vapaaehtoinen 
valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 
vertailusivustojen yksityiset ylläpitäjät 
voivat hakea valtuutusta vahvistettujen 
laatukriteerien mukaisesti. Jos ei ole 
valtuutettu yksityisen ylläpitäjän 
verkkosivustoa, olisi otettava käyttöön 
toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen ylläpitämä vertailusivusto. 
Tällaisten verkkosivustojen olisi 
noudatettava laatukriteereitä.

(19) Saadakseen puolueettomia tietoja 
pankkimaksuista kuluttajilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää vertailusivustoja, 
jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia 
maksupalveluntarjoajista. Jäsenvaltioiden 
olisi sen vuoksi varmistettava, että 
kuluttajien saatavilla on vähintään yksi 
vertailusivusto niiden alueella. 
Vertailusivustojen ylläpitäjinä voivat olla 
toimivaltaiset viranomaiset, muut 
viranomaiset ja/tai valtuutetut yksityiset 
toimijat. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön vapaaehtoinen 
valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 
vertailusivustojen yksityiset ylläpitäjät 
voivat hakea valtuutusta vahvistettujen 
laatukriteerien mukaisesti. Jos ei ole 
valtuutettu yksityisen ylläpitäjän 
verkkosivustoa, olisi otettava käyttöön 
toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen ylläpitämä vertailusivusto. 
Tällaisten verkkosivustojen olisi 
noudatettava laatukriteereitä. Euroopan 
unionissa toimivien 
maksupalveluntarjoajien veloittamien 
maksujen vertailun helpottamiseksi 
Euroopan komission olisi perustettava 
ajantasainen, riippumaton, täsmällinen, 
luotettava ja kuluttajaystävällinen 
portaali, jossa esitetään linkit kussakin 
jäsenvaltiossa valtuutetuille 
vertailusivustoille. 

Or. en
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Tarkistus 166
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
paketoituja maksutilejä, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja maksutilistä 
veloitettavista maksuista ja kaikista muista 
pakettiin sisältyvistä rahoituspalveluista 
veloitettavista maksuista. Näitä velvoitteita 
ei pitäisi soveltaa palveluihin, jotka 
yhdistyvät luonnollisesti maksutilin
käyttöön, kuten käteisnostot, sähköinen 
varojen siirto tai maksukortit. Kyseiset 
palvelut olisi sen vuoksi jätettävä tämän 
säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
maksutilejä yhdistettynä paketiksi muiden 
rahoituspalveluiden kanssa, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja maksutilistä 
veloitettavista maksuista ja kaikista muista 
pakettiin sisältyvistä rahoituspalveluista 
veloitettavista maksuista silloin, kun 
kuluttajalla on mahdollisuus hankkia 
maksutili ja siihen yhdistetyt palvelut 
erikseen.

Or. en
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Perustelu

On selvennettävä olemassaoleva ero sellaisten tilien, joihin liittyy erilaisia palveluja, ja 
sellaisten tilien välillä, joihin on pakattu muita, vakuutusten kaltaisia rahoituspalveluja. 
Viimeksi mainittujen osalta palveluja ei ole mahdollista erottaa toisistaan. Tällaisessa 
tapauksessa on lisättävä vaatimus, jolla varmistetaan, että maksupalveluntarjoajat 
varoittavat kuluttajia paketoitujen maksutilien avaamiseen liittyvistä kustannuksista ja 
tarkistavat, että asiakkaalla on oikeus pakattuun tuotteeseen.

Tarkistus 167
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
paketoituja maksutilejä, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja maksutilistä 
veloitettavista maksuista ja kaikista muista 
pakettiin sisältyvistä rahoituspalveluista 

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
paketoituja maksutilejä, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja maksutilistä 
veloitettavista maksuista ja kaikista muista 
pakettiin sisältyvistä rahoituspalveluista 
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veloitettavista maksuista. Näitä velvoitteita 
ei pitäisi soveltaa palveluihin, jotka 
yhdistyvät luonnollisesti maksutilin 
käyttöön, kuten käteisnostot, sähköinen 
varojen siirto tai maksukortit. Kyseiset 
palvelut olisi sen vuoksi jätettävä tämän 
säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

veloitettavista maksuista.

Or. en

Tarkistus 168
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
paketoituja maksutilejä, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja maksutilistä 
veloitettavista maksuista ja kaikista 

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
paketoituja maksutilejä, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja siitä, ovatko 
paketin eri palvelut ostettavissa myös 
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muista pakettiin sisältyvistä 
rahoituspalveluista veloitettavista 
maksuista. Näitä velvoitteita ei pitäisi 
soveltaa palveluihin, jotka yhdistyvät 
luonnollisesti maksutilin käyttöön, kuten 
käteisnostot, sähköinen varojen siirto tai 
maksukortit. Kyseiset palvelut olisi sen 
vuoksi jätettävä tämän säännöksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

erikseen, ja jos ovat, myös tietoja pakettiin 
sisältyviin rahoituspalveluihin liittyvistä 
kustannuksista ja veloitettavista 
maksuista. Näitä velvoitteita ei pitäisi 
soveltaa palveluihin, jotka yhdistyvät 
luonnollisesti maksutilin käyttöön, kuten 
käteisnostot, sähköinen varojen siirto tai 
maksukortit. Kyseiset palvelut olisi sen 
vuoksi jätettävä tämän säännöksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 169
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
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paketoituja maksutilejä, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja maksutilistä 
veloitettavista maksuista ja kaikista muista 
pakettiin sisältyvistä rahoituspalveluista 
veloitettavista maksuista. Näitä velvoitteita 
ei pitäisi soveltaa palveluihin, jotka 
yhdistyvät luonnollisesti maksutilin 
käyttöön, kuten käteisnostot, sähköinen 
varojen siirto tai maksukortit. Kyseiset 
palvelut olisi sen vuoksi jätettävä tämän 
säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

paketoituja maksutilejä, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja maksutilistä 
veloitettavista maksuista ja kaikista muista 
pakettiin sisältyvistä rahoituspalveluista 
veloitettavista maksuista. Näitä velvoitteita 
ei pitäisi soveltaa palveluihin, jotka 
yhdistyvät luonnollisesti maksutilin 
käyttöön, kuten käteisnostot, sähköinen 
varojen siirto tai maksukortit. Kyseiset 
palvelut sekä sääntöjenmukainen 
liittyminen osuuskunnan jäseneksi olisi 
sen vuoksi jätettävä tämän yksittäisen
säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. de

Tarkistus 170
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos 
siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä ja nopea. Maksujen, joita 
maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 
veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 
maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 
todellisia kustannuksia. Jotta siirto 
vaikuttaisi myönteisesti kilpailuun, sitä 
olisi helpotettava myös rajatylittävällä 
tasolla. Koska maksutilin siirtäminen 
toiseen valtioon voi olla 
monimutkaisempaa kuin kansallisella 
tasolla toteutettava siirto ja voi edellyttää
maksupalveluntarjoajien mukauttavan ja 
yksinkertaistavan sisäisiä menettelyitään, 
maksutilien siirtämiselle valtioiden 
rajojen yli olisi vahvistettava pitemmät 

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos 
siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä ja nopea. Maksujen, joita 
maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 
veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 
maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 
todellisia kustannuksia. Kuluttajilla on 
kannustimet maksutilien siirtämiseen 
vain, jos siirtoprosessi ei aiheuta 
kohtuuttomia hallinnollisia ja 
taloudellisia rasitteita. Menettelyn, jota 
noudatetaan maksutilien siirtämisessä 
toiselle maksupalveluntarjoajalle, olisi 
oltava selkeä ja nopea. Maksujen, joita 
maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 
veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 
maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 
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määräajat. Eripituisten määräaikojen 
tarpeellisuutta olisi arvioitava ehdotetun 
direktiivin uudelleentarkastelun 
yhteydessä.

todellisia kustannuksia. Lisäksi tällaisten 
palvelujen tarjoaminen on haastavaa, 
koska EU:n jäsenvaltioiden 
maksujärjestelmien väliset tekniset 
standardit, liiketoimintasäännöt ja 
oikeudelliset vaatimukset poikkeavat 
toisistaan. Lisäksi asetus (EU) 
N:o 260/2012, joka tulee voimaan 
1 päivä helmikuuta 2014, tekee tällaisista 
palveluista vanhentuneita euroalueella 
liikkuvien kuluttajien kannalta. Niiden 
kuluttajien osalta, jotka liikkuvat 
euroalueen valtion ja euroalueen 
ulkopuolisen valtion välillä, useiden tilien 
hallinta on yleistä. Tämä mahdollistaa 
sen, että kuluttaja avaa uuden tilin ja 
säilyttää vanhan tilin tai sulkee sen, kun 
kaikki paikallisen palveluntarjoajan 
kanssa tehdyt velvoitteet on täytetty.

Or. en

Perustelu

Tällaiseen vaatimukseen liittyisi valtavia kustannuksia ja riskejä ilman merkittäviä hyötyjä, 
koska tällaisella rajatylittävällä palvelulla ei ole juurikaan kysyntää. Rajatylittävät 
maksutapahtumat helpottuvat, kun asetus (EU) N:o 260/2012 tulee voimaan.

Tarkistus 171
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos 
siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä ja nopea. Maksujen, joita 
maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 
veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos 
siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä ja nopea. Maksujen, joita 
maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 
veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 
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maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 
todellisia kustannuksia. Jotta siirto 
vaikuttaisi myönteisesti kilpailuun, sitä 
olisi helpotettava myös rajatylittävällä 
tasolla. Koska maksutilin siirtäminen 
toiseen valtioon voi olla 
monimutkaisempaa kuin kansallisella 
tasolla toteutettava siirto ja voi edellyttää 
maksupalveluntarjoajien mukauttavan ja 
yksinkertaistavan sisäisiä menettelyitään, 
maksutilien siirtämiselle valtioiden 
rajojen yli olisi vahvistettava pitemmät 
määräajat. Eripituisten määräaikojen 
tarpeellisuutta olisi arvioitava ehdotetun 
direktiivin uudelleentarkastelun 
yhteydessä.

maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 
todellisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 172
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos 
siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä ja nopea. Maksujen, joita 
maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 
veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 
maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 
todellisia kustannuksia. Jotta siirto 
vaikuttaisi myönteisesti kilpailuun, sitä 
olisi helpotettava myös rajatylittävällä 
tasolla. Koska maksutilin siirtäminen 
toiseen valtioon voi olla 
monimutkaisempaa kuin kansallisella 
tasolla toteutettava siirto ja voi edellyttää 
maksupalveluntarjoajien mukauttavan ja 

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos 
siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä, nopea ja edullinen. Jotta siirto 
vaikuttaisi myönteisesti kilpailuun, sitä 
olisi helpotettava myös rajatylittävällä 
tasolla. Koska maksutilin siirtäminen 
toiseen valtioon voi olla 
monimutkaisempaa kuin kansallisella 
tasolla toteutettava siirto ja voi edellyttää 
maksupalveluntarjoajien mukauttavan ja 
yksinkertaistavan sisäisiä menettelyitään, 
maksutilien siirtämiselle valtioiden rajojen 
yli olisi vahvistettava pitemmät määräajat. 
Eripituisten määräaikojen tarpeellisuutta 
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yksinkertaistavan sisäisiä menettelyitään, 
maksutilien siirtämiselle valtioiden rajojen 
yli olisi vahvistettava pitemmät määräajat. 
Eripituisten määräaikojen tarpeellisuutta 
olisi arvioitava ehdotetun direktiivin 
uudelleentarkastelun yhteydessä.

olisi arvioitava ehdotetun direktiivin 
uudelleentarkastelun yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 173
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos 
siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä ja nopea. Maksujen, joita 
maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 
veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 
maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 
todellisia kustannuksia. Jotta siirto 
vaikuttaisi myönteisesti kilpailuun, sitä 
olisi helpotettava myös rajatylittävällä 
tasolla. Koska maksutilin siirtäminen 
toiseen valtioon voi olla 
monimutkaisempaa kuin kansallisella 
tasolla toteutettava siirto ja voi edellyttää 
maksupalveluntarjoajien mukauttavan ja 
yksinkertaistavan sisäisiä menettelyitään, 
maksutilien siirtämiselle valtioiden rajojen 
yli olisi vahvistettava pitemmät määräajat. 
Eripituisten määräaikojen tarpeellisuutta 
olisi arvioitava ehdotetun direktiivin 
uudelleentarkastelun yhteydessä.

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos oletetut 
riskit eivät ylitä potentiaalisia hyötyjä ja
jos siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä ja nopea. Maksujen, joita 
maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 
veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 
maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 
todellisia kustannuksia. Jotta siirto 
vaikuttaisi myönteisesti kilpailuun, sitä 
olisi helpotettava myös rajatylittävällä 
tasolla. Koska maksutilin siirtäminen 
toiseen valtioon voi olla 
monimutkaisempaa kuin kansallisella 
tasolla toteutettava siirto ja voi edellyttää 
maksupalveluntarjoajien mukauttavan ja 
yksinkertaistavan sisäisiä menettelyitään, 
maksutilien siirtämiselle valtioiden rajojen 
yli olisi vahvistettava pitemmät määräajat. 
Eripituisten määräaikojen tarpeellisuutta 
olisi arvioitava ehdotetun direktiivin 
uudelleentarkastelun yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 174
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Siirtoprosessin olisi oltava kuluttajan 
kannalta mahdollisimman suoraviivainen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja on kuluttajan 
puolesta vastuussa prosessin 
käynnistämisestä ja hallinnasta.

(22) Siirtoprosessin olisi oltava kuluttajan 
kannalta mahdollisimman suoraviivainen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja on kuluttajan 
puolesta vastuussa prosessin 
käynnistämisestä ja hallinnasta. Tässä 
direktiivissä esitetyt siirtopalvelun 
tarjoamista koskevat vaatimukset voidaan 
täyttää lailla, itsesääntelyllä tai 
vapaaehtoisella sopimuksella.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on lukuisia jo täytäntöönpantavia tai kehitteillä olevia aloitteita. Tämän 
vuoksi direktiivillä on tähdättävä vähimmäistason yhdenmukaistamiseen.

Tarkistus 175
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Siirtoprosessin olisi oltava kuluttajan 
kannalta mahdollisimman suoraviivainen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja on kuluttajan 
puolesta vastuussa prosessin 
käynnistämisestä ja hallinnasta.

(22) Siirtoprosessin olisi oltava kuluttajan 
kannalta mahdollisimman suoraviivainen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja on kuluttajan 
puolesta vastuussa prosessin 
käynnistämisestä ja hallinnasta. Tässä 
direktiivissä esitetyt siirtopalvelun 
tarjoamista koskevat vaatimukset voidaan 
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täyttää lailla, itsesääntelyllä tai 
vapaaehtoisella sopimuksella.

Or. en

Tarkistus 176
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kun on kyse kotimaisen 
maksupalveluntarjoajan vaihtamisesta, 
jäsenvaltioiden olisi voitava säilyttää tai 
antaa sääntöjä, jotka poikkeavat hieman 
tässä direktiivissä esitetyistä, kunhan tästä 
seuraa selvästi kuluttajille hyödyllisiä 
etuja.

Or. en

Tarkistus 177
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Siirron onnistuminen edellyttää 
yhteistyötä siirtävän 
maksupalveluntarjoajan kanssa. Siirtävän 
maksupalveluntarjoajan olisi annettava 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
kaikki tiedot, jotka tämä katsoo 
tarvitsevansa jatkaakseen toistuvia maksuja 
uudella maksutilillä. Tällaiset tiedot olisi 
kuitenkin rajattava siirron toteuttamisen 
kannalta tarpeellisiin tietoihin, eikä 
vastaanottava maksupalveluntarjoaja saisi 
pyytää ylimääräisiä tietoja.

(24) Siirron onnistuminen edellyttää 
yhteistyötä siirtävän 
maksupalveluntarjoajan kanssa. Siirtävän 
maksupalveluntarjoajan olisi annettava 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle, 
voimassa olevien tietosuojavaatimusten 
mukaisesti, kaikki tiedot, jotka tämä katsoo 
tarvitsevansa jatkaakseen toistuvia maksuja 
uudella maksutilillä. Tällaiset tiedot olisi 
kuitenkin rajattava siirron toteuttamisen 
kannalta tarpeellisiin tietoihin, eikä 
vastaanottava maksupalveluntarjoaja saisi 
pyytää ylimääräisiä tietoja.



AM\1002483FI.doc 49/170 PE516.948v02-00

FI

Or. de

Tarkistus 178
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi 
voivat käyttää niitä riippumatta 
esimerkiksi työttömyydestä tai 
henkilökohtaisesta konkurssista 
johtuvasta taloudellisesta tilanteestaan ja 
asuinpaikastaan. Oikeus käyttää 
perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan 
tuntemisvelvollisuutta koskevat 
menettelyt.

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseisen oikeuden 
käyttöä ei tehdä kuluttajien kannalta 
kohtuuttoman vaikeaksi tai rasittavaksi.

