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Tarkistus 407
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Siirtopalvelun tarjoaminen Siirtopalvelun tarjoaminen ja sen 
täytäntöönpanon ajoittaminen

Or. en

Tarkistus 408
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin 
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 409
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1a. Siirtämistä koskevia sääntöjä 
sovelletaan ainoastaan maksutilien 
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siirtämiseen jäsenvaltion sisällä.

Or. en

Tarkistus 410
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin 
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unioniin sijoittautuneet siirtävät ja 
vastaanottavat maksupalveluntarjoajat 
tarjoavat samassa jäsenvaltiossa 
10 artiklassa kuvailtua tai vastaavaa
siirtopalvelua jokaiselle kuluttajalle, jolla 
on maksutili.

Or. en

Perustelu

Siirtopalvelu olisi rajoitettava koskemaan jäsenvaltion sisällä tehtäviä siirtoja. Palvelussa ei 
tulisi siirtää siirtävän maksupalveluntarjoajan sopimuksia tai velvoitteita (kuten maksun 
palauttamista). Siirron olisi oltava kertaluonteinen ja edellytettävä, että kuluttaja on itse 
solminut tilisopimuksen vastaanottavan maksupalveluntarjoajan kanssa.

Tarkistus 411
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on kuluttajan 
asuinpaikkana olevaan jäsenvaltioon
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.
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Or. en

Perustelu

Rajat ylittävästä siirtopalvelusta aiheutuisi valtavia kustannuksia ja siihen liittyisi suuria 
riskejä, eikä sillä saavutettaisi merkittävää ilmeistä hyötyä, kun otetaan huomioon rajat 
ylittävän palvelun pieni kysyntä. Rajat ylittäviä maksutapahtumia helpotetaan myös asetuksen 
(EU) N:o 206/2012 täytäntöönpanolla.

Tarkistus 412
Werner Langen, Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on niiden 
alueelle sijoittautuneen 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämä 
maksutili.

Or. de

Tarkistus 413
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin 
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on kyseiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen
maksupalveluntarjoajan ylläpitämä 
maksutili.

Or. en
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Perustelu

Palvelua ei ole aihetta tarjota yli rajojen.

Tarkistus 414
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on 
jäsenvaltioon sijoittautuneen
maksupalveluntarjoajan ylläpitämä 
maksutili.

Or. en

Tarkistus 415
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin 
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin 
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili. Direktiivin 10 ja 
11 artiklan säännöksiä sovelletaan myös 
peruspankkitileihin.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus varmistaa, että myös peruspankkitiliä käyttävä asiakas voi hyötyä 
siirtopalvelusta. Tarkistus perustuu Saksan vähittäiskauppiaiden liiton ja Euroopan 
kuluttajaliiton esitykseen.

Tarkistus 416
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
maksupalveluntarjoajat tarjoavat
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin 
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kukin maksupalveluntarjoaja tarjoaa
kuluttajan pyynnöstä 10 artiklassa 
kuvailtua tai vastaavaa siirtopalvelua 
kuluttajalle, jolla on unioniin 
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili ja joka on sopinut 
uuden maksutilin avaamisesta 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 417
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirtopalvelua koskeva pyyntö ei 
koske sopimuksen siirtämistä siirtävältä 
maksupalveluntarjoajalta vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle.

Or. en
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Tarkistus 418
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirtopalvelua koskeva pyyntö ei 
koske sopimuksen siirtämistä siirtävältä 
maksupalveluntarjoajalta vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle.

Or. en

Tarkistus 419
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kotimaisten maksupalveluntarjoajien 
välillä tehtävien siirtojen osalta 
jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
säätää säännöksiä, jotka poikkeavat 
hieman 10 artiklan säännöksistä, jos siten 
saavutetaan kuluttajaa selvästi 
hyödyttäviä tehokkuusetuja.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa on jo käytössä kotimaisia siirtopalveluja koskevia järjestelmiä, jotka 
ovat 10 artiklassa tarkoitettua järjestelmää tehokkaampia esimerkiksi automatisoinnin ja 
aikarajojen suhteen. Jäsenvaltioiden olisi sallittava jatkaa tällaisten tehokkuutta lisäävien 
järjestelmien hyödyntämistä tai ottaa niitä käyttöön, kunhan niistä on hyötyä kuluttajille.