Or. en

Tarkistus 179
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
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tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi voivat 
käyttää niitä riippumatta esimerkiksi 
työttömyydestä tai henkilökohtaisesta 
konkurssista johtuvasta taloudellisesta 
tilanteestaan ja asuinpaikastaan. Oikeus 
käyttää perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi 
voitava käyttää niitä riippumatta 
taloudellisesta tilanteestaan ja 
asuinpaikastaan. Nykypäivänä tehokas ja 
täysimääräinen osallistuminen 
taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteisöön 
edellyttää pankkitiliä. Kuluttajat, joilla ei 
ole pankkitiliä, joutuvat käyttämään 
käteistä rahaa, mikä sekä rajoittaa heidän 
maksutavan valintaansa ja estää 
sähköiset maksutavat että tulee myös 
kalliimmaksi. Oikeus käyttää 
perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

Or. en

Tarkistus 180
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi 
voivat käyttää niitä riippumatta 
esimerkiksi työttömyydestä tai 

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja jotka eivät käytä 
maksutiliä tietyssä jäsenvaltiossa, olisi 
voitava avata perusmaksutili ja käyttää sitä 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Kaikkia tämän 
direktiivin maksujen ja siirtämisen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta 
koskevia säännöksiä sovelletaan myös 
perusmaksutileihin. Jäsenvaltioiden olisi 
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henkilökohtaisesta konkurssista 
johtuvasta taloudellisesta tilanteestaan ja 
asuinpaikastaan. Oikeus käyttää
perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan 
tuntemisvelvollisuutta koskevat 
menettelyt.

myös varmistettava, että kuluttajalla on 
mahdollisuus vaihtaa perusmaksutiliä.
Saadakseen mahdollisimman laajat 
mahdollisuudet käyttää tällaista tiliä 
kuluttajien olisi voitava käyttää niitä 
riippumatta esimerkiksi työttömyydestä tai 
henkilökohtaisesta konkurssista 
johtuvasta taloudellisesta tilanteestaan ja 
asuinpaikastaan.

Or. en

Tarkistus 181
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi voivat
käyttää niitä riippumatta esimerkiksi 
työttömyydestä tai henkilökohtaisesta 
konkurssista johtuvasta taloudellisesta 
tilanteestaan ja asuinpaikastaan. Oikeus 
käyttää perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 

(27) Kuluttajien, joilta on aiemmin evätty 
perusmaksutilin avaaminen, jotka asuvat 
jäsenvaltiossa ja voivat osoittaa riittävän 
yhteyden sen maksupalveluntarjoajan 
jäsenvaltioon, jossa hakevat 
perusmaksutiliä, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi 
voitava käyttää niitä riippumatta 
esimerkiksi työttömyydestä tai 
henkilökohtaisesta konkurssista johtuvasta 
taloudellisesta tilanteestaan. Oikeus käyttää 
perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
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koskevat menettelyt. vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

Or. en

Perustelu

Rahanpesun ja petosten torjuntaa koskevien vaatimusten osalta kuluttajan on osoitettava 
tarve maksutilin avaamiselle toisessa valtiossa.

Tarkistus 182
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi voivat
käyttää niitä riippumatta esimerkiksi 
työttömyydestä tai henkilökohtaisesta 
konkurssista johtuvasta taloudellisesta 
tilanteestaan ja asuinpaikastaan. Oikeus 
käyttää perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
unionissa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä valtiossa, 
jossa he tavanomaisesti asuvat. 
Saadakseen mahdollisimman laajat 
mahdollisuudet käyttää tällaista tiliä 
kuluttajien olisi voitava käyttää niitä 
riippumatta esimerkiksi työttömyydestä tai 
henkilökohtaisesta konkurssista johtuvasta 
taloudellisesta tilanteestaan ja 
asuinpaikastaan. Kuluttajien on 
todistettava, että heillä on kyseiseen 
jäsenvaltioon ja maksupalveluntarjoajan 
toimialueeseen henkilökohtaisia sidoksia, 
eli pääasiallinen elinpiiri, työpaikka tai 
opiskelupaikka. Oikeus käyttää 
perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.
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Or. de

Tarkistus 183
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi 
voivat käyttää niitä riippumatta esimerkiksi 
työttömyydestä tai henkilökohtaisesta 
konkurssista johtuvasta taloudellisesta 
tilanteestaan ja asuinpaikastaan. Oikeus 
käyttää perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella, jotka voivat perustella 
aidon yhteyden maksupalveluntarjoajan 
jäsenvaltioon ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Kuluttajien olisi voitava
käyttää niitä riippumatta esimerkiksi 
työttömyydestä tai henkilökohtaisesta 
konkurssista johtuvasta taloudellisesta 
tilanteestaan ja asuinpaikastaan. Kuluttajaa 
on vaadittava käymään henkilökohtaisesti 
valitsemansa maksupalveluntarjoajan 
toimistossa kyseisessä jäsenvaltiossa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Oikeus käyttää 
perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

Or. en

Tarkistus 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi voivat
käyttää niitä riippumatta esimerkiksi 
työttömyydestä tai henkilökohtaisesta 
konkurssista johtuvasta taloudellisesta 
tilanteestaan ja asuinpaikastaan. Oikeus 
käyttää perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi 
voitava käyttää niitä riippumatta –
esimerkiksi työllisyysasemasta, 
tulotasosta, luottohistoriasta tai 
henkilökohtaisesta konkurssista johtuvasta 
– taloudellisesta tilanteestaan ja 
asuinpaikastaan. Oikeus käyttää 
perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

Or. en

Tarkistus 185
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi voivat

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
EU:ssa, olisi voitava avata perusmaksutili 
ja käyttää sitä kyseisessä jäsenvaltiossa, 
johon heillä on siteitä. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi 
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käyttää niitä riippumatta esimerkiksi 
työttömyydestä tai henkilökohtaisesta 
konkurssista johtuvasta taloudellisesta 
tilanteestaan ja asuinpaikastaan. Oikeus 
käyttää perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

voitava käyttää niitä riippumatta 
esimerkiksi työttömyydestä tai 
henkilökohtaisesta konkurssista johtuvasta 
taloudellisesta tilanteestaan ja 
asuinpaikastaan. Oikeus käyttää 
perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

Or. de

Tarkistus 186
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Oikeus käyttää perusmaksutiliä 
missä tahansa jäsenvaltiossa olisi lisäksi 
myönnettävä rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26 päivänä 
lokakuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/60/EY mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan 
tuntemisvelvollisuutta koskevat 
menettelyt.

Or. en

Tarkistus 187
Olle Ludvigsson
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille.
Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Tällöin jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon sellaisia seikkoja kuin 
nimettyjen maksupalveluntarjoajien 
sijainti alueellaan. Minimoidakseen 
kuluttajien taloudellisen syrjäytymisen 
riskin jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että kaikki maksutilejä tarjoavat 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat
perusmaksutiliä kuluttajille olennaisena 
osana säännöllistä liiketoimintaansa. 
Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 188
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille. 
Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Tällöin jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon sellaisia seikkoja kuin 
nimettyjen maksupalveluntarjoajien 
sijainti alueellaan. Minimoidakseen 
kuluttajien taloudellisen syrjäytymisen 

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähittäispankkitoiminnassa 
aktiivisesti toimivat pankit tarjoavat 
perusmaksutiliä kuluttajille. Maksutilin 
käyttö ei saisi olla kohtuuttoman vaikeaa, 
eikä se saisi aiheuttaa kuluttajille 
kohtuuttomia kustannuksia. Tämän osalta
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
poikkeukset perustuvat ainoastaan 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
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riskin jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2005/60/EY, ottaen 
erityisesti huomioon asiakkaan 
tuntemisvelvollisuutta koskevat 
menettelyt. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 189
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille. 
Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Tällöin jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon sellaisia seikkoja kuin 
nimettyjen maksupalveluntarjoajien sijainti 
alueellaan. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille, 
tasapuolisten kilpailuolosuhteiden ja 
suhteellisuuden periaate huomioon 
ottaen. Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Tällöin jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon sellaisia seikkoja kuin 
nimettyjen maksupalveluntarjoajien sijainti 
alueellaan. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa. 
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
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valistuksen kanssa.

Or. de

Tarkistus 190
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille. 
Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Tällöin jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon sellaisia seikkoja kuin 
nimettyjen maksupalveluntarjoajien sijainti 
alueellaan. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

(28) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maksutilejä tarjoavat 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat
kuluttajille perusmaksutiliä, johon 
kuuluu vähintään 16 artiklan 1 kohdassa 
luetellut palvelut, olennaisena osana 
säännöllistä liiketoimintaansa. Maksutilin 
käyttö ei saisi olla kohtuuttoman vaikeaa, 
ja siitä voidaan periä kuluttajilta vain 
nimellisiä maksuja. Tällöin 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
sellaisia seikkoja kuin nimettyjen 
maksupalveluntarjoajien sijainti alueellaan. 
Minimoidakseen kuluttajien taloudellisen 
syrjäytymisen riskin jäsenvaltioiden olisi 
parannettava rahoitusalan valistusta, myös 
kouluissa, ja torjuttava ylivelkaantumista. 
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 191
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille. 
Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Tällöin jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon sellaisia seikkoja kuin 
nimettyjen maksupalveluntarjoajien sijainti 
alueellaan. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille. 
Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Tällöin jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon sellaisia seikkoja kuin 
nimettyjen maksupalveluntarjoajien sijainti 
alueellaan. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa. Tässä direktiivissä 
esitetyt perusmaksutilien tarjoamista 
koskevat vaatimukset voidaan täyttää 
lailla, itsesääntelyllä tai vapaaehtoisella 
sopimuksella.

Or. en

Tarkistus 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille. 
Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Tällöin jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon sellaisia seikkoja kuin 
nimettyjen maksupalveluntarjoajien sijainti 

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille. 
Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Tällöin jäsenvaltioiden olisi 
otettava huomioon sellaisia seikkoja kuin 
nimettyjen maksupalveluntarjoajien sijainti 
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alueellaan. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

alueellaan. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa erityisryhmien 
tukemiseksi talousasioihin ja 
ylivelkaantumiseen liittyvissä 
kysymyksissä.

Or. fr

Tarkistus 193
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että käytössä on toimenpiteitä kuluttajien 
valistamisen helpottamiseksi 
perusmaksutilien hallinnoinnista. Kaikille 
tilinhaltijoille on tarjottava selkeitä ja 
informatiivisia asiakirjoja tilin 
toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 194
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla 

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla 
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vielä maksutiliä samalla alueella. Kun sen 
selvittämiseen, onko kuluttajalla jo 
maksutili, on mahdotonta käyttää sähköisiä 
järjestelmiä, maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä kuluttajien ilmoitus 
luotettavana keinona tarkistaa, ettei heillä 
ole vielä maksutiliä.

vielä maksutiliä tai heiltä olisi pitänyt 
aiemmin evätä perusmaksutilin 
avaaminen samalla alueella. Kun sen 
selvittämiseen, onko kuluttajalla jo 
maksutili, on mahdotonta käyttää sähköisiä 
järjestelmiä, maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä kuluttajien ilmoitus 
luotettavana keinona tarkistaa, ettei heillä 
ole vielä maksutiliä. Näiden olisi 
perusteltava aito yhteys 
maksupalveluntarjoajan jäsenvaltioon.
Tässä yhteydessä kuluttajan on esitettävä
i) kunnian ja omantunnon kautta annettu 
vakuutus, jota maksupalveluntarjoaja voi 
käyttää luotettavana keinona sen 
tarkistamiseen, että kuluttajalla ei jo ole 
maksutiliä, testillä, joka osoittaa 
perusmaksutilin selkeän tarpeen, tai;
ii) vähintään yhden kyseiseen 
jäsenvaltioon sijoittuneen 
rahoituslaitoksen yksinkertainen ilmoitus, 
josta käy ilmi, että kuluttajalta on evätty 
maksutilin avaaminen.
Esimerkkejä aidosta yhteydestä kyseiseen 
jäsenvaltioon ovat muun muassa: 
kansallisuus, asuinpaikka, työhön liittyvät 
seikat, ilmoittautuminen yleissivistävää tai 
ammatillista koulutusta antavaan 
oppilaitokseen, perhesyyt tai muut tekijät, 
jotka voivat muodostaa linkin kyseiseen 
jäsenvaltioon.

Or. en

Tarkistus 195
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla 

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla 
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vielä maksutiliä samalla alueella. Kun sen 
selvittämiseen, onko kuluttajalla jo 
maksutili, on mahdotonta käyttää sähköisiä 
järjestelmiä, maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä kuluttajien ilmoitus 
luotettavana keinona tarkistaa, ettei heillä 
ole vielä maksutiliä.

vielä maksutiliä ja heiltä olisi pitänyt 
aiemmin evätä perusmaksutilin 
avaaminen kyseisessä jäsenvaltiossa.
Heidän olisi voitava osoittaa riittävä 
yhteys siihen palveluntarjoajan 
jäsenvaltioon, jossa he hakevat
perusmaksutiliä. Kun sen selvittämiseen, 
onko kuluttajalla jo maksutili, on 
mahdotonta käyttää sähköisiä järjestelmiä, 
maksupalveluntarjoajien olisi hyväksyttävä 
kuluttajien ilmoitus luotettavana keinona 
tarkistaa, että heiltä on evätty maksutilin 
avaaminen.

Or. en

Perustelu

Oikeutta perusmaksutiliin sovellettaisiin ainoastaan silloin, kun kuluttajalla ei vielä ole 
maksutiliä ja sellaisen avaaminen on evätty.

Tarkistus 196
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla 
vielä maksutiliä samalla alueella. Kun sen 
selvittämiseen, onko kuluttajalla jo 
maksutili, on mahdotonta käyttää sähköisiä 
järjestelmiä, maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä kuluttajien ilmoitus 
luotettavana keinona tarkistaa, ettei heillä 
ole vielä maksutiliä.

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla 
vielä maksutiliä unionissa, ja maksutilin 
avaamisesta olisi täytynyt todistettavasti 
kieltäytyä. Kun sen selvittämiseen, onko 
kuluttajalla jo maksutili, on mahdotonta 
käyttää sähköisiä järjestelmiä, 
maksupalveluntarjoajien olisi hyväksyttävä 
kuluttajien ilmoitus luotettavana keinona 
tarkistaa, ettei heillä ole vielä maksutiliä. 
Selvitettyään kuluttajan tarpeen 
maksupalveluntarjoajan on tarjottava 
asiakkaalle perusmaksutiliä. 

Or. de
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Tarkistus 197
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla 
vielä maksutiliä samalla alueella. Kun sen 
selvittämiseen, onko kuluttajalla jo 
maksutili, on mahdotonta käyttää sähköisiä 
järjestelmiä, maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä kuluttajien ilmoitus 
luotettavana keinona tarkistaa, ettei heillä 
ole vielä maksutiliä.

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla 
vielä maksutiliä EU:ssa. Kun sen 
selvittämiseen, onko kuluttajalla jo 
maksutili, on mahdotonta käyttää sähköisiä 
järjestelmiä, maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä kuluttajien ilmoitus 
luotettavana keinona tarkistaa, ettei heillä 
ole vielä maksutiliä.

Or. de

Tarkistus 198
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla 
vielä maksutiliä samalla alueella. Kun sen 
selvittämiseen, onko kuluttajalla jo 
maksutili, on mahdotonta käyttää sähköisiä 
järjestelmiä, maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä kuluttajien ilmoitus 
luotettavana keinona tarkistaa, ettei heillä 
ole vielä maksutiliä.

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla 
vielä maksutiliä samalla alueella. Kun sen 
selvittämiseen, onko kuluttajalla jo 
maksutili, on mahdotonta käyttää sähköisiä 
järjestelmiä, maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä kuluttajien muodollinen
ilmoitus luotettavana keinona tarkistaa, 
ettei heillä ole vielä maksutiliä.

Or. en

Tarkistus 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajille olisi taattava mahdollisuus 
käyttää eräitä perusmaksupalveluita, joille 
jäsenvaltioiden on määritettävä 
vähimmäismäärä operaatioita siten, että 
siinä otetaan huomioon sekä kuluttajien 
tarpeet että kyseisen jäsenvaltion 
kaupalliset menettelyt. Pankit voivat 
soveltaa tavanomaisia maksujaan tämän 
vähimmäispalveluluettelon ulkopuolisiin 
palveluihin. Perusmaksutileihin liittyviin 
palveluihin olisi kuuluttava järjestely, joka 
mahdollistaa käteistalletukset ja -nostot. 
Kuluttajien olisi voitava toteuttaa keskeisiä 
maksutapahtumia, kuten vastaanottaa 
tuloja tai etuuksia, maksaa laskuja tai 
veroja sekä hankkia tavaroita ja palveluita, 
myös suoraveloituksena, tilisiirtona ja 
maksukortilla. Tällaisten palveluiden olisi 
mahdollistettava tavaroiden ja palveluiden 
verkko-ostokset ja annettava kuluttajille 
tilaisuus käynnistää maksutoimeksiantoja 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän kautta, jos 
sellainen on saatavilla. Perusmaksutiliä ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittaa verkkokäyttöön, 
sillä siten luotaisiin este kuluttajille, joilla 
ei ole internetyhteyttä. Kuluttajille ei pitäisi 
antaa tilinylitysoikeutta perusmaksutilin
yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
antaa maksupalveluntarjoajien tarjota 
hyvin pieniä määriä koskevia 
puskurijärjestelyitä perusmaksutilien 
yhteydessä.

(30) Kuluttajille olisi taattava mahdollisuus 
käyttää eräitä perusmaksupalveluita. Pankit 
voivat soveltaa tavanomaisia maksujaan 
tämän peruspalveluluettelon ulkopuolisiin 
palveluihin. Perusmaksutileihin liittyviin 
palveluihin olisi kuuluttava järjestely, joka 
mahdollistaa käteistalletukset ja -nostot. 
Kuluttajien olisi voitava toteuttaa keskeisiä 
maksutapahtumia, kuten vastaanottaa 
tuloja tai etuuksia, maksaa laskuja tai 
veroja sekä hankkia tavaroita ja palveluita, 
myös suoraveloituksena, tilisiirtona ja 
maksukortilla. Tällaisten palveluiden olisi 
mahdollistettava tavaroiden ja palveluiden 
verkko-ostokset ja annettava kuluttajille 
tilaisuus käynnistää maksutoimeksiantoja 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän kautta, jos 
sellainen on saatavilla. Perusmaksutiliä ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittaa verkkokäyttöön, 
sillä siten luotaisiin este kuluttajille, joilla 
ei ole internetyhteyttä. Kuluttajille ei pitäisi 
antaa tilinylitysoikeutta perusmaksutilin 
yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
antaa maksupalveluntarjoajien tarjota 
hyvin pieniä määriä koskevia 
puskurijärjestelyitä perusmaksutilien 
yhteydessä. Kun kuluttaja käyttää 
perusmaksutiliä henkilökohtaiseen 
käyttöön, tilin erityisten 
hinnoitteluehtojen mukaisesti kuluttajalle 
tarjottavien operaatioiden määrää ei pidä 
rajoittaa.

Or. en

Tarkistus 200
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajille olisi taattava mahdollisuus 
käyttää eräitä perusmaksupalveluita, joille 
jäsenvaltioiden on määritettävä 
vähimmäismäärä operaatioita siten, että 
siinä otetaan huomioon sekä kuluttajien 
tarpeet että kyseisen jäsenvaltion 
kaupalliset menettelyt. Pankit voivat 
soveltaa tavanomaisia maksujaan tämän 
vähimmäispalveluluettelon ulkopuolisiin 
palveluihin. Perusmaksutileihin liittyviin 
palveluihin olisi kuuluttava järjestely, joka 
mahdollistaa käteistalletukset ja -nostot. 
Kuluttajien olisi voitava toteuttaa keskeisiä 
maksutapahtumia, kuten vastaanottaa 
tuloja tai etuuksia, maksaa laskuja tai 
veroja sekä hankkia tavaroita ja palveluita, 
myös suoraveloituksena, tilisiirtona ja 
maksukortilla. Tällaisten palveluiden olisi 
mahdollistettava tavaroiden ja palveluiden 
verkko-ostokset ja annettava kuluttajille 
tilaisuus käynnistää maksutoimeksiantoja 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän kautta, jos 
sellainen on saatavilla. Perusmaksutiliä ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittaa verkkokäyttöön, 
sillä siten luotaisiin este kuluttajille, joilla 
ei ole internetyhteyttä. Kuluttajille ei pitäisi 
antaa tilinylitysoikeutta perusmaksutilin 
yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
antaa maksupalveluntarjoajien tarjota 
hyvin pieniä määriä koskevia 
puskurijärjestelyitä perusmaksutilien 
yhteydessä.

(30) Kuluttajille olisi taattava mahdollisuus 
käyttää eräitä perusmaksupalveluita, joille 
jäsenvaltioiden on määritettävä 
vähimmäismäärä operaatioita siten, että 
siinä otetaan huomioon sekä kuluttajien 
tarpeet että kyseisen jäsenvaltion 
kaupalliset menettelyt. Pankit voivat 
soveltaa tavanomaisia maksujaan tämän 
vähimmäispalveluluettelon ulkopuolisiin 
palveluihin. Perusmaksutileihin liittyviin 
palveluihin olisi kuuluttava järjestely, joka 
mahdollistaa käteistalletukset ja -nostot eri 
käytössä olevien kanavien kautta. 
Kuluttajien olisi voitava toteuttaa keskeisiä 
maksutapahtumia, kuten vastaanottaa 
tuloja tai etuuksia, maksaa laskuja tai 
veroja sekä hankkia tavaroita ja palveluita, 
myös suoraveloituksena, tilisiirtona, 
pysyväistoimeksiannot mukaan lukien, 
henkilökohtaisella maksuvälineellä (esim.
maksukortilla tai ohjelmistotuotteella). 
Tällaisten palveluiden olisi 
mahdollistettava tavaroiden ja palveluiden 
verkko-ostokset ja annettava kuluttajille 
tilaisuus käynnistää maksutoimeksiantoja 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän kautta, jos 
sellainen on saatavilla. Perusmaksutiliä ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittaa verkkokäyttöön, 
sillä siten luotaisiin este kuluttajille, joilla 
ei ole internetyhteyttä. Kuluttajille ei pitäisi 
antaa tilinylitysoikeutta perusmaksutilin 
yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
antaa maksupalveluntarjoajien tarjota 
hyvin pieniä määriä koskevia 
puskurijärjestelyitä perusmaksutilien 
yhteydessä, mikäli tällaisten järjestelyjen 
kustannukset on esitetty kuluttajille 
erikseen eivätkä ne ylitä 
palveluntarjoajan tilinylityksestä perimiä 
maksuja.

Or. en
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Tarkistus 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta voidaan varmistaa, että 
perusmaksutilit ovat mahdollisimman 
monien kuluttajien saatavilla, ne olisi 
tarjottava maksutta tai kohtuullista maksua 
vastaan. Myös lisämaksujen, joita 
kuluttajilta saatetaan veloittaa 
sopimusehtojen noudattamatta jättämisen 
vuoksi, olisi oltava kohtuullisia. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä 
kohtuullinen palvelumaksu kansallisten 
olosuhteiden mukaan. Maksun 
kohtuullisuuden periaatteen 
johdonmukaisen ja tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
Euroopan pankkiviranomaiselle olisi 
annettava tehtäväksi julkaista ohjeet tässä 
direktiivissä tarkoitetuista yleisistä 
kriteereistä.

(31) Jotta voidaan varmistaa, että 
perusmaksutilit ovat mahdollisimman 
monien kuluttajien saatavilla, ne olisi 
tarjottava maksutta tai kohtuullista maksua 
vastaan. Myös lisämaksujen, joita 
kuluttajilta saatetaan veloittaa 
sopimusehtojen noudattamatta jättämisen 
vuoksi, olisi oltava kohtuullisia eivätkä ne 
saa koskaan ylittää palveluntarjoajan 
normaalin hinnoittelupolitiikan mukaisia 
maksuja. Maksupalveluntarjoajilta on 
edellytettävä sen varmistamista, että 
perusmaksutilit ovat aina edullisimpia 
niiden perusmaksutapahtumien 
suorittamiseen tarjoamista tuotteista. 
Maksupalveluntarjoajien vuodessa 
kuluttajalta perusmaksutilistä 
veloittamille maksuille olisi vahvistettava 
kohtuullinen yläraja. Jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä kohtuullinen palvelumaksu 
sekä maksujen kohtuullinen vuotuinen 
yläraja kansallisten olosuhteiden mukaan, 
ottaen huomioon muun muassa 
köyhyysvaarassa tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa elävien 
henkilöiden keskitulot. Maksun 
kohtuullisuuden periaatteen 
johdonmukaisen ja tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
Euroopan pankkiviranomaiselle olisi 
annettava tehtäväksi julkaista ohjeet tässä 
direktiivissä tarkoitetuista yleisistä 
kriteereistä.

Or. en

Tarkistus 202
Philippe De Backer
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Maksupalveluntarjoajan olisi voitava 
kieltäytyä avaamasta perusmaksutiliä tai 
irtisanoa perusmaksutiliä koskeva sopimus 
vain erityisolosuhteissa, kuten rahanpesua 
ja terrorismin rahoitusta taikka rikosten 
torjuntaa ja tutkintaa koskevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
vuoksi. Myös tällaisissa tapauksissa 
kieltäytyminen voidaan katsoa 
perustelluksi vain, jos kuluttaja ei noudata 
kyseisen lainsäädännön säännöksiä, eikä 
siksi, että lainsäädännön noudattamisen 
tarkastamista koskeva menettely on liian 
hankala tai kallis.

(32) Maksupalveluntarjoajan olisi voitava 
kieltäytyä avaamasta perusmaksutiliä tai 
irtisanoa perusmaksutiliä koskeva sopimus 
vain erityisolosuhteissa, esimerkiksi 
rahanpesua ja terrorismin rahoitusta 
koskevassa tapauksessa taikka rikosten 
torjuntaa ja tutkintaa koskevan 
lainsäädännön noudattamatta jättämisen 
vuoksi tai jos kuluttajalta ei ole aiemmin 
evätty maksutilin avaamista. Myös 
tällaisissa tapauksissa kieltäytyminen 
voidaan katsoa perustelluksi vain, jos 
kuluttaja ei noudata kyseisen 
lainsäädännön säännöksiä, eikä siksi, että 
lainsäädännön noudattamisen tarkastamista 
koskeva menettely on liian hankala tai 
kallis.

Or. en

Tarkistus 203
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden ja 
maksupalveluntarjoajien olisi annettava 
kuluttajille selkeitä ja helppotajuisia tietoja 
oikeudesta käyttää perusmaksutiliä. 
Tietojen olisi katettava tilin käyttöä 
koskevat pääpiirteet ja -edellytykset sekä 
toimenpiteet, jotka kuluttajien olisi 
toteutettava käyttääkseen oikeuttaan avata 
perusmaksutili. Kuluttajia olisi 
informoitava muun muassa siitä, ettei 
mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä 
edellytä lisäpalveluiden ostamista.

(33) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
kuluttajille selkeitä ja helppotajuisia tietoja 
mahdollisuudesta käyttää perusmaksutiliä. 
Tietojen olisi katettava tilin käyttöä 
koskevat pääpiirteet ja -edellytykset sekä 
toimenpiteet, jotka kuluttajien olisi 
toteutettava käyttääkseen oikeuttaan avata 
perusmaksutili. Kuluttajia olisi 
informoitava muun muassa siitä, ettei 
mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä 
edellytä lisäpalveluiden ostamista.
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Or. en

Tarkistus 204
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Tarvittaessa ja varsinkin sellaisten 
henkilöiden osalta, joilla ei ole vakituista 
osoitetta, jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön syrjimättömiä ja joustavia 
mekanismeja kuluttajien auttamiseksi 
perusmaksutileihin liittyvän asiakkaan 
tuntemisvelvollisuuden täyttämisessä 
samalla kun noudatetaan rahanpesua ja 
terrorismin rahoitusta koskevaa 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 205
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 b) Perusmaksutilin omaavien 
asiakkaiden asianmukaisen kohtelun 
takaamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että näitä tilejä tarjoaville 
maksupalveluntarjoajan työntekijöille 
annetaan asianmukaista koulutusta, 
riittävästi aikaa ja tarvittaessa mukautetut 
myyntitavoitteet.

Or. en
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Tarkistus 206
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään 
EU:n tasolla standardoitu terminologia 
maksupalveluille, jotka ovat yhteisiä 
useille jäsenvaltioille, ja kyseisiin 
termeihin liittyvät määritelmät.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 207
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään 
EU:n tasolla standardoitu terminologia 
maksupalveluille, jotka ovat yhteisiä 
useille jäsenvaltioille, ja kyseisiin 
termeihin liittyvät määritelmät.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tähän liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin nähden ei ole itsestään selvää, että 
terminologian standardoinnilla saataisiin aikaan todellista hyötyä.
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Tarkistus 208
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään EU:n tasolla
standardoitu terminologia
maksupalveluille, jotka ovat yhteisiä 
useille jäsenvaltioille, ja kyseisiin 
termeihin liittyvät määritelmät.

(36) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään EU:n 
standardoitu luettelo määritelmistä
maksupalveluille, jotka ovat yhteisiä 
useille jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 209
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Tämän direktiivin yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Kyseinen 
täytäntöönpanovalta liittyy maksuja 
koskevan tietoasiakirjan formaatin 
määritelmään, kyseisen asiakirjan 
yhteiseen tunnukseen ja järjestykseen, 
jossa asiakirjaan sisältyvät palvelut on 
esitettävä, sekä maksuerittelyn 
formaattiin, maksuerittelyn yhteiseen 
tunnukseen ja järjestykseen, jossa 
maksuerittelyyn sisältyvät palvelut on 
esitettävä. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 

Poistetaan.
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mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tähän liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin nähden ei ole itsestään selvää, että 
terminologian standardoinnilla saataisiin aikaan todellista hyötyä.

Tarkistus 210
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Kolmen vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen 
joka toinen vuosi jäsenvaltioiden olisi 
hankittava luotettavat vuositilastot tällä 
direktiivillä käyttöön otettujen 
toimenpiteiden toimivuudesta. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä kaikkia 
asianmukaisia tietolähteitä ja toimitettava 
tiedot komissiolle.

(38) Kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen 
joka toinen vuosi jäsenvaltioiden olisi 
hankittava luotettavat vuositilastot tällä 
direktiivillä käyttöön otettujen 
toimenpiteiden toimivuudesta. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä kaikkia 
asianmukaisia tietolähteitä ja toimitettava 
tiedot komissiolle.

Or. en

Tarkistus 211
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 

(39) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
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kehityksen, kuten uusien maksutili- ja 
maksupalvelutyyppien, markkinoilletulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
ovatko käyttöön otetut toimenpiteet 
parantaneet tilinhoitomaksujen 
ymmärrettävyyttä kuluttajien keskuudessa, 
maksutilien vertailukelpoisuutta ja tilien 
siirtämisen sujuvuutta. 
Uudelleentarkastelussa olisi myös 
määritettävä, kuinka monta 
perusmaksutiliä on avattu, mukaan lukien 
sellaisten kuluttajien avaamat tilit, jotka 
olivat aiemmin pankkipalvelujärjestelmän 
ulkopuolella. Lisäksi olisi arvioitava, onko 
maksutilejä valtioiden rajojen yli siirtäviin 
maksupalveluntarjoajiin sovellettavat 
pidennetyt määräajat syytä pitää voimassa 
pitempään. Olisi myös arvioitava, ovatko 
säännökset tiedoista, jotka 
maksupalveluntarjoajien on annettava 
tarjotessaan paketoituja tuotteita, riittäviä 
vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

kehityksen, kuten uusien maksutili- ja 
maksupalvelutyyppien, markkinoilletulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
ovatko käyttöön otetut toimenpiteet 
parantaneet tilinhoitomaksujen 
ymmärrettävyyttä kuluttajien keskuudessa, 
maksutilien vertailukelpoisuutta ja tilien 
siirtämisen sujuvuutta. 
Uudelleentarkastelussa olisi myös 
määritettävä, kuinka monta 
perusmaksutiliä on avattu, mukaan lukien 
sellaisten kuluttajien avaamat tilit, jotka 
olivat aiemmin pankkipalvelujärjestelmän 
ulkopuolella. Olisi myös arvioitava, ovatko 
säännökset tiedoista, jotka 
maksupalveluntarjoajien on annettava 
tarjotessaan paketoituja tuotteita, riittäviä 
vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Olisi 
myös toteutettava tutkimus sen 
selvittämiseksi, onko rajatylittäville 
maksutilien siirtämispalveluille kysyntää, 
vai riittääkö nykytilanne kuluttajien 
tarpeisiin. Komissio toimittaa kyseisen 
kertomuksen ja tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotukset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 212
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien maksutili- ja 
maksupalvelutyyppien, markkinoilletulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 

(39) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen kolmen vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien maksutili- ja 
maksupalvelutyyppien, markkinoilletulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
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tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
ovatko käyttöön otetut toimenpiteet 
parantaneet tilinhoitomaksujen 
ymmärrettävyyttä kuluttajien keskuudessa, 
maksutilien vertailukelpoisuutta ja tilien 
siirtämisen sujuvuutta. 
Uudelleentarkastelussa olisi myös 
määritettävä, kuinka monta 
perusmaksutiliä on avattu, mukaan lukien 
sellaisten kuluttajien avaamat tilit, jotka 
olivat aiemmin pankkipalvelujärjestelmän 
ulkopuolella. Lisäksi olisi arvioitava, onko 
maksutilejä valtioiden rajojen yli siirtäviin 
maksupalveluntarjoajiin sovellettavat 
pidennetyt määräajat syytä pitää voimassa 
pitempään. Olisi myös arvioitava, ovatko 
säännökset tiedoista, jotka 
maksupalveluntarjoajien on annettava 
tarjotessaan paketoituja tuotteita, riittäviä 
vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
ovatko käyttöön otetut toimenpiteet 
parantaneet tilinhoitomaksujen 
ymmärrettävyyttä kuluttajien keskuudessa, 
maksutilien vertailukelpoisuutta ja tilien 
siirtämisen sujuvuutta. 
Uudelleentarkastelussa olisi myös 
määritettävä, kuinka monta 
perusmaksutiliä on avattu, mukaan lukien 
sellaisten kuluttajien avaamat tilit, jotka 
olivat aiemmin pankkipalvelujärjestelmän 
ulkopuolella. Lisäksi olisi arvioitava, onko 
maksutilejä valtioiden rajojen yli siirtäviin 
maksupalveluntarjoajiin sovellettavat 
pidennetyt määräajat syytä pitää voimassa 
pitempään. Olisi myös arvioitava, ovatko 
säännökset tiedoista, jotka 
maksupalveluntarjoajien on annettava 
tarjotessaan paketoituja tuotteita, riittäviä 
vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien maksutili- ja 
maksupalvelutyyppien, markkinoilletulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
ovatko käyttöön otetut toimenpiteet 

(39) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien maksutili- ja 
maksupalvelutyyppien, markkinoilletulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
ovatko käyttöön otetut toimenpiteet 
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parantaneet tilinhoitomaksujen 
ymmärrettävyyttä kuluttajien keskuudessa, 
maksutilien vertailukelpoisuutta ja tilien 
siirtämisen sujuvuutta. 
Uudelleentarkastelussa olisi myös 
määritettävä, kuinka monta 
perusmaksutiliä on avattu, mukaan lukien 
sellaisten kuluttajien avaamat tilit, jotka 
olivat aiemmin pankkipalvelujärjestelmän 
ulkopuolella. Lisäksi olisi arvioitava, onko 
maksutilejä valtioiden rajojen yli siirtäviin 
maksupalveluntarjoajiin sovellettavat 
pidennetyt määräajat syytä pitää voimassa 
pitempään. Olisi myös arvioitava, ovatko 
säännökset tiedoista, jotka 
maksupalveluntarjoajien on annettava 
tarjotessaan paketoituja tuotteita, riittäviä 
vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

parantaneet tilinhoitomaksujen 
ymmärrettävyyttä kuluttajien keskuudessa, 
maksutilien vertailukelpoisuutta ja tilien 
siirtämisen sujuvuutta. 
Uudelleentarkastelussa olisi myös 
määritettävä, kuinka monta 
perusmaksutiliä on avattu, mukaan lukien 
sellaisten kuluttajien avaamat tilit, jotka 
olivat aiemmin pankkipalvelujärjestelmän 
ulkopuolella, tällaisten tilien pitoajat,
kuinka monen perusmaksutilin 
avaamisesta on kieltäydytty ja tällaisten 
tilien irtisanomisten määrä sekä syyt ja 
niihin liittyvät kulut. Lisäksi olisi 
arvioitava, onko maksutilejä valtioiden 
rajojen yli siirtäviin 
maksupalveluntarjoajiin sovellettavat 
pidennetyt määräajat syytä pitää voimassa 
pitempään. Olisi myös arvioitava, ovatko 
säännökset tiedoista, jotka 
maksupalveluntarjoajien on annettava 
tarjotessaan paketoituja tuotteita, riittäviä 
vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. fr