Tarkistus 420
Olle Ludvigsson
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan pankkiviranomainen laatii 
luonnokset teknisistä 
sääntelystandardeista, joilla määritetään, 
millaiset 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut poikkeukset sallitaan.
Euroopan pankkiviranomainen esittää 
nämä teknisten sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään …
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
tämän kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tekniset 
sääntelystandardit asetuksen (EU) 
N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 421
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa tarkoitettua siirtopalvelua tai 
vastaavaa siirtopalvelua (enintään) 
samojen 10 artiklassa kuvattujen yleisten 
aikataulujen puitteissa jokaiselle 
kuluttajalle, jolla on kyseiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämä 
maksutili.

Or. en
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Tarkistus 422
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jollei Euroopan komissio säädösten 
vaikutusten arvioinnin johdosta muuta 
päätä, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kuuden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvattua siirtopalvelua tai 
vastaavaa siirtopalvelua (enintään) 
samojen 10 artiklassa kuvattujen yleisten 
aikataulujen puitteissa jokaiselle 
kuluttajalle, jolla on unioniin 
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili. Jäsenvaltioiden on 
samalla varmistettava, että käytössä on 
automatisoitu järjestelmä, jolla 
pysyväistoimeksiannot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
kuluttajan tilille.

Or. en

Tarkistus 423
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos käytössä ei ole järjestelmää tilien 
siirtämiseksi valtioiden rajojen yli, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
maksutilin sulkemista yhdessä 
jäsenvaltiossa ja tilillä olevien varojen 
siirtämistä toisessa jäsenvaltiossa olevalle 
uudelle maksutilille tehdä kuluttajien 
kannalta kohtuuttoman vaikeaksi tai 
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rasittavaksi.

Or. en

Tarkistus 424
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vastaanottava maksupalveluntarjoaja 
käynnistää ja tarjoaa 2–7 kohdan sääntöjen 
mukaisen siirtopalvelun.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajan nykyiseen tai tulevaan 
maksutiliin liittyvät palvelut ovat 
käytettävissä koko siirtoprosessin ajan, ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava myös, 
että vastaanottava maksupalveluntarjoaja 
käynnistää ja tarjoaa 2–7 kohdan sääntöjen 
mukaisen siirtopalvelun.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Saksan kuluttajansuojajärjestöjen liiton (VZBV) esitykseen.

Tarkistus 425
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vastaanottava maksupalveluntarjoaja 
käynnistää ja tarjoaa 2–7 kohdan sääntöjen 
mukaisen siirtopalvelun.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vastaanottava maksupalveluntarjoaja 
käynnistää ja tarjoaa 2–7 kohdan sääntöjen 
mukaisen siirtopalvelun sekä ottaa 
huomioon kuluttajien ja asianomaisten 
talouden sidosryhmien väliset 
asiaankuuluvat sopimussuhteet.
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Or. de

Tarkistus 426
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vastaanottava maksupalveluntarjoaja 
käynnistää ja tarjoaa 2–7 kohdan sääntöjen 
mukaisen siirtopalvelun.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vastaanottava maksupalveluntarjoaja 
automatisoi tai käynnistää ja tarjoaa 2–
7 kohdan sääntöjen mukaisen 
siirtopalvelun. Jäsenvaltiot voivat ottaa 
käyttöön myös laajempia siirtopalveluita.

Or. en

Tarkistus 427
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vastaanottava maksupalveluntarjoaja 
käynnistää ja tarjoaa 2–7 kohdan sääntöjen 
mukaisen siirtopalvelun.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vastaanottava maksupalveluntarjoaja 
käynnistää ja tarjoaa 2–7 kohdan sääntöjen 
mukaisen siirtopalvelun ja että 
siirtopalvelulla on kaikkien asianomaisten 
kolmansien osapuolten tuki.