Tarkistus 214
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien maksutili- ja 
maksupalvelutyyppien, markkinoilletulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 

(39) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien maksutili- ja 
maksupalvelutyyppien, markkinoilletulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
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ovatko käyttöön otetut toimenpiteet 
parantaneet tilinhoitomaksujen 
ymmärrettävyyttä kuluttajien keskuudessa, 
maksutilien vertailukelpoisuutta ja tilien 
siirtämisen sujuvuutta. 
Uudelleentarkastelussa olisi myös 
määritettävä, kuinka monta 
perusmaksutiliä on avattu, mukaan lukien 
sellaisten kuluttajien avaamat tilit, jotka
olivat aiemmin pankkipalvelujärjestelmän 
ulkopuolella. Lisäksi olisi arvioitava, onko 
maksutilejä valtioiden rajojen yli siirtäviin 
maksupalveluntarjoajiin sovellettavat 
pidennetyt määräajat syytä pitää voimassa 
pitempään. Olisi myös arvioitava, ovatko 
säännökset tiedoista, jotka 
maksupalveluntarjoajien on annettava 
tarjotessaan paketoituja tuotteita, riittäviä 
vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

ovatko käyttöön otetut toimenpiteet 
parantaneet tilinhoitomaksujen 
ymmärrettävyyttä kuluttajien keskuudessa, 
maksutilien vertailukelpoisuutta ja tilien 
siirtämisen sujuvuutta. 
Uudelleentarkastelussa olisi myös 
määritettävä, kuinka monta 
perusmaksutiliä on avattu, mukaan lukien 
sellaisten kuluttajien avaamat tilit, jotka 
olivat aiemmin pankkipalvelujärjestelmän 
ulkopuolella. Olisi myös arvioitava, ovatko 
säännökset tiedoista, jotka 
maksupalveluntarjoajien on annettava 
tarjotessaan paketoituja tuotteita, riittäviä 
vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 215
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 a) Rahoituspalvelut ovat 
monimutkaisia tuotteita, ja tämän vuoksi 
kuluttajille on tarjottava laadukasta 
neuvontaa. Lisäksi on edistettävä 
maksupalvelualan kilpailua innovoinnin 
edistämiseksi ja kohtuullisten 
kuluttajahintojen aikaansaamiseksi. 
Maksutilejä koskevat vertailusivustot 
voivat olla hyödyllinen väline kilpailua ja 
laatua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi, jos niillä otetaan 
huomioon sekä hintoja kuvaavat 
indikaattorit että palvelun laatua 
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kuvaavat indikaattorit. Tämän vuoksi on 
ratkaisevan tärkeää sisällyttää 
vertailusivustoilla käytettyihin 
indikaattoreihin esimerkiksi 
maksupalveluntarjoajan 
konttoriverkostoa koskevat indikaattorit. 

Or. en

Tarkistus 216
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(41 b) On tärkeää sekä lisätä kuluttajien 
tietoisuutta palvelutyypeistä ja niihin 
liittyvistä kustannuksista että tarjota heille 
tietoja pankin yleisestä taloudellisesta 
vahvuudesta, koska tämä tukee 
maksutapahtumista vastaavan pankin, 
joka usein on sama kuin jossa kuluttajalla 
on maksutili, valintaa koskevan päätöksen 
tekemistä. Tällä edistetään kuluttajien 
painostusta, joka on yksi 
voimakkaimmista kannustimista yritysten 
muutoksiin, sijoittajien ja 
valvontaviranomaisten harjoittaman 
painostuksen lisäksi, jotta luottolaitokset 
kilpailisivat myös institutionaalisilla 
vahvuuksilla palveluiden kustannusten ja 
laadun lisäksi. Tämän osalta on 
asianmukaista, että komissio arvioi 
käytettävissä olevia vaihtoehtoja koko 
unionin kattavan luottolaitosten 
taloudellista vahvuutta kuvaavan 
indikaattorin käyttöönottamiseksi muun 
muassa pääoman riittävyyden, 
omaisuuserien laadun, hallinnoinnin ja 
riskinhallinnan valvontaan liittyvän 
arvioinnin pohjalta sekä tulojen ja 
maksuvalmiuksien pohjalta esitettäväksi 
yksinkertaisessa ja helposti 
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ymmärrettävässä muodossa esimerkiksi 
liikennevalojen tapaan tarkoituksena 
antaa kuluttajille tietoja täydentämään 
maksutilien ja muiden 
vähittäispankkipalveluiden maksuja 
koskevaa avoimuutta.

Or. en

Perustelu

Maksutilien siirtämisen helpottaminen ei saa johtaa siihen, että pankit kilpailevat pelkästään 
kustannuksilla, koska kuluttajat tavallisesti hoitavat maksuliikenteensä pankissa, jos heillä 
sellainen on. On tärkeää, että kuluttajat voivat perustaa valintansa tietoon pankin 
taloudellisesta vahvuudesta. Yhdysvaltojen FDIC (Federal Deposits Insurance Corporation) 
ja keskuspankki käyttävät valvontatarkoitukseen CAMELS-järjestelmää, joka toimii 
esimerkkinä tietoluokista, joita olisi esitettävä kuluttajille esimerkiksi liikennevalojen tavoin.

Tarkistus 217
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä unionin alueella.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Rajatylittävään siirtopalveluun liittyisi valtavia kustannuksia ja riskejä ilman merkittäviä 
hyötyjä, koska tällaisella rajatylittävällä palvelulla ei ole juurikaan kysyntää. Rajatylittävät 
maksutapahtumat helpottuvat, kun asetus (EU) N:o 260/2012 tulee voimaan.
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Tarkistus 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä unionin alueella.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä jäsenvaltion alueella.

Or. de

Tarkistus 219
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä unionin alueella.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä unionin alueella.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 221
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä unionin alueella.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
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veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien
siirtämisestä unionin alueella.

veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 223
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä direktiivissä määritellään myös 
kehys säännöille ja edellytyksille, joiden 
mukaan jäsenvaltioiden on taattava 
kuluttajille oikeus avata perusmaksutili 
unionissa ja käyttää sitä.

2. Tässä direktiivissä määritellään myös 
kehys säännöille ja edellytyksille, joiden 
mukaan jäsenvaltioiden on taattava 
kuluttajille oikeus avata perusmaksutili 
jäsenvaltiossa ja käyttää sitä.

Or. en

Tarkistus 224
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sen estämättä, mitä 15–19 artiklan 
erityissäännöksissä säädetään, 
perusmaksutilillä tarkoitetaan tässä 
direktiivissä maksutiliä.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että II luvun avoimuutta koskevia säännöksiä ja III luvun siirtoa koskevia 
säännöksiä sovelletaan myös perusmaksutileihin. Tämä ei käy täysin selväksi komission 
ehdotuksesta.
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Tarkistus 225
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tässä direktiivissä vahvistettujen 
vaatimusten noudattamiseksi jäsenvaltiot 
varmistavat, että maksupalveluntarjoajilla 
on pääsy kattaviin ja toiminnallisiin 
tietokantoihin, jossa ne voivat tarkistaa 
asiakkaan osoitteen, henkilöllisyyden ja 
luottokelpoisuuden jäsenvaltiossa 
auttaakseen petosten torjunnassa, 
valvoakseen sitä, että kuluttajat 
noudattavat luottovelvoitteitaan sekä 
direktiivin 2005/60/EY mukaisia 
velvoitteitaan. Tällaisen pääsyn 
edellytysten on oltava syrjimättömiä. 
Näissä tietokannoissa pakollisiin 
tietokenttiin on kuuluttava nimi, osoite, 
syntymäaika, asuinmaa ja kansallisuus.
Pääsy tällaisiin tietokantoihin antaa myös 
jäsenvaltioille mahdollisuuden täyttää 
asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
16 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Rahanpesun ja muun rikollisen toiminnan torjunnassa tällainen tietokanta auttaisi 
maksupalveluntarjoajia seulomaan asiakkaita sen varmistamiseksi, että näillä on legitiimi 
oikeus hakea perusmaksutiliä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun pankki ei aiemmin ole 
tarjonnut palveluja kuluttajalle.

Tarkistus 226
Syed Kamall
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’maksutilillä’ yhden tai useamman 
maksupalvelunkäyttäjän nimissä olevaa 
tiliä, jota käytetään maksutapahtumien 
toteuttamiseen;

b) ’maksutilillä’ yhden tai useamman 
maksupalvelunkäyttäjän nimissä olevaa 
tiliä, jota käytetään maksutapahtumien 
toteuttamiseen. Tämän direktiivin 
soveltamiseksi ’maksutilejä’ eivät ole 
seuraavat:
i) pääasiassa talletus- tai säästötileiksi 
tarkoitetut tilit
ii) luottokortit
iii) asuntolainatilit ja
iv) verkkokukkarot, sähköinen raha ja 
sähköiset maksukortit.

Or. en

Perustelu

Direktiivin ulottuvuus on rajattava maksutileihin.

Tarkistus 227
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ’perusmaksutilillä’ käyttötiliä, johon 
liittyvät palvelut kattavat ainoastaan 
käteistalletukset, käteisnostot, 
suoraveloitustapahtumat, online-kortit, 
sähköiset maksut, tilisiirrot ja 
pysyväistoimeksiannot;

Or. en

Tarkistus 228
Sven Giegold
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ’maksutiliin liittyvillä palveluilla’ 
kaikkia maksutiliin liittyviä palveluja, 
myös maksupalveluja;

Or. en

Perustelu

Euroopan kuluttajaliitto ehdottaa termin ’maksutiliin liittyvät palvelut’ käyttämistä termin 
’maksupalvelut’ sijaan, koska ensimmäinen on tässä yhteydessä täsmällisempi. Esimerkiksi 
maksukorttivakuutukset ja tilinylitysmahdollisuus eivät ole maksupalveluja, mutta niiden on 
kuuluttava soveltamisalaan maksutiliin liittyvinä palveluina.

Tarkistus 229
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ’maksutiliin liittyvillä palveluilla’ 
kaikkia maksutiliin liittyviä palveluja, 
myös maksupalveluja;

Or. en

Tarkistus 230
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’maksupalveluntarjoajalla’ 
direktiivin 2007/64/EY 4 artiklan 
9 kohdassa määriteltyä 
maksupalveluntarjoajaa;

e) ’maksupalveluntarjoajalla’ 
direktiivin 2007/64/EY 4 artiklan 
9 kohdassa määriteltyä 
maksupalveluntarjoajaa; 
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maksupalveluntarjoajat, jotka toimivat 
ainoastaan verkkomaksutilien tarjoajina, 
on suljettu direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 231
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’siirtävällä maksupalveluntarjoajalla’ 
maksupalveluntarjoajaa, jolta tiedot 
kaikista toistuvista maksuista tai osasta 
niistä siirretään;

g) ’siirtävällä maksupalveluntarjoajalla’ 
asiakkaan tämänhetkistä 
maksupalveluntarjoajaa, joka siirtää tiedot 
kaikista toistuvista maksuista tai osasta 
niistä;

Or. en

Perustelu

Jos maksupalveluntarjoaja vaihtuu usein, ketjun edellisen palveluntarjoajan ei pitäisi olla 
vastuussa uudesta siirrosta, koska vastuu maksuista on jo siirtynyt nykyiselle 
maksupalveluntarjoajalle.

Tarkistus 232
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla’ 
maksupalveluntarjoajaa, jolle tiedot 
kaikista toistuvista maksuista tai osasta 
niistä siirretään;

h) ’vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla’ uutta 
maksupalveluntarjoajaa, jonka kanssa 
kuluttaja tekee sopimuksen ja avaa uuden 
maksutilin ja jolle siirtävä 
maksupalveluntarjoaja siirtää tiedot 
kaikista toistuvista maksuista tai osasta 
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niistä;

Or. en

Tarkistus 233
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’maksuilla’ mahdollisia maksuja, jotka 
kuluttajan on maksettava 
maksupalveluntarjoajalle 
maksupalveluiden tarjoamisesta tai 
maksutiliä koskevista maksutapahtumista;

k) ’maksuilla’ kaikkia maksuja, kuluja ja 
kustannuksia palveluista, jotka liittyvät 
maksutiliin, kuten mahdolliset 
seuraamukset, luottokorttien korot tai 
tilinylitysoikeus, jotka kuluttajan on 
maksettava maksupalveluntarjoajalle;

Or. en

Perustelu

Finanssipalvelujen käyttäjäryhmä/Euroopan kuluttajaliitto. Maksujen avoimuutta ja 
vertailukelpoisuutta on sovellettava kaikkiin maksuihin, kuluihin ja kustannuksiin, jotka 
liittyvät maksutiliin, kuten seuraamukset, tilinylitysoikeus ja luottokorttien korot.

Tarkistus 234
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’maksuilla’ mahdollisia maksuja, jotka 
kuluttajan on maksettava 
maksupalveluntarjoajalle 
maksupalveluiden tarjoamisesta tai
maksutiliä koskevista maksutapahtumista;

k) ’maksuilla’ kaikkia mahdollisia maksuja 
ja seuraamuksia, jotka kuluttajan on 
maksettava maksupalveluntarjoajalle 
maksupalveluiden tarjoamisesta tai muista 
maksutiliin liittyvistä palveluista sekä 
niiden yhteydessä;

Or. en
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Perustelu

On syytä selventää, että sana ’maksut’ kattaa kaikki kustannukset, joita kuluttajille aiheutuu 
maksutilin yhteydessä.

Tarkistus 235
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’maksuilla’ mahdollisia maksuja, jotka 
kuluttajan on maksettava 
maksupalveluntarjoajalle 
maksupalveluiden tarjoamisesta tai 
maksutiliä koskevista maksutapahtumista;

k) ’maksuilla’ kaikkia mahdollisia 
maksuja, jotka liittyvät maksutiliin, kuten 
tilinylitysoikeus, seuraamukset ja 
luottokorttien korot, jotka kuluttajan on 
maksettava maksupalveluntarjoajalle 
maksupalveluiden tarjoamisesta tai 
maksutiliä koskevista maksutapahtumista;

Or. en

Tarkistus 236
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) ’siirtämisellä’ kuluttajan pyynnöstä 
tapahtuvaa tietojen siirtämistä 
maksupalveluntarjoajalta toiselle kaikista 
tai joistakin tilisiirtoja koskevista 
pysyväistoimeksiannoista, toistuvista 
suoraveloituksista ja toistuvista saapuvista 
tilisiirroista maksutililtä tai -tilille siten, 
että tilin positiivinen saldo joko siirretään 
tai ei maksutililtä toiselle tai että aiempi tili 
joko suljetaan tai ei;

m) ’siirtämisellä’ kuluttajan pyynnöstä 
tapahtuvaa tietojen siirtämistä kerran 
siirtävältä maksupalveluntarjoajalta 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle
kaikista tai joistakin tilisiirtoja koskevista 
pysyväistoimeksiannoista, toistuvista 
suoraveloituksista ja toistuvista saapuvista 
tilisiirroista aiemmalta maksutililtä tai 
aiemmalle maksutilille siten, että tilin 
positiivinen saldo joko siirretään tai ei 
aiemmalta maksutililtä uudelle 
maksutilille tai että aiempi tili joko 
suljetaan tai ei jossakin jäsenvaltiossa;



AM\1002483FI.doc 87/170 PE516.948v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 237
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) ’siirtämisellä’ kuluttajan pyynnöstä 
tapahtuvaa tietojen siirtämistä 
maksupalveluntarjoajalta toiselle kaikista 
tai joistakin tilisiirtoja koskevista 
pysyväistoimeksiannoista, toistuvista 
suoraveloituksista ja toistuvista saapuvista 
tilisiirroista maksutililtä tai -tilille siten, 
että tilin positiivinen saldo joko siirretään 
tai ei maksutililtä toiselle tai että aiempi tili 
joko suljetaan tai ei;

m) ’siirtämisellä’ kuluttajan pyynnöstä 
tapahtuvaa tietojen siirtämistä 
maksupalveluntarjoajalta toiselle kaikista 
tai joistakin tilisiirtoja koskevista 
pysyväistoimeksiannoista, toistuvista 
suoraveloituksista ja toistuvista saapuvista 
tilisiirroista maksutililtä tai -tilille siten, 
että tilin positiivinen saldo joko siirretään 
tai ei maksutililtä toiselle tai että aiempi tili 
joko suljetaan tai ei; ainoastaan sellainen 
tili, jonka saldo on positiivinen tai nolla, 
on mahdollista siirtää;

Or. en

Tarkistus 238
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) ’siirtämisellä’ kuluttajan pyynnöstä 
tapahtuvaa tietojen siirtämistä 
maksupalveluntarjoajalta toiselle kaikista 
tai joistakin tilisiirtoja koskevista 
pysyväistoimeksiannoista, toistuvista 
suoraveloituksista ja toistuvista saapuvista 
tilisiirroista maksutililtä tai -tilille siten, 
että tilin positiivinen saldo joko siirretään 
tai ei maksutililtä toiselle tai että aiempi tili 
joko suljetaan tai ei;

m) ’siirtämisellä’ kuluttajan pyynnöstä 
tapahtuvaa tietojen siirtämistä 
maksupalveluntarjoajalta toiselle 
Euroopan unionin sisällä kaikista tai 
joistakin tilisiirtoja koskevista 
pysyväistoimeksiannoista, toistuvista 
suoraveloituksista ja toistuvista saapuvista 
tilisiirroista maksutililtä tai -tilille siten, 
että tilin positiivinen saldo joko siirretään 
tai ei maksutililtä toiselle tai että aiempi tili 
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joko suljetaan tai ei;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on selventää, että siirtämisen olisi oltava mahdollista kaikkialla 
EU:ssa.