Or. en

Tarkistus 428
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
on käynnistettävä siirtopalvelu. 
Vastaanottavan maksupalveluntarjoajan on 
pyydettävä kuluttajalta kirjallinen lupa 
siirtopalvelun suorittamiseen. Luvan on 
mahdollistettava se, että kuluttaja voi antaa 
siirtävälle maksupalveluntarjoajalle 
erikseen suostumuksen kunkin 3 kohdan 
e ja f alakohdassa mainitun tehtävän 
suorittamiseen ja vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle erikseen 
suostumuksen kunkin 4 kohdan c ja 
d alakohdassa ja 5 kohdassa mainitun 
tehtävän suorittamiseen. Luvan on 
mahdollistettava se, että kuluttaja voi 
pyytää siirtävältä maksupalveluntarjoajalta 
erikseen 3 kohdan a ja b alakohdassa 
mainittuja tietoja. Luvassa on myös 
vahvistettava päivä, josta toistuvat maksut 
on alettava suorittaa vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämältä 
tililtä.

2. Vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
on käynnistettävä siirtopalvelu kuluttajan 
pyynnöstä. Vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan on pyydettävä 
kuluttajalta kirjallinen lupa siirtopalvelun 
suorittamiseen. Yhteistilien osalta lupa on 
saatava kaikilta tilinhaltijoilta, joiden 
allekirjoitusta yhteistilissä edellytetään. 
Lupa on laadittava sen jäsenvaltion 
virallisella kielellä, jossa siirtopalvelu 
käynnistetään, tai millä tahansa muulla 
osapuolten sopimalla kielellä. Luvan on 
mahdollistettava se, että kuluttaja voi antaa 
siirtävälle maksupalveluntarjoajalle 
erikseen suostumuksen kunkin 3 kohdan 
e ja f alakohdassa mainitun tehtävän 
suorittamiseen ja vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle erikseen 
suostumuksen kunkin 4 kohdan c ja 
d alakohdassa ja 5 kohdassa mainitun 
tehtävän suorittamiseen. Luvan on 
mahdollistettava se, että kuluttaja voi 
pyytää siirtävältä maksupalveluntarjoajalta 
erikseen 3 kohdan a ja b alakohdassa 
mainittuja tietoja. Luvassa on myös 
vahvistettava päivä, josta toistuvat maksut 
on alettava suorittaa vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämältä 
tililtä. Kyseisen päivän on oltava 
vähintään seitsemän pankkipäivää siitä 
päivästä, jona siirtävä 
maksupalveluntarjoaja saa 
vastaanottavalta 
maksupalveluntarjoajalta 10 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetun pyynnön suorittaa 
siirto.

Or. en

Tarkistus 429
Werner Langen
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
on käynnistettävä siirtopalvelu. 
Vastaanottavan maksupalveluntarjoajan on 
pyydettävä kuluttajalta kirjallinen lupa 
siirtopalvelun suorittamiseen. Luvan on 
mahdollistettava se, että kuluttaja voi antaa 
siirtävälle maksupalveluntarjoajalle 
erikseen suostumuksen kunkin 3 kohdan 
e ja f alakohdassa mainitun tehtävän 
suorittamiseen ja vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle erikseen 
suostumuksen kunkin 4 kohdan c ja 
d alakohdassa ja 5 kohdassa mainitun 
tehtävän suorittamiseen. Luvan on 
mahdollistettava se, että kuluttaja voi 
pyytää siirtävältä maksupalveluntarjoajalta 
erikseen 3 kohdan a ja b alakohdassa 
mainittuja tietoja. Luvassa on myös
vahvistettava päivä, josta toistuvat maksut 
on alettava suorittaa vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämältä 
tililtä.

2. Vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
on käynnistettävä siirtopalvelu. 
Vastaanottavan maksupalveluntarjoajan on 
pyydettävä kuluttajalta kirjallinen lupa 
siirtopalvelun suorittamiseen. Luvan on 
mahdollistettava se, että kuluttaja voi antaa 
siirtävälle maksupalveluntarjoajalle 
erikseen suostumuksen kunkin 3 kohdan c, 
e ja f alakohdassa mainitun tehtävän 
suorittamiseen ja vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle erikseen 
suostumuksen kunkin 4 kohdan c ja 
d alakohdassa ja 5 kohdassa mainitun 
tehtävän suorittamiseen. Luvan on 
mahdollistettava se, että kuluttaja voi 
pyytää siirtävältä maksupalveluntarjoajalta 
erikseen 3 kohdan a ja b alakohdassa 
mainittuja tietoja. Luvassa on vahvistettava 
myös 4 kohdan a ja b alakohdassa 
mainitut maksutoimeksiannot ja päivä, 
josta toistuvat maksut on alettava suorittaa 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämältä tililtä.