Tarkistus 239
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) ’tilisiirrolla’ kansallista tai 
rajatylittävää maksupalvelua, jolla 
maksajan maksutiliä ylläpitävä 
maksupalveluntarjoaja hyvittää 
maksunsaajan maksutiliä yhdellä tai 
useammalla maksajan maksutililtä 
toteutettavalla maksutapahtumalla 
maksajan antaman määräyksen perusteella;

o) ’tilisiirrolla’ maksupalvelua, jolla 
maksajan maksutiliä ylläpitävä 
maksupalveluntarjoaja hyvittää 
maksunsaajan maksutiliä yhdellä tai 
useammalla maksajan maksutililtä 
toteutettavalla maksutapahtumalla 
maksajan antaman määräyksen perusteella;

Or. en

Tarkistus 240
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

r a) ’työpäivällä’ päivää, jona 
maksutapahtuman toteuttamiseen 
osallistuva maksajan tai maksunsaajan 
maksupalveluntarjoaja on avoinna, jotta 
maksutapahtuma voidaan toteuttaa, 
direktiivin 2007/64/EY ja sen 4 artiklan 
27 kohdan mukaisesti;
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Or. en

Perustelu

Kansallisten siirtojärjestelyjen vuoksi olisi puhuttava työpäivistä kalenteripäivien sijaan, 
koska pankit eivät ole auki viikonloppuisin.

Tarkistus 241
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

r a) ’työpäivällä’ päivää, jona 
maksutapahtuman toteuttamiseen 
osallistuva maksajan 
maksupalveluntarjoaja tai maksunsaajan 
maksupalveluntarjoaja on avoinna, jotta 
maksutapahtuma voidaan toteuttaa, 
direktiivin 2007/64/EY ja sen 4 artiklan 
27 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 242
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

r a) ’työpäivällä’ päivää, jona 
maksutapahtuman toteuttamiseen 
osallistuva maksajan 
maksupalveluntarjoaja tai maksunsaajan 
maksupalveluntarjoaja on avoinna, jotta 
maksutapahtuma voidaan toteuttaa, 
direktiivin 2007/64/EY ja sen 4 artiklan 
27 kohdan mukaisesti;

Or. en
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Perustelu

’Työpäivä’ on käsite, jota käytetään maksutilien siirtämisen yhteydessä, minkä vuoksi se on 
syytä määritellä.

Tarkistus 243
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luettelo edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan 
maksu kansallisella tasolla, ja 
standardoidusta terminologiasta

Maksutileihin liittyvä standardoitu 
terminologia

Or. en

Tarkistus 244
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luettelo edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, ja standardoidusta 
terminologiasta

Luettelo maksutiliin liittyvistä palveluista, 
joista veloitetaan maksu kansallisella 
tasolla, ja standardoidusta terminologiasta

Or. en

Tarkistus 245
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Luettelo edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, ja standardoidusta 
terminologiasta

Luettelo maksutiliin liittyvistä palveluista, 
joista veloitetaan maksu kansallisella 
tasolla, ja standardoidusta terminologiasta

Or. en

Tarkistus 246
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luettelo edustavimmista maksupalveluista, 
joista veloitetaan maksu kansallisella 
tasolla, ja standardoidusta terminologiasta

Luettelo edustavimmista maksupalveluista 
kansallisella tasolla ja standardoidusta 
terminologiasta

Or. en

Tarkistus 247
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät kattavan 
alustavan luettelon maksutiliin liittyvistä 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät standardoidut 
termit ja määritelmät. Jokaiseen palveluun 
sovelletaan ainoastaan yhtä nimeä.
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Or. en

Perustelu

Ei ole olemassa syytä, jonka vuoksi jäsenvaltiot eivät voi luetteloida kaikkiin niiden alueella 
tarjottuihin maksupalveluihin liittyviä maksuja. Lisäksi luetteloon olisi sisällyttävä kaikki 
kuluttajille aiheutuvat maksut, ei ainoastaan sellaiset maksut, jotka liittyvät yksinomaan 
maksutapahtumien toteuttamiseen.

Tarkistus 248
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon kaikista maksutiliin liittyvistä 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät standardoidut 
termit ja määritelmät. Jokaiseen palveluun 
sovelletaan ainoastaan yhtä nimeä.

Or. en

Tarkistus 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 15 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla tai joita tarjotaan 
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80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

maksutta käyttöön, on vähintään 
90 prosenttia. Luettelossa on sen 
selkeyden ja ytimekkyyden vuoksi oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

Or. en

Perustelu

Maksutilien maksurakennetta koskevaan asianmukaiseen yleiskatsaukseen olisi myös 
sisällytettävä maksutta käyttöön tarjotut palvelut. Näkökulma on erityisen tärkeä, kun on 
tarkoitus toteuttaa rajat ylittävää standardointia ja vertailua, ottaen huomioon, että joitakin 
palveluja tarjotaan maksutta käyttöön joissakin jäsenvaltioissa, vaikka niistä veloitetaan 
maksu toisissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon maksupalveluista, joiden osuus 
sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät määritelmät.

Or. en

Tarkistus 251
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon edustavimmista 
maksupalveluista, joiden osuus sellaisista 
edustavimmista maksupalveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, on 
vähintään 80 prosenttia. Luettelossa on 
oltava kuhunkin palveluun liittyvät termit 
ja määritelmät.

Or. en

Tarkistus 252
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät luettelon 
maksupalveluista, joiden osuus sellaisista 
edustavimmista maksupalveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, on 
vähintään 80 prosenttia. Luettelossa on 
oltava kuhunkin palveluun liittyvät termit 
ja määritelmät.

Or. en

Perustelu

Asiaan liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin verrattuna on epäselvää, aiheutuuko termien 
standardointiprosessista todellista hyötyä.

Tarkistus 253
Sari Essayah, Sampo Terho
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät luettelon 
maksupalveluista, joiden osuus sellaisista 
edustavimmista maksupalveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, on 
vähintään 80 prosenttia. Luettelossa on 
oltava kuhunkin palveluun liittyvät termit 
ja määritelmät.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten laatiman listan olisi oltava lopullinen. Vähintään 
20:tä maksupalvelua koskeva vaatimus saattaa johtaa omituisiin seurauksiin, kuten palvelun 
osittamiseen. Entä jos maksupalveluntarjoaja ei tarjoa kaikkia standardoituja 
maksupalveluja? Direktiivin soveltamisala kattaa maksupalvelut, jotka on määritelty 
maksupalveludirektiivissä ja yhtenäisen euromaksualueen SEPAn määräaikoja koskevassa 
asetuksessa (SEPA end-date regulation).

Tarkistus 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät luettelon niistä 
maksupalveluista, joiden osuus sellaisista 
edustavimmista maksupalveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, on 
vähintään 80 prosenttia. Luettelossa on 
oltava kuhunkin palveluun liittyvät termit 
ja määritelmät.
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Or. de

Tarkistus 255
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon maksupalveluista, joiden osuus 
sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

Or. en

Tarkistus 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät ja siinä on ilmoitettava 
selvästi, sovelletaanko niihin kansallista 
vai EU:n lainsäädäntöä.
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Or. en

Tarkistus 257
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
palvelut,

Poistetaan.

(1) joita kuluttajat käyttävät yleisimmin 
maksutilinsä yhteydessä;
(2) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat palvelukohtaiset 
kustannukset;
(3) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat kokonaiskustannukset;
(4) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat palvelukohtaiset tuotot;
(5) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat kokonaistuotot.
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
nojalla ohjeet avustaakseen toimivaltaisia 
viranomaisia.

Or. en

Perustelu

Koska maksupalvelujen luettelon rajoittamiselle ei ole perusteita, ei myöskään tarvita 
maksupalvelujen valintakriteerejä.

Tarkistus 258
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
palvelut,

Poistetaan.

(1) joita kuluttajat käyttävät yleisimmin 
maksutilinsä yhteydessä;
(2) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat palvelukohtaiset 
kustannukset;
(3) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat kokonaiskustannukset;
(4) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat palvelukohtaiset tuotot;
(5) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat kokonaistuotot.
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan
nojalla ohjeet avustaakseen toimivaltaisia 
viranomaisia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille olisi taattava joustavuus sanaston 
soveltamisalaan sisällytettävien asianmukaisten maksupalvelujen määrittämiseksi.

Tarkistus 259
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
palvelut,

Poistetaan.

(1) joita kuluttajat käyttävät yleisimmin 
maksutilinsä yhteydessä;
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(2) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat palvelukohtaiset 
kustannukset;
(3) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat kokonaiskustannukset;
(4) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat palvelukohtaiset tuotot;
(5) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat kokonaistuotot.
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
nojalla ohjeet avustaakseen toimivaltaisia 
viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
palvelut,

Poistetaan.

(1) joita kuluttajat käyttävät yleisimmin 
maksutilinsä yhteydessä;
(2) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat palvelukohtaiset 
kustannukset;
(3) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat kokonaiskustannukset;
(4) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat palvelukohtaiset tuotot;
(5) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat kokonaistuotot.
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
nojalla ohjeet avustaakseen toimivaltaisia 
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viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
palvelut,

Poistetaan.

(1) joita kuluttajat käyttävät yleisimmin 
maksutilinsä yhteydessä;
(2) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat palvelukohtaiset 
kustannukset;
(3) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat kokonaiskustannukset;
(4) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat palvelukohtaiset tuotot;
(5) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat kokonaistuotot.
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
nojalla ohjeet avustaakseen toimivaltaisia 
viranomaisia.

Or. en

Perustelu

Kriteerejä on hyvin vaikea täyttää käytännössä ja prosessi olisi hyvin raskas; Euroopan 
pankkiviranomaisen olisi myös vaikea määritellä niitä. Yksilökohtaiset kulutustottumukset 
vaikuttavat maksupalvelujen käyttöön ja ne saattavat vaihdella viikosta tai kuukaudesta 
toiseen. Maksupalveluntarjoajien käytössä on myös kanta-asiakasohjelmia, joiden yhteydessä 
tarjotaan erilaisia alennuksia eri asiakkaille. Kriteereissä ei oteta huomioon 
maksupalveluntarjoajien eri maksurakenteita. Tiedot kuuluvat lisäksi usein liike- tai 
ammattisalaisuuden piiriin.
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Tarkistus 262
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
palvelut,

Poistetaan.

(1) joita kuluttajat käyttävät yleisimmin 
maksutilinsä yhteydessä;
(2) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat palvelukohtaiset 
kustannukset;
(3) jotka aiheuttavat kuluttajille 
korkeimmat kokonaiskustannukset;
(4) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat palvelukohtaiset tuotot;
(5) joista kertyy maksupalveluntarjoajille 
korkeimmat kokonaistuotot.

Or. en

Tarkistus 263
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on annettava 
1 kohdassa tarkoitetut alustavat luettelot 
tiedoksi komissiolle viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Asiaan liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin verrattuna on epäselvää, aiheutuuko termien 
standardointiprosessista todellista hyötyä.

Tarkistus 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetut alustavat luettelot tiedoksi 
komissiolle viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

3. Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetut luettelot tiedoksi komissiolle 
viimeistään yhden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Kuusi kuukautta on hyvin lyhyt aika luetteloiden laatimiseksi, vuosi olisi käytännöllisempi 
vaihtoehto.

Tarkistus 265
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetut alustavat luettelot tiedoksi 
komissiolle viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta.

3. Jäsenvaltioiden on annettava 1 kohdassa 
tarkoitetut alustavat luettelot tiedoksi 
komissiolle viimeistään yhden vuoden
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 266
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun 
terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 
nojalla toimitettujen alustavien 
luetteloiden perusteella maksupalveluille, 
jotka ovat yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu 
terminologia sisältää yhteisiin palveluihin 
liittyvät yhteiset termit ja määritelmät.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asiaan liittyviin hallinnollisiin kustannuksiin verrattuna on epäselvää, aiheutuuko termien 
standardointiprosessista todellista hyötyä.

Tarkistus 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun 
terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 
nojalla toimitettujen alustavien 
luetteloiden perusteella maksupalveluille, 
jotka ovat yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu 
terminologia sisältää yhteisiin palveluihin 
liittyvät yhteiset termit ja määritelmät.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

EU:ssa toteutettavasta standardoinnista aiheutuisi ongelmia johtuen kansallisista 
eroavuuksista, kielellisistä ongelmista, erilaisista tulkinnoista ja niin edelleen. 
Kulutustottumukset ja kuluttajien odotukset vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Esimerkiksi 
Suomessa käytetään hyvin harvoin šekkejä tai suoraveloituksia, ja käteistä käytetään entistä 
vähemmän. Suomessa suoraveloituksien osuus kaikista muista kuin käteisellä suoritettavista 
maksutapahtumista on ainoastaan neljä prosenttia, kun se on paljon suurempi Ranskassa tai 
Saksassa.

Tarkistus 268
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun 
terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 
nojalla toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella maksupalveluille, jotka ovat 
yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu 
terminologia sisältää yhteisiin palveluihin 
liittyvät yhteiset termit ja määritelmät.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun luettelon 
vahvistamisesta 3 kohdan nojalla 
toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella maksupalveluille, jotka ovat 
yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu luettelo 
sisältää yhteiset määritelmät, joilla siten 
selvennetään ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistössä käytössä olevia yhteisiä 
palveluja. Luettelon avulla kuluttajien 
olisi helpompi vertailla samoja palveluja 
rajat ylittävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 269
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 4. Siirretään komissiolle valta antaa 
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24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun 
terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 
nojalla toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella maksupalveluille, jotka ovat 
yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu 
terminologia sisältää yhteisiin palveluihin 
liittyvät yhteiset termit ja määritelmät.

24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun 
terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 
nojalla toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella palveluille, jotka liittyvät 
maksutiliin ja jotka ovat yhteisiä ainakin 
jäsenvaltioiden enemmistölle. EU:n 
standardoitu terminologia sisältää yhteisiin 
palveluihin liittyvät yhteiset termit ja 
määritelmät. Jokaiseen palveluun 
sovelletaan ainoastaan yhtä nimeä.

Or. en

Tarkistus 270
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun 
terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 
nojalla toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella maksupalveluille, jotka ovat 
yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu 
terminologia sisältää yhteisiin palveluihin 
liittyvät yhteiset termit ja määritelmät.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun 
terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 
nojalla toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella palveluille, jotka liittyvät 
maksutiliin ja jotka ovat yhteisiä ainakin 
jäsenvaltioiden enemmistölle. EU:n 
standardoitu terminologia sisältää yhteisiin 
palveluihin liittyvät yhteiset termit ja 
määritelmät.

Or. en

Tarkistus 271
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun 
terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 
nojalla toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella maksupalveluille, jotka ovat 
yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu 
terminologia sisältää yhteisiin palveluihin 
liittyvät yhteiset termit ja määritelmät.

4. Komissio voi ehdottaa ohjeiden avulla 
EU:n standardoitua terminologiaa 
3 kohdan nojalla toimitettujen alustavien 
luetteloiden perusteella maksupalveluille, 
jotka ovat yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu 
terminologia sisältää yhteisiin palveluihin 
liittyvät yhteiset termit ja määritelmät.

Or. de

Tarkistus 272
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun 
terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 
nojalla toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella maksupalveluille, jotka ovat 
yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu 
terminologia sisältää yhteisiin palveluihin 
liittyvät yhteiset termit ja määritelmät.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
24 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä EU:n standardoidun 
terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 
nojalla toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella maksupalveluille, jotka ovat 
yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu 
terminologia sisältää sen selkeyden ja 
ytimekkyyden vuoksi yhteisiin palveluihin 
liittyvät yhteiset termit ja määritelmät.

Or. en

Tarkistus 273
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Kun 4 kohdassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jokaisen 
jäsenvaltion on viipymättä yhdistettävä 
4 kohdan nojalla hyväksytty EU:n 
standardoitu terminologia 1 kohdassa 
tarkoitettuun alustavaan luetteloon ja 
julkaistava kyseinen luettelo.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun 4 kohdassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jokaisen 
jäsenvaltion on viipymättä yhdistettävä 
4 kohdan nojalla hyväksytty EU:n 
standardoitu terminologia 1 kohdassa 
tarkoitettuun alustavaan luetteloon ja 
julkaistava kyseinen luettelo.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 275
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun 4 kohdassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jokaisen jäsenvaltion 

5. Kun 4 kohdassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jokaisen jäsenvaltion 
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on viipymättä yhdistettävä 4 kohdan 
nojalla hyväksytty EU:n standardoitu 
terminologia 1 kohdassa tarkoitettuun 
alustavaan luetteloon ja julkaistava 
kyseinen luettelo.

on viipymättä julkaistava EU:n 
standardoitu luettelo 4 kohdan nojalla.

Or. en

Tarkistus 276
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun 4 kohdassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jokaisen jäsenvaltion 
on viipymättä yhdistettävä 4 kohdan 
nojalla hyväksytty EU:n standardoitu 
terminologia 1 kohdassa tarkoitettuun 
alustavaan luetteloon ja julkaistava 
kyseinen luettelo.

5. Kun 4 kohdassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jokaisen jäsenvaltion 
on viipymättä yhdistettävä 4 kohdan 
nojalla hyväksytty EU:n standardoitu 
terminologia 1 kohdassa tarkoitettuun 
alustavaan luetteloon ja julkaistava 
kyseinen luettelo. Maksutileihin liittyvät 
palvelumaksut, jotka on sisällytetty tähän 
luetteloon, eivät välttämättä ole 
lainsäädännön nojalla sallittuja kaikissa 
jäsenvaltioissa. Kyseisen jäsenvaltion 
lainsäädännössä määritetään, onko jokin 
palvelumaksu sovellettavissa mainitussa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Huolimatta siitä, että maksutileihin liittyvien palvelumaksujen kohdalla on otettu käyttöön 
EU:n standardoitu terminologia, näiden maksujen sovellettavuuteen liittyvien kansallisten 
oikeudellisten rakenteiden eroavuudet on otettava huomioon. Tarkistus perustuu Saksan 
kuluttajajärjestöjen liiton (VZBV) esitykseen.

Tarkistus 277
Sven Giegold
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan kattavan tietoasiakirjan, 
jossa tuodaan esille luettelo 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetuista edustavimmista 
palveluista ja kutakin palvelua vastaavista 
maksuista. Jos maksupalveluntarjoaja 
muuttaa maksuja, kuluttajille on 
tiedotettava muutoksista kattavasti ja 
kirjallisessa muodossa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu sosiaalialan foorumin (Social Platform) ja Saksan sosiaalialan 
riippumattomien yhdistyksien liiton (Association of Independent Organisations of Welfare 
Work) esityksiin.

Tarkistus 278
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista 
samoin kuin soveltuvilta osin kaikista 
muista palveluista ja vastaavista 
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maksuista, jotka liittyvät maksutiliin.

Or. en

Perustelu

Maksuja koskevassa tietoasiakirjassa olisi annettava kuluttajalle kattava kuva kaikista 
maksutiliin liittyvistä maksuista.

Tarkistus 279
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista. 
Kun veloitettavia maksuja muutetaan, 
kuluttajille on ilmoitettava 
asianmukaisesti uusista maksuja 
koskevista säännöistä.

Or. de

Tarkistus 280
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianmukaisessa ajassa ennen kuin 
maksupalveluntarjoajat tekevät kuluttajan 
kanssa maksutiliä koskevan sopimuksen, 
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maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista.

ne tiedottavat kuluttajalle ja antavat 
kuluttajalle maksuja koskevan 
tietoasiakirjan, joka sisältää luettelon 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista 
edustavimmista palveluista ja kutakin 
palvelua vastaavista maksuista.

Or. en

Tarkistus 281
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista.

Or. en

Perustelu

Johtuen ehdotuksesta, joka koskee 3 artiklan 5 kohdan poistamista.

Tarkistus 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos veloitettavia maksuja muutetaan, 
maksupalveluntarjoajat perustelevat 
muutoksen kuluttajille ja ilmoittavat sen 
suuruuden heille kirjallisesti.
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Or. de

Tarkistus 283
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat eivät saa periä 
maksuja, joita ei ole mainittu maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeen maksuja koskevan tietoasiakirjan kattavuuden varmistamiseksi (Euroopan 
kuluttajaliitto).

Tarkistus 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat eivät peri 
maksuja, joita ei ole yksiselitteisesti 
mainittu maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien on voitava luottaa siihen, että ei ole olemassa ”piilomaksuja”, jotka eivät sisälly 
maksuja koskevaan tietoasiakirjaan.
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Tarkistus 285
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Maksupalveluntarjoajat eivät saa 
periä maksuja, joita ei ole mainittu 
maksuja koskevassa tietoasiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 286
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana maksupalvelupakettia, josta 
veloitetaan pakettimaksu, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on ilmoitettava 
koko paketista veloitettava maksu,
pakettiin sisältyvistä palveluista ja kaikista 
muista maksupalveluista, jotka eivät 
sisälly pakettimaksuun, veloitettava 
maksu.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää eroa, joka vallitsee palveluja tarjoavien tilien ja sellaisten tilien välillä, 
jotka on paketoitu yhteen vakuutuksien kaltaisten muiden rahoituspalvelujen kanssa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa palveluja on mahdoton irrottaa kokonaisuudesta. Olisi otettava 
käyttöön vaatimus, jonka mukaan – jos asiainlaita on tämä – on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja varoittaa kuluttajaa maksuista, jotka liittyvät paketoidun maksutilin 
avaamiseen ja että maksupalveluntarjoaja on tarkastanut, täyttääkö kuluttaja paketoituun 
tuotteeseen liittyvät vaatimukset.
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Tarkistus 287
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista tarjotaan osana 
rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on ilmoitettava 
koko paketista veloitettava maksu ja 
kaikista pakettiin sisältyvistä palveluista 
veloitettavat erilliset maksut.

Or. en

Tarkistus 288
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksutiliin liittyvistä 
palveluista tarjotaan osana 
rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

Or. en



AM\1002483FI.doc 115/170 PE516.948v02-00

FI

Tarkistus 289
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksutiliin liittyvistä 
palveluista tarjotaan osana 
rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

Or. en

Tarkistus 290
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja, mikäli osia on mahdollista ostaa 
erillään, muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

Or. en
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Tarkistus 291
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, ja koko paketista veloitettava 
maksu.

Or. en

Perustelu

Pakettien kohdalla ei pitäisi edellyttää yksittäisten palvelujen hinnoista tiedottamista, koska 
pakettia tarjotaan kiinteällä kuukausihinnalla. Yksittäisen tilisiirron hinnan määrittäminen 
olisi varsin haastavaa eikä vastaisi asiakkaan tarpeita.

Tarkistus 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, ja koko paketista veloitettava 
maksu.
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Or. en

Tarkistus 293
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu.

Or. en

Tarkistus 294
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Otsikko ”maksuja koskeva 
tietoasiakirja” on merkittävä näkyvästi 
maksuja koskevan tietoasiakirjan 
ensimmäisen sivun yläreunaan, sen 
yhteisen tunnuksen viereen, jota 
käytetään erottamaan asiakirja muusta 
asiakirja-aineistosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällainen yksityiskohtaisuus on epäasianmukaista direktiivissä.
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Tarkistus 295
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Otsikko ”maksuja koskeva 
tietoasiakirja” on merkittävä näkyvästi 
maksuja koskevan tietoasiakirjan 
ensimmäisen sivun yläreunaan, sen 
yhteisen tunnuksen viereen, jota 
käytetään erottamaan asiakirja muusta 
asiakirja-aineistosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hintaluettelo annetaan asiakkaalle ennen sopimuksen tekemistä, katso esimerkiksi 
maksupalveludirektiivin 41 artikla ja 42 artiklan 3 kohta.

Tarkistus 296
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Otsikko ”maksuja koskeva 
tietoasiakirja” on merkittävä näkyvästi 
maksuja koskevan tietoasiakirjan 
ensimmäisen sivun yläreunaan, sen 
yhteisen tunnuksen viereen, jota 
käytetään erottamaan asiakirja muusta 
asiakirja-aineistosta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 297
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. On ilmoitettava selvästi, viitataanko 
maksuja koskevassa tietoasiakirjassa 
maksutileihin liittyviin palveluihin, joita 
tarjotaan sivukonttorissa tai internetissä.

Or. en

Tarkistus 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. On ilmoitettava selvästi, viitataanko 
maksuja koskevassa tietoasiakirjassa 
maksutileihin liittyviin palveluihin, joita 
tarjotaan sivukonttorissa tai internetissä.

Or. en

Tarkistus 299
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maksuja koskevan tietoasiakirjan on 
sisällettävä soveltuvilta osin 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista edustavimmista 
palveluista laaditusta täydellisestä 
luettelosta olennaiset palvelut ja kustakin 
palvelusta perittävät maksut.

Or. en
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Tarkistus 300
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville sanaston vähintään 
1 kohdassa tarkoitetusta 
maksupalveluluettelosta ja siihen 
liittyvistä määritelmistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimus olisi täytettävä toimivaltaisten viranomaisten laatiman standardoidun luettelon 
avulla.

Tarkistus 301
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville sanaston vähintään 
1 kohdassa tarkoitetusta 
maksupalveluluettelosta ja siihen 
liittyvistä määritelmistä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville sanaston kaikista 
1 kohdassa tarkoitetuista palveluista ja 
niihin liittyvistä määritelmistä.

Or. en

Tarkistus 302
Philippe De Backer
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville sanaston vähintään
1 kohdassa tarkoitetusta 
maksupalveluluettelosta ja siihen 
liittyvistä määritelmistä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville 1 kohdassa 
tarkoitetun maksupalveluluettelon ja 
siihen liittyvät määritelmät.

Or. en

Tarkistus 303
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville sanaston vähintään 
1 kohdassa tarkoitetusta 
maksupalveluluettelosta ja siihen 
liittyvistä määritelmistä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville sanaston vähintään 
1 kohdassa tarkoitetusta palveluluettelosta 
ja siihen liittyvistä määritelmistä.

Or. en

Tarkistus 304
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on 
varmistettava, että sanasto laaditaan 
selkeällä, yksiselitteisellä ja ei-teknisellä 

Poistetaan.
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kielellä.

Or. en

Perustelu

Maksupalveluntarjoajia ei pitäisi pakottaa tulkitsemaan luetteloita enempää, vaan niiden olisi 
oltava riittävän selkeitä.

Tarkistus 305
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on varmistettava, 
että sanasto laaditaan selkeällä, 
yksiselitteisellä ja ei-teknisellä kielellä.

5. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on varmistettava, 
että luettelo laaditaan selkeällä, 
yksiselitteisellä ja ei-teknisellä kielellä.

Or. en

Tarkistus 306
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen.

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kaikilla 
kuluttajilla on pääsy riippumatta siitä, 
ovatko he jo vastaavan 
maksupalveluntuottajan asiakkaita, ja 
asetettava ne pysyvästi saataville 
helppokäyttöisessä ja 
kuluttajaystävällisessä sähköisessä 
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muodossa verkkosivuilleen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu VZBV:n esitykseen ja sen tarkoituksena on varmistaa, että maksuja 
koskeva tietoasiakirja asetetaan saataville verkkosivuille maksupalveluntuottajan asiakkaita 
ja muita kuin sen asiakkaita varten. Saksan kuluttajansuojasäätiön hiljattain julkaisemasta 
tutkimuksesta ilmeni, että yli kolmasosa lähes 1 500 saksalaisesta pankista, joihin otettiin 
yhteys, ei asettanut tilinylityksestä veloitettavaa korkoa koskevaa tietoa verkkosivustolle 
sellaisten kuluttajien saataville, jotka eivät vielä olleet niiden asiakkaita.

Tarkistus 307
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen.

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville pyynnöstä maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen.

Or. en

Perustelu

Olisi suhteetonta edellyttää, että maksupalveluntarjoajilla on jatkuvasti hallussaan 
jäljennöksiä näistä luetteloista.

Tarkistus 308
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville maksutta pysyvällä välineellä 
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välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen.

tiloihin, joihin kuluttajilla on pääsy, ja 
asetettava ne saataville sähköisessä 
muodossa verkkosivuilleen.

Or. en

Tarkistus 309
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen.

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen. 
Pysyvällä välineellä oleva sanasto olisi 
pyynnöstä asetettava saataville.

Or. en

Tarkistus 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen.

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen 
siten, että ne ovat helposti löydettävissä.

Or. de
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Tarkistus 311
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen.

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja 
standardoitu luettelo saataville jatkuvasti 
maksutta pysyvällä välineellä tiloihin, 
joihin kuluttajilla on pääsy, ja asetettava ne 
saataville sähköisessä muodossa 
verkkosivuilleen.

Or. en

Tarkistus 312
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuja koskevan 
tietoasiakirjan formaatti, kyseisen 
asiakirjan yhteinen tunnus ja järjestys, 
jossa 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
palvelut on esitettävä kyseisessä 
asiakirjassa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuja koskevan 
tietoasiakirjan formaatti, kyseisen 
asiakirjan yhteinen tunnus ja järjestys, 
jossa 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
palvelut on esitettävä kyseisessä 
asiakirjassa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Formaattia koskevat vaatimukset olisi jätettävä jäsenvaltioiden päätettäväksi.

Tarkistus 314
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuja koskevan 
tietoasiakirjan formaatti, kyseisen 
asiakirjan yhteinen tunnus ja järjestys, 
jossa 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
palvelut on esitettävä kyseisessä 
asiakirjassa.

7. Jäsenvaltiot määrittelevät maksuja 
koskevan tietoasiakirjan formaatin, 
kyseisen asiakirjan yhteisen tunnuksen ja 
järjestyksen, jossa 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetut palvelut on esitettävä kyseisessä 
asiakirjassa.

Or. en

Perustelu

Tällainen asiakirja olisi laadittava jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan kansallisten 
ominaispiirteiden huomioon ottaminen.
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Tarkistus 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuja koskevan 
tietoasiakirjan formaatti, kyseisen 
asiakirjan yhteinen tunnus ja järjestys, 
jossa 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
palvelut on esitettävä kyseisessä 
asiakirjassa.

7. Jäsenvaltiot määrittelevät maksuja 
koskevan tietoasiakirjan formaatin, 
kyseisen asiakirjan yhteisen tunnuksen ja 
järjestyksen, jossa 3 artiklan 5 kohdan 
1 alakohdassa tarkoitetut palvelut on 
esitettävä kyseisessä asiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 316
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuja koskevan 
tietoasiakirjan formaatti, kyseisen 
asiakirjan yhteinen tunnus ja järjestys, 
jossa 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
palvelut on esitettävä kyseisessä 
asiakirjassa.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuja koskevan 
tietoasiakirjan formaatti, kyseisen 
asiakirjan yhteinen tunnus ja järjestys, 
jossa 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
palvelut sekä kaikki muut palvelut on 
esitettävä kyseisessä asiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 317
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Maksupalveluntarjoajien on 
sovellettava edellä mainittuja määräyksiä 
yhden vuoden kuluessa 3 artiklan 
5 kohdassa ja tämän artiklan 7 kohdan 
täytäntöönpanosäännöksissä 
tarkoitettujen luettelojen julkaisemisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on käynnistää maksuja koskevan tietoasiakirjan ja sanaston 
käyttöönotto, kun edellytetyt standardoidut tiedot on asetettu tosiasiallisesti saataville ja 
niissä esitetään maksupalveluntarjoajien tarvittavat investoinnit, erityisesti tietotekniikan 
alalla. Tarkistus perustuu Saksan pankkialan liiton (Deutsche Kreditwirtschaft) esitykseen.

Tarkistus 318
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Maksupalveluntarjoajien on 
täytettävä edellä mainitut velvoitteet 
kahdentoista kuukauden kuluessa 
standardoitujen termien ja määritelmien 
luettelon julkaisemisesta 3 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja tämän 
määräyksen 7 kohdan mukaisen 
täytäntöönpanosäännöksen 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a. Maksupalveluntarjoajien on 
täytettävä edellä mainitut velvoitteet 
kahdentoista kuukauden kuluessa EU:n 
standardoidun luettelon julkaisemisesta 
3 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja tämän 
määräyksen 7 kohdan mukaisen 
täytäntöönpanosäännöksen 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 320
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Maksuja koskeva tietoasiakirja on 
testattava kuluttajilla ennen sen 
käyttöönottoa kuluttajaystävällisyyden 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 321
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Maksuja koskevat tietoasiakirjat ja 
sanastot on testattava kuluttajilla kaikissa 
jäsenvaltioissa ennen niiden 
käyttöönottoa kuluttajaystävällisyyden 
varmistamiseksi.
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Or. en

Perustelu

Maksupalveluntarjoajan tai viranomaisten tehtävänä ei pitäisi olla sen päättäminen, onko 
tieto kuluttajaystävällistä. Olisi suoritettava testejä, joissa otetaan huomioon kuluttajien 
tosiasiallinen palaute, jotta voidaan määrittää tehokkain tapa tietojen antamiseksi (Euroopan 
kuluttajaliitto).

Tarkistus 322
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
maksutta erittelyn kaikista kuluttajien 
maksutileiltä veloitetuista maksuista 
vähintään kerran vuodessa. Jos kuluttajan 
tilinylitysluotto on suuruudeltaan yli 
100 euroa, maksupalveluntarjoajan on 
annettava kuukausittain erittely 
maksuista.

Or. en

Perustelu

Tilinylitysluottojen käytöstä veloitettavien huomattavan korkeiden maksujen avoimuuden 
lisäämiseksi niistä olisi annettava säännöllisesti erittely.

Tarkistus 323
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
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veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa.

veloitetuista maksuista sekä ansaituista ja 
maksetuista koroista vähintään kerran 
vuodessa.

Or. en

Perustelu

Erittelyyn on sisällytettävä myös korot, jotta kuluttaja saisi kattavan käsityksen maksutilin 
maksuprofiilista.

Tarkistus 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa. Jos palveluita tarjotaan 
rahoituspalvelupaketissa, josta veloitetaan 
yksittäinen maksu, rahoituspalvelupaketti 
katsotaan yhdeksi palveluksi ja maksu 
yksikkömaksuksi.

Or. de

Tarkistus 325
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa. Erittely voidaan toimittaa 
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kuluttajille osapuolien välillä sovittujen 
tiedotuskanavien välityksellä (eli 
sähköisesti, erittelytulosteilla ja niin 
edelleen). Maksupalveluntarjoajien on 
toteutettava tarvittavia teknisiä 
toimenpiteitä tämän velvoitteen 
täyttämiseksi kahdentoista kuukauden 
kuluessa säännöksen hyväksymisestä 
tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista pyynnöstä 
vähintään kerran vuodessa. Erittely 
voidaan toimittaa kuluttajille osapuolien 
välillä sovittujen tiedotuskanavien 
välityksellä (eli sähköisesti, 
erittelytulosteilla ja niin edelleen).
Maksupalveluntarjoajien on toteutettava 
tarvittavia teknisiä toimenpiteitä tämän 
velvoitteen täyttämiseksi kahdentoista 
kuukauden kuluessa säännöksen 
hyväksymisestä tämän artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 327
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
maksutta erittelyn kaikista kuluttajien 
maksutileiltä veloitetuista maksuista 
mieluiten kuukausittain mutta vähintään 
neljännesvuosittain.

Or. en

Tarkistus 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
pyynnöstä erittelyn kaikista kuluttajien 
maksutileiltä veloitetuista maksuista 
vähintään kerran vuodessa. Erittely 
voidaan antaa tai asettaa saataville 
sähköisesti.