Or. de

Tarkistus 430
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhden pankkipäivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetun luvan 
vastaanottamisesta vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan on pyydettävä 
siirtävää maksupalveluntarjoajaa 
suorittamaan seuraavat tehtävät:

3. Kohtuullisen ajan kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun luvan vastaanottamisesta 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan on 
pyydettävä siirtävää 
maksupalveluntarjoajaa suorittamaan 
seuraavat tehtävät:
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Or. en

Perustelu

Yhden päivän aikaraja on liian lyhyt suhteessa noudatettaviin sisäisiin menettelyihin.

Tarkistus 431
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhden pankkipäivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetun luvan 
vastaanottamisesta vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan on pyydettävä 
siirtävää maksupalveluntarjoajaa 
suorittamaan seuraavat tehtävät:

3. Kohtuullisen ajan kuluessa 2 kohdassa 
tarkoitetun luvan vastaanottamisesta 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan on 
pyydettävä siirtävää 
maksupalveluntarjoajaa suorittamaan 
seuraavat tehtävät:

Or. en

Tarkistus 432
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhden pankkipäivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetun luvan 
vastaanottamisesta vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan on pyydettävä 
siirtävää maksupalveluntarjoajaa 
suorittamaan seuraavat tehtävät:

3. Enintään kahden pankkipäivän
kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun luvan 
vastaanottamisesta vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan on pyydettävä 
siirtävää maksupalveluntarjoajaa 
suorittamaan seuraavat tehtävät:

Or. de

Tarkistus 433
Sari Essayah, Sampo Terho
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhden pankkipäivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetun luvan 
vastaanottamisesta vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan on pyydettävä 
siirtävää maksupalveluntarjoajaa 
suorittamaan seuraavat tehtävät:

3. Kolmen pankkipäivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetun luvan 
vastaanottamisesta vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan on pyydettävä 
siirtävää maksupalveluntarjoajaa 
suorittamaan seuraavat tehtävät:

Or. en

Perustelu

Yksi päivä on liian vähän. Yksittäinen pankki saattaa joutua keskittämään kyseiset tehtävät 
pankkikonsernin tasolle.

Tarkistus 434
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a) sellaisen automatisoidun järjestelmän 
tarjoaminen, jolla pysyväistoimeksiannot 
ja suoraveloitukset ohjataan 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämälle kuluttajan tilille 
13 kuukauden ajan;

Or. en

Perustelu

Pysyväistoimeksiantojen ja suoraveloitusten siirtäminen on yksi siirtopalvelun käytön esteistä. 
Jos edellytetään, että maksupalveluntarjoaja, jolta kuluttaja siirtyy toiselle palvelutarjoajalle, 
ohjaa kyseiset automaattiset maksut uudelle tilille vuoden ja yhden kuukauden ajan, 
kuluttajalla on hyvin aikaa sopia automaattisten maksujen käytöstä vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan kanssa.
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Tarkistus 435
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luettelon toimittaminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
ja, jos kuluttaja pyytää sitä erikseen 
2 kohdan nojalla, kuluttajalle kaikista 
voimassa olevista 
pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 
tilisiirtoja ja velallisen tekemiä 
suoraveloitusvaltuutuksia;

(a) kattavan yhteenvetoluettelon
toimittaminen kuluttajalle kaikista 
voimassa olevista 
pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 
tilisiirtoja ja velallisen tekemiä 
suoraveloitusvaltuutuksia, ja vahvistuksen 
pyytäminen niiden toimittamiselle 
vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle;

Or. en

Tarkistus 436
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luettelon toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 
pyytää sitä erikseen 2 kohdan nojalla, 
kuluttajalle kaikista voimassa olevista 
pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 
tilisiirtoja ja velallisen tekemiä
suoraveloitusvaltuutuksia;

(a) luettelon toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 
pyytää sitä erikseen 2 kohdan nojalla, 
kuluttajalle kaikista voimassa olevista 
pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 
tilisiirtoja ja saatavilla olevia 
suoraveloitusvaltuutuksia, ja tilisiirroista, 
jotka on määrä toteuttaa luvassa 
mainitusta päivästä alkaen;

Or. en

Tarkistus 437
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luettelon toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 
pyytää sitä erikseen 2 kohdan nojalla, 
kuluttajalle kaikista voimassa olevista 
pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 
tilisiirtoja ja velallisen tekemiä
suoraveloitusvaltuutuksia;

(a) luettelon toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 
pyytää sitä erikseen 2 kohdan nojalla, 
kuluttajalle kaikista voimassa olevista 
pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 
tilisiirtoja ja saatavilla olevia 
suoraveloitusvaltuutuksia, ja tilisiirroista, 
jotka on määrä toteuttaa luvassa 
mainitusta päivästä alkaen;

Or. en

Tarkistus 438
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luettelon toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 
pyytää sitä erikseen 2 kohdan nojalla, 
kuluttajalle kaikista voimassa olevista 
pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat
tilisiirtoja ja velallisen tekemiä 
suoraveloitusvaltuutuksia;

(a) luettelon toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 
pyytää sitä erikseen 2 kohdan nojalla, 
kuluttajalle kaikista voimassa olevista 
pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 
tilisiirtoja;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa on otettava huomioon uusi SEPA-järjestelmä.

Tarkistus 439
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) luettelon toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 
pyytää sitä erikseen 2 kohdan nojalla, 
kuluttajalle kaikista voimassa olevista 
pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 
tilisiirtoja ja velallisen tekemiä 
suoraveloitusvaltuutuksia;

(a) luettelon toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 
pyytää sitä erikseen 2 kohdan nojalla, 
kuluttajalle kaikista voimassa olevista 
pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 
tilisiirtoja ja maksupalveluntarjoajan 
tiedossa olevia velallisen tekemiä 
suoraveloitusvaltuutuksia;

Or. de

Tarkistus 440
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) saatavilla olevien tietojen 
toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 
pyytää niitä erikseen 2 kohdan nojalla,
kuluttajalle kuluttajan tilille saapuneista 
tilisiirroista ja saajan kuluttajan tililtä 
tekemistä suoraveloituksista 13 edeltävän 
kuukauden ajalta;

(b) jos kuluttaja 2 kohdan nojalla niin 
erikseen pyytää, saatavilla olevien tietojen 
toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja kuluttajalle 
kuluttajan tilille saapuneista tilisiirroista ja 
saajan kuluttajan tililtä tekemistä 
suoraveloituksista 13 edeltävän kuukauden 
ajalta;

Or. de

Tarkistus 441
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) saatavilla olevien tietojen 
toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 

(b) saatavilla olevien tietojen 
toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle ja, jos kuluttaja 
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pyytää niitä erikseen 2 kohdan nojalla, 
kuluttajalle kuluttajan tilille saapuneista 
tilisiirroista ja saajan kuluttajan tililtä 
tekemistä suoraveloituksista 13 edeltävän 
kuukauden ajalta;

pyytää niitä erikseen 2 kohdan nojalla, 
kuluttajalle kuluttajan tilille saapuneista 
tilisiirroista ja saajan kuluttajan tililtä 
tekemistä suoraveloituksista 13 edeltävän 
kuukauden ajalta; siirtävän 
maksupalveluntarjoajan on toimitettava 
tiedot kuluttajalle ainoastaan, jos siirtävä 
maksupalveluntarjoaja ei ole jo 
toimittanut tietoja kuluttajalle lain 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 442
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten lisätietojen toimittaminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle, 
jotka tämä katsoo tarvitsevansa 
suorittaakseen siirron;

(c) sellaisten lisätietojen toimittaminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle, 
jotka tämä katsoo tarvitsevansa 
suorittaakseen siirron, jos se on voimassa 
olevien tietosuojavaatimusten mukainen;