Or. en

Perustelu

Tiedot olisi käytännöllistä antaa tiliotteen yhteydessä, joka olisi maksupalveludirektiivin 
mukaisesti annettava vähintään kerran kuukaudessa. Tiedot olisi voitava antaa sähköisessä 
muodossa esimerkiksi verkkopankin välityksellä (maksupalveludirektiivin 43 artikla). 
Asiakkaat saavat jo nyt tietoa heiltä veloitettavista palvelumaksuista, jotka on tarvittaessa 
eritelty, omassa tiliotteessaan (maksupalveludirektiivin 38 artiklan c kohta, 39 artiklan 
c kohta, 47 artiklan c kohta, 48 artiklan c kohta ja 43 artiklan 3 kohdan a alakohta).

Tarkistus 329
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos maksupalveluja tarjotaan 
yhtenäisenä pakettina, 1 kohdassa 
tarkoitetun erittelyn on sisällettävä –
2 kohdan 1 alakohdan a ja b alakohdasta 
poiketen – maksut, jotka veloitetaan koko 
paketista tarkastelujakson aikana.

Or. en

Perustelu

Suomessa palvelumaksut veloitetaan tililtä jälkikäteen kuukausittain, mistä on sovittu ennalta 
asiakkaan kanssa. Tietoja annetaan jaksosta, jolta palvelumaksuja veloitetaan, palvelujen 
jaottelusta ja palvelumaksuista. Tämä kuuluu erillisenä osana tiliotteeseen. Suomessa 
käytössä on yleensä palvelupaketti ja riittää, kun asiakkaalle tiedotetaan paketin hinnasta. 
Yksittäisestä maksutapahtumasta veloitettavasta erillisestä maksusta tiedotetaan 
maksutapahtuman yhteydessä.

Tarkistus 330
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajille ilmoitetaan kirjallisesti, mikäli 
maksupalveluntarjoaja aikoo muuttaa 
maksuja, vähintään yhtä 
kalenterikuukautta ennen muutoksien 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajille tiedotetaan kattavasti ja 
hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti tai 
sähköisesti, mikäli maksupalveluntarjoaja 
aikoo korottaa maksuja ennen vuotuisen 
erittelyn julkaisemista.

Or. en

Tarkistus 332
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kustakin palvelusta veloitettu 
yksikkömaksu, palvelun käyttökertojen 
lukumäärä tarkastelujakson aikana ja 
päivämäärä, jona palvelua käytettiin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä vaatimus tuottaisi kuluttajille vain vähän lisähyötyä, kun otetaan huomioon, että suuri 
osa tiedoista on jo saatavilla.

Tarkistus 333
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kustakin palvelusta veloitettu 
yksikkömaksu, palvelun käyttökertojen 
lukumäärä tarkastelujakson aikana ja 
päivämäärä, jona palvelua käytettiin;

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Asiakkaat saisivat hallitsemattoman määrän tietoa tämän vaatimuksen myötä. Palveluja ovat 
esimerkiksi tilisiirrot, suoraveloitukset, korttimaksut ja käteisnostot. Maksupalveludirektiivin 
nojalla yksittäisten maksujen palvelumaksuista olisi tiedotettava, 38 artiklan c kohta, 
39 artiklan c kohta, 47 artiklan c kohta, 48 artiklan c kohta ja 43 artiklan 3 kohdan 
a alakohta. Päällekkäiselle tiedolle ei ole tarvetta.

Tarkistus 334
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kustakin palvelusta veloitettu 
yksikkömaksu, palvelun käyttökertojen 
lukumäärä tarkastelujakson aikana ja 
päivämäärä, jona palvelua käytettiin;

(a) kustakin palvelusta veloitettu 
yksikkömaksu, palvelun käyttökertojen 
lukumäärä tarkastelujakson aikana ja 
päivämäärä, jona palvelua käytettiin, tai 
palvelupaketista veloitettu maksu, kun 
kuluttaja osti yhteen pakettiin yhdistettyjä 
eri palveluja;

Or. en

Tarkistus 335
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kustakin palvelusta tarkastelujakson 
aikana veloitettujen maksujen 
kokonaismäärä;

(b) kustakin palvelusta tarkastelujakson 
aikana veloitettujen maksujen 
kokonaismäärä, tai, kun kuluttaja osti 
pakettiin sisällytettyjä eri palveluja, 
kustakin palvelusta veloitettava lisämaksu 
ylitettäessä pakettiin sisältyvien palvelujen 
enimmäismäärä ja kustakin käytetystä 
palvelusta, joka ei sisältynyt pakettiin, 
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veloitettava lisämaksu;

Or. en

Tarkistus 336
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kaikista palvelusta tarkastelujakson 
aikana veloitettujen maksujen 
kokonaismäärä.

(c) kaikista palveluista tarkastelujakson 
aikana veloitettujen maksujen 
kokonaismäärä, tai, kun kuluttaja osti 
pakettiin sisällytettyjä eri palveluja, 
lisämaksujen yhteissumma ylitettäessä 
pakettiin sisältyvien palvelujen 
enimmäismäärä ja kustakin käytetystä 
palvelusta, joka ei sisältynyt pakettiin, 
veloitettavien lisämaksujen yhteissumma.

Or. en

Tarkistus 337
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) keskimääräinen saldo ja ansaitun 
koron kokonaismäärä tarkastelujakson 
aikana;

Or. en

Tarkistus 338
Philippe De Backer
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ansaitun koron kokonaismäärä 
tarkastelujakson aikana;

Or. en

Tarkistus 339
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) maksutilille ansaittu ja maksettu 
korko tarkastelujakson aikana;

Or. en

Tarkistus 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tilinylityskoron suuruus ja 
maksettujen tilinylityskorkojen 
kokonaismäärä tarkastelujakson aikana.

Or. de

Tarkistus 341
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c b) tilinylityksen kesto päivinä ja 
maksetun koron kokonaismäärä 
tarkastelujakson aikana;

Or. en

Tarkistus 342
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) tilinylityksen kesto päivinä, sovellettu 
korko ja maksetun koron kokonaismäärä 
tarkastelujakson aikana;

Or. en

Tarkistus 343
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) ennakkoilmoitus maksuista, jotka 
veloitetaan seuraavalla jaksolla, samoin 
kuin maksut, jotka veloitetaan, jollei 
kuluttaja toteuta maksun välttämiseksi 
toimia, jotka on eritelty asiakirjassa;

Or. en
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Tarkistus 344
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) ennakkoilmoitus maksuista, jotka 
veloitetaan seuraavalla jaksolla;

Or. en

Tarkistus 345
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ennakkoilmoitus seuraavalla 
jaksolla veloitettavien maksujen 
mahdollisista muutoksista tai 
korotuksista;

Or. en

Tarkistus 346
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Otsikko ”maksuerittely” on merkittävä 
näkyvästi erittelyn ensimmäisen sivun 
yläreunaan ja sen yhteisen tunnuksen 
viereen, jota käytetään erottamaan erittely 
muusta asiakirja-aineistosta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tällainen maksuja koskevaan tietoasiakirjaan liittyvä yksityiskohtaisuus on tarpeetonta 
direktiiviin liittyvissä tarkoituksissa.

Tarkistus 347
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Otsikko ”maksuerittely” on merkittävä 
näkyvästi erittelyn ensimmäisen sivun 
yläreunaan ja sen yhteisen tunnuksen 
viereen, jota käytetään erottamaan erittely 
muusta asiakirja-aineistosta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää formaatista.

Tarkistus 348
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Otsikko ”maksuerittely” on merkittävä 
näkyvästi erittelyn ensimmäisen sivun 
yläreunaan ja sen yhteisen tunnuksen 
viereen, jota käytetään erottamaan erittely 
muusta asiakirja-aineistosta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 349
Sari Essayah, Sampo Terho
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuerittelyn formaatti, 
erittelyn yhteinen tunnus ja järjestys, 
jossa 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
palvelut on esitettävä erittelyssä.

4. Jäsenvaltiot määrittelevät 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun maksuerittelyn 
formaatin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava määritellä tapa, jolla maksuerittely annetaan asiakkaalle, koska 
tällöin on mahdollista ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet.

Tarkistus 350
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuerittelyn formaatti, 
erittelyn yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut palvelut 
on esitettävä erittelyssä.

4. Jäsenvaltiot määrittelevät
maksuerittelyn formaatin, erittelyn 
yhteisen tunnuksen ja järjestyksen, jossa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut palvelut 
on esitettävä erittelyssä.

Or. en

Perustelu

Tällainen maksuja koskevaan tietoasiakirjaan liittyvä yksityiskohtaisuus on tarpeetonta 
direktiiviin liittyvissä tarkoituksissa.
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Tarkistus 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuerittelyn formaatti, 
erittelyn yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut palvelut 
on esitettävä erittelyssä.

4. Jäsenvaltiot määrittelevät
maksuerittelyn formaatin, erittelyn 
yhteisen tunnuksen ja järjestyksen, jossa 
1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut palvelut 
on esitettävä erittelyssä.

Or. en

Tarkistus 352
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuerittelyn formaatti, 
erittelyn yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut palvelut 
on esitettävä erittelyssä.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuerittelyn formaatti, 
erittelyn yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut palvelut 
sekä kaikki muut palvelut on esitettävä 
erittelyssä.

Or. en

Tarkistus 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuerittelyn formaatti, 
erittelyn yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut palvelut 
on esitettävä erittelyssä.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
25 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuerittelyn formaatti, 
erittelyn yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut palvelut 
on esitettävä erittelyssä.

Or. fr

Tarkistus 354
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuerittelyn formaatti, 
erittelyn yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut palvelut 
on esitettävä erittelyssä.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuerittelyn formaatti, 
erittelyn yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut palvelut 
on esitettävä erittelyssä.

Or. de

Tarkistus 355
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Maksuerittelyt on testattava 
kuluttajilla kaikissa jäsenvaltioissa ennen 
niiden käyttöönottoa maksuerittelyjen 
kuluttajaystävällisyyden varmistamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 356
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoistaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa termejä ja
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoissaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa määritelmiä, jotka 
sisältyvät 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettuun luetteloon edustavimmista 
maksupalveluista. 
Maksupalveluntarjoajien on täytettävä 
vaatimus kahdentoista kuukauden 
kuluessa EU:n standardoidun luettelon 
julkaisemisesta.

Or. en

Tarkistus 357
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoistaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoissaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista. 
Maksupalveluntarjoajien on täytettävä 
vaatimus kahdentoista kuukauden 
kuluessa standardoitujen termien ja 
määritelmien luettelon julkaisemisesta.
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Or. en

Tarkistus 358
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoistaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoissaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan termejä ja määritelmiä, jotka 
sisältyvät 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettuun luetteloon maksutiliin 
liittyvistä palveluista.

Or. en

Tarkistus 359
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoistaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoissaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan termejä ja määritelmiä, jotka 
sisältyvät 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettuun luetteloon palveluista.

Or. en

Tarkistus 360
Olle Ludvigsson
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoistaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoissaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan soveltuvilta osin termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista.

Or. en

Tarkistus 361
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoistaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoissaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista.

Or. de

Tarkistus 362
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoistaan ja kaupallisissa 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoissaan ja kaupallisissa 
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tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan
5 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista.

tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
edustavimmista maksupalveluista.

Or. en

Perustelu

Johtuen ehdotuksesta, joka koskee 3 artiklan 5 kohdan poistamista.

Tarkistus 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja 
kaupallisissa tiedoissaan edellyttäen, että 
ne yksilöivät tarvittaessa palvelua 
vastaavan termin 3 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetussa luettelossa.
Maksupalveluntarjoajat eivät saa käyttää 
markkinointinimiä maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa tai maksuerittelyssä.

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja 
kaupallisissa tiedoissaan edellyttäen, että 
ne yksilöivät tarvittaessa palvelua 
vastaavan termin 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa.

Or. en

Perustelu

Palvelumaksuista tiedottaminen etu- ja jälkikäteen on olennainen osa kaupallista tiedotusta ja 
asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta. Miten kuluttaja voi yhdistää maksut maksuerittelyyn ja 
standardoituun hintaluetteloon, jollei markkinointinimen ja kuluttajan sopimuksen välillä ole 
yhteyttä? 6 artiklan 2 kohdan viimeinen virke vaikuttaa olevan ristiriidassa 
maksupalveludirektiivin ja tavanomaisten kuluttajille tiedottamista koskevien vaatimuksien 
kanssa, samoin kuin tämän direktiivin 4 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 364
Philippe De Backer
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja 
kaupallisissa tiedoissaan edellyttäen, että 
ne yksilöivät tarvittaessa palvelua 
vastaavan termin 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa. 
Maksupalveluntarjoajat eivät saa käyttää 
markkinointinimiä maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa tai maksuerittelyssä.

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja 
kaupallisissa tiedoissaan, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa tai 
maksuerittelyssä, edellyttäen, että ne 
yksilöivät tarvittaessa palvelua vastaavan 
määritelmän 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa.

Or. en

Tarkistus 365
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja 
kaupallisissa tiedoissaan edellyttäen, että 
ne yksilöivät tarvittaessa palvelua 
vastaavan termin 3 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetussa luettelossa. 
Maksupalveluntarjoajat eivät saa käyttää 
markkinointinimiä maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa tai maksuerittelyssä.

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja 
kaupallisissa tiedoissaan edellyttäen, että 
ne yksilöivät tarvittaessa palvelua 
vastaavan termin 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetussa luettelossa.

Or. de

Tarkistus 366
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja 
kaupallisissa tiedoissaan edellyttäen, että 
ne yksilöivät tarvittaessa palvelua 
vastaavan termin 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa. 
Maksupalveluntarjoajat eivät saa käyttää 
markkinointinimiä maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa tai maksuerittelyssä.

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja 
kaupallisissa tiedoissaan edellyttäen, että 
ne yksilöivät tarvittaessa palvelua 
vastaavan termin 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa. Maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa tai 
maksuerittelyssä maksupalveluntarjoajat 
saavat käyttää ainoastaan 
markkinointinimiä 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa olevan vastaavan 
termin lisäksi, ja nimet on ilmoitettava 
sulkeissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on lisätä maksutiliin liittyvien tietoasiakirjojen ymmärrettävyyttä. 
Tarkistus perustuu Saksan pankkialan liiton (Deutsche Kreditwirtschaft) ja Itävallan 
säästöpankkien (Austrian Saving Banks) esitykseen.

Tarkistus 367
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja 
kaupallisissa tiedoissaan edellyttäen, että 
ne yksilöivät tarvittaessa palvelua 
vastaavan termin 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa. 
Maksupalveluntarjoajat eivät saa käyttää 
markkinointinimiä maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa tai maksuerittelyssä.

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa kaupallisissa tiedoissaan 
edellyttäen, että ne yksilöivät soveltuvilta 
osin palvelua vastaavan termin 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetussa luettelossa. 
Maksupalveluntarjoajat eivät saa käyttää 
markkinointinimiä maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa, maksuerittelyssä tai 
sopimustiedoissa.
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Or. en

Tarkistus 368
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

 7 artikla Poistetaan.
Vertailusivustot
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, jolla vertaillaan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja palveluista, joita kansallisella 
tasolla tarjotaan maksutilien yhteydessä.
2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
vapaaehtoinen valtuutusjärjestelmä 
yksityisten toimijoiden ylläpitämille 
verkkosivustoille, joilla vertaillaan 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja maksutileihin liittyvistä 
palveluista. Saadakseen valtuutuksen 
yksityisten toimijoiden ylläpitämien 
vertailusivustojen on
(a) oltava toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista maksupalveluntarjoajista;
(b) käytettävä selkeää kieltä ja tarvittaessa 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
termejä;
(c) annettava ajantasaisia tietoja;
(d) annettava riittävän kattava käsitys 
maksutilimarkkinoista;
(e) ylläpidettävä tehokasta tiedusteluiden 
ja kanteluiden käsittelymenettelyä.
3. Jos 2 kohdan nojalla ei valtuuteta 
yhtään verkkosivustoa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että käyttöön otetaan 
20 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
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viranomaisen tai minkä tahansa muun 
toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämä 
verkkosivusto. Jos 2 kohdan nojalla on 
valtuutettu jokin verkkosivusto, 
jäsenvaltiot voivat päättää ottaa käyttöön 
20 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tai minkä tahansa muun 
toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämä 
lisäverkkosivusto. Verkkosivustojen, joita 
toimivaltainen viranomainen ylläpitää 
1 kohdan nojalla, on noudatettava 
2 kohdan a–e alakohtaa.
4. Jäsenvaltioiden on pidätettävä itsellään 
oikeus evätä tai perua yksityisten 
toimijoiden valtuutus, jos nämä lyövät 
laimin 2 kohdan mukaisten velvoitteiden 
noudattamisen.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajien saatavilla on riittävästi tietoa 
1 kohdassa tarkoitetuista 
verkkosivustoista. Tässä yhteydessä on 
tarvittaessa pidettävä yllä julkista 
rekisteriä valtuutetuista 
vertailusivustoista.

Or. en

Perustelu

Hintavertailusivustot eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, vaan direktiivi liittyy 
erityisesti maksutileihin.