Or. de

Tarkistus 443
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten lisätietojen toimittaminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle, 
jotka tämä katsoo tarvitsevansa 
suorittaakseen siirron;

(c) sellaisten asiaan kuuluvien tietojen
toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle, jotka tämä 
katsoo tarvitsevansa suorittaakseen siirron;

Or. en
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Tarkistus 444
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sellaisten lisätietojen toimittaminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle, 
jotka tämä katsoo tarvitsevansa 
suorittaakseen siirron;

(c) sellaisten asiaan kuuluvien tietojen
toimittaminen vastaanottavalle 
maksupalveluntarjoajalle, jotka tämä
katsoo tarvitsevansa suorittaakseen siirron;

Or. en

Tarkistus 445
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
pysyväistoimeksiannot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
tilille, pysyväistoimeksiantojen 
peruuttaminen ja suoraveloitusten 
hyväksymisen lopettaminen luvassa 
ilmoitettuna päivänä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Maksupalveluntarjoajien kannattaa vaikeuttaa muiden palveluntarjoajien asiakkaaksi 
siirtymistä. Yksi keino siihen on olla tarjoamatta automatisoitua järjestelmää automaattisten 
maksujen ohjaamiseksi uudelleen. Katso myös vihreiden puolesta esitetty 10 artiklan 
3 kohdan -a alakohtaa koskeva tarkistus.
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Tarkistus 446
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
pysyväistoimeksiannot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
tilille, pysyväistoimeksiantojen 
peruuttaminen ja suoraveloitusten 
hyväksymisen lopettaminen luvassa 
ilmoitettuna päivänä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 447
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
pysyväistoimeksiannot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
tilille, pysyväistoimeksiantojen 
peruuttaminen ja suoraveloitusten 
hyväksymisen lopettaminen luvassa 
ilmoitettuna päivänä;

(d) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
pysyväistoimeksiannot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
tilille, pysyväistoimeksiantojen 
peruuttaminen ja suoraveloitusten 
hyväksymisen lopettaminen luvassa 
ilmoitettuna päivänä, ei kuitenkaan ennen 
toteuttamispäivää, mikä mahdollistaa 
siirtävälle maksupalveluntarjoajalle 
viiden pankkipäivän siirtymäajan 
pyynnön vastaanottamisesta;

Or. de
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Tarkistus 448
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
pysyväistoimeksiannot ja suoraveloitukset
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
tilille, pysyväistoimeksiantojen 
peruuttaminen ja suoraveloitusten 
hyväksymisen lopettaminen luvassa 
ilmoitettuna päivänä;

(d) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
saapuvat tilisiirrot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
tilille, saapuvien tilisiirtojen lopettaminen
ja suoraveloitusten hyväksymisen 
lopettaminen luvassa ilmoitetusta päivästä 
alkaen;

Or. en

Tarkistus 449
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
pysyväistoimeksiannot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
tilille, pysyväistoimeksiantojen 
peruuttaminen ja suoraveloitusten 
hyväksymisen lopettaminen luvassa 
ilmoitettuna päivänä;

(d) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
saapuvat tilisiirrot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
tilille, saapuvien tilisiirtojen lopettaminen
ja suoraveloitusten hyväksymisen 
lopettaminen luvassa ilmoitetusta päivästä 
alkaen;

Or. en

Tarkistus 450
Werner Langen
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, jäljellä 
olevan positiivisen saldon siirtäminen 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
avaamalle tai ylläpitämälle tilille kuluttajan 
ilmoittamana päivänä; sekä

(e) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, jäljellä 
olevan positiivisen saldon siirtäminen 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
avaamalle tai ylläpitämälle tilille tai jos 
kuluttaja on antanut siihen luvan eikä aio 
siirtää negatiivisen saldon suuruista 
määrää muulla tavoin siirtävälle 
maksupalveluntarjoajalle, kyseisen 
määrän periminen vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan avaamalta tai 
ylläpitämältä tililtä kuluttajan 
ilmoittamana päivänä; sekä

Or. de

Tarkistus 451
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, siirtävän 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämän tilin 
sulkeminen kuluttajan ilmoittamana 
päivänä.