Tarkistus 369
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, jolla vertaillaan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, jolla vertaillaan 
kansallisella tasolla ja 2 ja 3 kohdan 
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maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja palveluista, joita kansallisella 
tasolla tarjotaan maksutilien yhteydessä.

mukaisesti

(a) maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja palveluista, joita tarjotaan 
maksutilien yhteydessä, ja

(b) tekijöitä, jotka vaikuttavat 
maksupalveluntarjoajan tarjoaman 
palvelun tasoon, mukaan lukien 
sivukonttorien lukumäärä ja 
pankkiautomaattien lukumäärä. 
Molempien indikaattoreiden kohdalla on 
ilmoitettava soveltuvilta osin lukumäärät 
tietyn maksupalveluntarjoajan ja 
vastaavasti maksupalveluntarjoajien 
verkon osalta. Lisäksi on annettava tietoa 
siitä, miten kaukana 
maksupalveluntarjoajan lähin 
sivukonttori sijaitsee vertailusivuston 
käyttäjään nähden. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että sivukonttorien ja pankkiautomaattien verkot 
otetaan asianmukaisesti huomioon vertailusivustolla, millä edistetään tehokkaampaa 
kilpailun käsitettä, kun taas komission ehdotuksessa esitettiin ainoastaan hintojen kapea-
alaista tarkastelua. Tarkistus perustuu Saksan pankkialan liiton (Deutsche Kreditwirtschaft) 
ja Saksan säästöpankkien yhdistyksen (Confederation of German Savings Banks) esitykseen.

Tarkistus 370
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, jolla vertaillaan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja palveluista, joita kansallisella 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, jolla vertaillaan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja palveluista, joita kansallisella 
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tasolla tarjotaan maksutilien yhteydessä. tasolla tarjotaan maksutilien yhteydessä, 
sekä eri palveluntarjoajien laatua ja 
palvelutarjontaa.

Or. de

Tarkistus 371
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, jolla vertaillaan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja palveluista, joita kansallisella 
tasolla tarjotaan maksutilien yhteydessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, joka sisältää vertailun
2 tai 3 kohdan mukaisesti 
maksupalveluntarjoajien veloittamista 
maksuista palveluista, joita kansallisella 
tasolla tarjotaan maksutilien yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, jolla vertaillaan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja palveluista, joita kansallisella 
tasolla tarjotaan maksutilien yhteydessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on vapaa pääsy vähintään 
yhdelle verkkosivustolle, jolla vertaillaan 
2 ja 3 kohdan mukaisesti 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja ja soveltamia korkotasoja 
sellaisten maksutilien yhteydessä, joita 
kansallisella tasolla tarjotaan.

Or. en
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Tarkistus 373
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, jolla vertaillaan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja palveluista, joita kansallisella 
tasolla tarjotaan maksutilien yhteydessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, jolla vertaillaan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja palveluista, jotka liittyvät 
maksutileihin kansallisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 374
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
vapaaehtoinen valtuutusjärjestelmä 
yksityisten toimijoiden ylläpitämille 
verkkosivustoille, joilla vertaillaan 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja maksutileihin liittyvistä 
palveluista. Saadakseen valtuutuksen 
yksityisten toimijoiden ylläpitämien 
vertailusivustojen on

2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
pakollinen valtuutusjärjestelmä yksityisten 
toimijoiden ylläpitämille verkkosivustoille, 
joilla vertaillaan 7 artiklan 1 kohdassa 
kuvailtuja, maksutileihin liittyviä palveluja 
koskevia vertailtavia tekijöitä. Saadakseen 
valtuutuksen yksityisten toimijoiden 
ylläpitämien vertailusivustojen on

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että sivukonttorien ja pankkiautomaattien verkot 
otetaan asianmukaisesti huomioon vertailusivustolla, millä edistetään tehokkaampaa 
kilpailun käsitettä, kun taas komission ehdotuksessa esitettiin ainoastaan hintojen kapea-
alaista tarkastelua. Tarkistus perustuu Saksan osuuspankkien yhdistyksen (Confederation of 
German Cooperative Banks) esitykseen.
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Tarkistus 375
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
vapaaehtoinen valtuutusjärjestelmä 
yksityisten toimijoiden ylläpitämille 
verkkosivustoille, joilla vertaillaan 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja maksutileihin liittyvistä 
palveluista. Saadakseen valtuutuksen 
yksityisten toimijoiden ylläpitämien 
vertailusivustojen on

2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
vapaaehtoinen valtuutusjärjestelmä 
yksityisten toimijoiden ylläpitämille 
verkkosivustoille, joilla vertaillaan 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja ja soveltamia korkotasoja 
maksutilien yhteydessä. Saadakseen 
valtuutuksen yksityisten toimijoiden 
ylläpitämien vertailusivustojen on

Or. en

Tarkistus 376
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oltava toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista maksupalveluntarjoajista;

(a) oltava oikeudellisesti riippumattomia 
kaikista maksupalveluntarjoajista;

Or. en

Perustelu

Toiminnallinen riippumattomuus ei riitä takaamaan, etteikö eturistiriitoja synny. 
Oikeudellinen riippumattomuus on paras tae siitä, että vertailu on puolueetonta.

Tarkistus 377
Olle Ludvigsson
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oltava toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista maksupalveluntarjoajista;

(a) oltava rahoituksellisesti ja 
toiminnallisesti riippumattomia kaikista 
maksupalveluntarjoajista;

Or. en

Tarkistus 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oltava toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista maksupalveluntarjoajista;

(a) oltava riippumattomia kaikista 
maksupalveluntarjoajista;

Or. en

Tarkistus 379
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oltava toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista maksupalveluntarjoajista;

(a) oltava toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista maksupalveluntarjoajista; 
verkkosivuston omistajan ja tarjoajan 
nimen olisi oltava helposti saatavilla ja 
näkyvissä; 

Or. en

Tarkistus 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) selkeästi ilmoitettava omistajat ja 
rahoitus;

Or. en

Tarkistus 381
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytettävä selkeää kieltä ja tarvittaessa 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja termejä;

(b) käytettävä selkeää kieltä ja tarvittaessa 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja termejä;

Or. de

Tarkistus 382
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytettävä selkeää kieltä ja tarvittaessa
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja termejä;

(b) käytettävä selkeää kieltä ja soveltuvilta 
osin 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja 
termejä;

Or. en

Tarkistus 383
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) annettava ajantasaisia tietoja; (c) annettava ajantasaisia, kattavia, 
täsmällisiä ja kuluttajaystävällisiä tietoja;

Or. en

Tarkistus 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) annettava ajantasaisia tietoja; (c) annettava ajantasaisia, täsmällisiä, 
luotettavia ja kuluttajaystävällisiä tietoja;

Or. en

Tarkistus 385
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) annettava riittävän kattava käsitys 
maksutilimarkkinoista;

(d) annettava riittävän kattava käsitys 
maksutilimarkkinoista ja hyväksyttävä 
kaikkien kyseisen jäsenvaltion 
maksupalveluntarjoajien pyynnöt niiden 
sisällyttämisestä vertailusivustolle;

Or. en

Tarkistus 386
Catherine Stihler
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) annettava riittävän kattava käsitys 
maksutilimarkkinoista;

(d) annettava riittävän kattava käsitys 
maksutilimarkkinoista ja tietoa siitä, miten 
suuren markkinaosuuden niiden 
verkkosivusto kattaa;

Or. en

Tarkistus 387
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) annettava tietoa, ei kuitenkaan 
minkäänlaisia suosituksia;

Or. en

Tarkistus 388
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) annettava tietoa, ei kuitenkaan 
minkäänlaisia suosituksia;

Or. en

Tarkistus 389
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Mikäli maksupalveluntarjoajilta 
veloitetaan maksu siitä, että ne 
luetteloidaan tällaisilla sivustoilla, 
maksun on oltava syrjimätön ja se on 
julkaistava verkkosivustolla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on välttää vääristymät ja estää maksupalveluntarjoajien 
luetteloiminen sivustolla sen perusteella, kuka maksaa eniten.

Tarkistus 390
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat eivät ole 
vastuuvelvollisia valtuutetun tai muun 
kuin valtuutetun verkkosivuston tietoihin 
nähden, koska maksupalveluntarjoajat 
eivät ole vastuussa verkkosivustojen 
toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 391
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Toimivaltainen Euroopan 
valvontaviranomainen valtuutetaan 
hyväksymään luonnoksia teknisiksi 
standardeiksi, jotta voidaan määrittää 
standardit, jotka koskevat vertailusivuston 
edellytyksiä 2 kohdan mukaisesti, 
erityisesti määritettäessä 
maksupalveluntarjoajan tarjoaman 
palvelun tasoa, mukaan lukien 
sivukonttorit, pankkiautomaattien määrä 
tietyn maksupalveluntarjoajan ja 
vastaavasti maksupalveluntarjoajien 
verkon kohdalla soveltuvilta osin, sekä 
tietoa siitä, miten kaukana 
maksupalveluntarjoajan lähin 
sivukonttori sijaitsee vertailusivuston 
käyttäjään nähden.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa kilpailua edistävät vaikuttavat standardit. Tarkistus 
perustuu Saksan osuuspankkien liiton (Confederation of German Cooperative Banks) ja 
Saksan säästöpankkien yhdistyksen (Confederation of German Savings Banks) esitykseen.

Tarkistus 392
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euroopan komission on otettava 
käyttöön ajantasainen, riippumaton, 
täsmällinen, luotettava ja 
kuluttajaystävällinen portaali, jossa 
annetaan kaikki linkit kunkin 
jäsenvaltion valtuutettuihin 
vertailusivustoihin, jotta helpotetaan 
mahdollisuutta luoda kattava yleiskatsaus 
maksupalveluntarjoajien Euroopan 
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unionissa veloittamiin maksuihin. 

Or. en

Tarkistus 393
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komission on otettava käyttöön 
julkisesti saatavilla oleva unionin 
verkkoportaali – ja saattaa sitä jatkuvasti 
ajan tasalle – jossa annetaan linkkejä 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
valtuutettujen yksityisten toimijoiden 
kansallisesti ylläpitämiin 
vertailusivustoihin.

Or. en

Tarkistus 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioissa on myös kehitettävä 
vuoden 2018 loppuun mennessä 
eurooppalaisia verkkosivustoja, joilla 
vertaillaan maksupalveluntarjoajien eri 
jäsenvaltioissa veloittamia maksuja 
maksutileihin liittyvistä palveluista.
Euroopan komission on mainittuun 
ajankohtaan mennessä perustettava 
julkinen unionin vertailusivusto, jota 
ylläpidetään yhteistyössä Euroopan 
pankkiviranomaisen kanssa.
Euroopan komission on myös mainittuun 
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ajankohtaan mennessä kehitettävä 
delegoidun säädöksen välityksellä ja 
24 artiklan mukaisesti vapaaehtoinen 
valtuutusjärjestelmä, joka koskee 
yksityisiä eurooppalaisia vertailusivustoja. 
Saadakseen valtuutuksen yksityisten 
toimijoiden ylläpitämien eurooppalaisten 
vertailusivustojen on täytettävä kaikki 
2 kohdassa luetellut vaatimukset. 
Euroopan komission on pidätettävä 
itsellään oikeus evätä tai perua yksityisten 
toimijoiden valtuutus, jos nämä lyövät 
laimin 2 kohdassa lueteltujen 
velvoitteiden noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Euroopan komission on otettava 
käyttöön yhtenäinen portaali – ja 
saatettava sitä jatkuvasti ajan tasalle –
jossa annetaan linkkejä valtuutettuihin 
vertailusivustoihin kussakin 
jäsenvaltiossa ja unionissa.
Tässä portaalissa on myös oltava 
kuluttajille tarkoitettu sanasto, joka 
sisältää unionin standardoitua 
terminologiaa 3 artiklan mukaisesti ja 
ohjeita maksutilien siirtämisestä maiden 
välillä.
Portaalissa on myös asetettava julkisesti 
ja helposti saataville luettelo 20 artiklassa 
tarkoitetuista eri kansallisista 
toimivaltaisista viranomaisista ja niiden 
yhteystiedoista.

Or. en
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Tarkistus 396
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Unionin portaali vertailusivustoille

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle 7 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti toimivista 
vertailusivustoista.
2. Komission on yhteistyössä Euroopan 
pankkiviranomaisen kanssa otettava 
käyttöön julkisesti saatavilla oleva 
unionin portaali kansallisia 
vertailusivustoja varten, jonka avulla on 
mahdollista vertailla rinnakkain eri 
jäsenvaltioissa tarjottuja maksutilejä. 
Muun tarjotun tiedon lisäksi unionin 
portaalissa on oltava kuluttajille 
tarkoitettu sanasto, joka sisältää unionin 
standardoitua terminologiaa 3 artiklan 
4 kohdan mukaisesti ja käytännön ohjeita 
maksutilien siirtämisestä maiden välillä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen 57 esittelijöiden tueksi. On tarpeen täyttää entistä liikkuvampien EU:n 
kansalaisten tarpeet ja edistää maksutileihin liittyvien palvelujen sisämarkkinoita.

Tarkistus 397
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja antaa kuluttajalle erikseen 
tietoa kuhunkin paketissa tarjottuun 
tuotteeseen ja palveluun liittyvistä 
kustannuksista ja maksuista.

1. Sanotun vaikuttamatta 4 artiklan 
2 kohdan soveltamiseen jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kun maksutili tarjotaan 
yhdessä toisen rahoitusalan palvelun tai 
tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja jos niin on, antaa kuluttajalle 
erikseen tietoa kuhunkin paketissa 
tarjottuun muuhun rahoitusalan 
tuotteeseen ja palveluun liittyvistä 
maksuista, mikäli kukin näistä 
rahoitusalan tuotteista ja palveluista on 
mahdollista ostaa erikseen.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää eroa, joka vallitsee palveluja tarjoavien tilien ja sellaisten tilien välillä, 
jotka on paketoitu yhteen vakuutuksien kaltaisten muiden rahoituspalvelujen kanssa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa palveluja on mahdoton irrottaa kokonaisuudesta. Olisi otettava 
käyttöön vaatimus, jonka mukaan – jos asiainlaita on tämä – on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja varoittaa kuluttajaa maksuista, jotka liittyvät paketoidun maksutilin 
avaamiseen ja että maksupalveluntarjoaja on tarkastanut, täyttääkö kuluttaja paketoituun 
tuotteeseen liittyvät vaatimukset.

Tarkistus 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja antaa kuluttajalle erikseen 
tietoa kuhunkin paketissa tarjottuun 
tuotteeseen ja palveluun liittyvistä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja antaa kuluttajalle erikseen 
tietoa asiaan liittyvistä kustannuksista ja 
maksuista.
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kustannuksista ja maksuista.

Or. en

Tarkistus 399
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja antaa kuluttajalle erikseen 
tietoa kuhunkin paketissa tarjottuun 
tuotteeseen ja palveluun liittyvistä 
kustannuksista ja maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja antaa kuluttajalle erikseen 
tietoa kuhunkin paketissa tarjottuun 
tuotteeseen ja palveluun liittyvistä 
kustannuksista ja maksuista, jotta taataan 
ristiintuettujen maksujen täysi avoimuus.

Or. en

Tarkistus 400
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana 
pakettia, maksupalveluntarjoaja informoi 
kuluttajaa siitä, onko maksutili mahdollista 
ostaa erikseen, ja antaa kuluttajalle 
erikseen tietoa kuhunkin paketissa 
tarjottuun tuotteeseen ja palveluun
liittyvistä kustannuksista ja maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun 16 artiklan mukaiseen 
perusmaksutiliin sisältyviä palveluja 
tarjotaan yhdessä toisten palvelujen tai 
tuotteiden kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
asianmukaisessa ajassa ennen maksutiliä 
koskevan sopimuksen tekemistä 
kuluttajan kanssa siitä, että mainittuja 
palveluja tai tuotteita on mahdollista ostaa 
erikseen, ja antaa kuluttajalle erikseen 
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tietoa kaikkiin paketissa tarjottuihin 
tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä 
kustannuksista ja maksuista.

Or. en

Perustelu

Kytkykauppaa (eli kuluttajien pakottamista ostamaan paketti, jonka osia olisi mahdollista 
tarjota erikseen) ei pitäisi sallia. Kaikki maksutilin ulkopuoliset palvelut on lueteltava 
erikseen ja kuluttajan on voitava valita, ostaako hän ne. (Perustuen finanssipalvelujen 
käyttäjäryhmän ja Euroopan kuluttajaliiton esityksiin).

Tarkistus 401
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja antaa kuluttajalle erikseen 
tietoa kuhunkin paketissa tarjottuun 
tuotteeseen ja palveluun liittyvistä 
kustannuksista ja maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja jos näin on, antaa kuluttajalle 
erikseen tietoa kuhunkin paketissa 
tarjottuun tuotteeseen ja palveluun 
liittyvistä kustannuksista ja maksuista.

Or. en

Tarkistus 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
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maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja antaa kuluttajalle erikseen 
tietoa kuhunkin paketissa tarjottuun 
tuotteeseen ja palveluun liittyvistä 
kustannuksista ja maksuista.

maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
asianmukaisessa ajassa ennen maksutiliä 
koskevan sopimuksen tekemistä siitä, että 
maksutili on mahdollista ostaa erikseen, ja 
antaa kuluttajalle erikseen tietoa kuhunkin 
paketissa tarjottuun tuotteeseen ja 
palveluun liittyvistä kustannuksista ja 
maksuista.

Or. en

Tarkistus 403
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kuluttajan on voitava ostaa erillisesti 
palveluja, jotka eivät sisälly 16 artiklassa 
määriteltyihin perusmaksutilin 
ominaisuuksiin.

Or. en

Tarkistus 404
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Palveluntarjoajien olisi lisäksi voitava 
tarvittaessa tarjota 
perusmaksutiliasiakkaille erillisinä 
palveluina luottotuotteita. 
Perusmaksutilin saatavuutta tai käyttöä ei 
pitäisi rajoittaa millään tavoin tai tehdä 
siitä riippuvaista tällaisten palvelujen tai 
tuotteiden ostamisesta.

Or. en
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Tarkistus 405
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, kun 
maksutilin kanssa tarjotaan vain 
direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa 
määriteltyjä maksupalveluita.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan tarpeettomana, jos 1 kohdassa sallitaan palvelujen niputtaminen 16 artiklassa 
tarkoitetun perusmaksutilin määritelmän mukaisesti.

Tarkistus 406
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, kun 
maksutilin kanssa tarjotaan vain 
direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa 
määriteltyjä maksupalveluita.

Poistetaan.

Or. en