(f) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, siirtävän 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämän tilin 
sulkeminen kuluttajan ilmoittamana 
päivänä tai, jos sulkeminen ei ole 
mahdollista ilmoitettuna päivänä, 
seuraavana mahdollisena päivänä sen 
jälkeen, kun 3 kohdan d ja e alakohdassa 
tarkoitetut tehtävät on suoritettu, ellei ole 
ilmennyt selvitystä tai säätelyä edellyttäviä 
olosuhteita (kuten tilinylitys), joiden 
suhteen siirtävä maksupalveluntarjoaja 
ottaa yhteyttä kuluttajaan.

Or. en
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Tarkistus 452
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, siirtävän 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämän tilin 
sulkeminen kuluttajan ilmoittamana 
päivänä.

(f) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, siirtävän 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämän tilin 
sulkeminen kuluttajan ilmoittamana 
päivänä tai, jos sulkeminen ei ole 
mahdollista ilmoitettuna päivänä, 
seuraavana mahdollisena päivänä sen 
jälkeen, kun 3 kohdan d ja e alakohdassa 
tarkoitetut tehtävät on suoritettu, ellei ole 
ilmennyt selvitystä tai säätelyä edellyttäviä 
olosuhteita (kuten tilinylitys tai 
palauttamattomat kortit), joiden suhteen 
siirtävä maksupalveluntarjoaja ottaa 
yhteyttä kuluttajaan.

Or. en

Tarkistus 453
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) pysyväistoimeksiantojen ja sellaisten 
tilisiirtojen peruuttaminen, jotka on 
määrä toteuttaa luvassa ilmoitetusta 
päivästä alkaen;

Or. en

Tarkistus 454
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) pysyväistoimeksiantojen ja sellaisten 
tilisiirtojen peruuttaminen, jotka on 
määrä toteuttaa luvassa ilmoitetusta 
päivästä alkaen;

Or. en

Tarkistus 455
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän kalenteripäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

(a) kuluttajan valtuuttamien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän pankkipäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen ja sellaisten 
tilisiirtojen järjestäminen, jotka on määrä 
toteuttaa luvassa ilmoitetusta päivästä 
alkaen; seitsemän pankkipäivän 
laskeminen olisi aloitettava vasta sen 
jälkeen, kun vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämä 
maksutili on perustettu tai avattu ja 
kuluttaja on toimittanut kaikki tiedot, 
jotka siirtävä maksupalveluntarjoaja 
tarvitsee voidakseen aloittaa 
siirtoprosessin;

Or. en

Tarkistus 456
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän kalenteripäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

(a) kuluttajan valtuuttamien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän pankkipäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen ja sellaisten 
tilisiirtojen järjestäminen, jotka on määrä 
toteuttaa luvassa ilmoitetusta päivästä 
alkaen; seitsemän pankkipäivän 
laskeminen olisi aloitettava vasta sen 
jälkeen, kun vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämä 
maksutili on perustettu tai avattu ja 
kuluttaja on toimittanut kaikki tiedot, 
jotka siirtävä maksupalveluntarjoaja 
tarvitsee voidakseen aloittaa 
siirtoprosessin;

Or. en

Tarkistus 457
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän kalenteripäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän pankkipäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

Or. en

Perustelu

Kansallisten siirtojärjestelmien osalta vaatimus olisi asetettava pankkipäivinä eikä 
kalenteripäivinä, sillä pankit eivät ole avoinna viikonloppuisin.
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Tarkistus 458
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän kalenteripäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän pankkipäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

Or. en

Tarkistus 459
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän kalenteripäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän pankkipäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

Or. en

Perustelu

Käsittelyn kannalta vain pankkipäivillä on merkitystä.

Tarkistus 460
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän kalenteripäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
koskevien pysyväistoimeksiantojen 
järjestäminen seitsemän pankkipäivän
kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

Or. en

Tarkistus 461
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) suoraveloitusten hyväksyminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

(b) suoraveloitusten hyväksyminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen sen jälkeen, 
kun vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämä 
maksutili on avattu, ja sillä edellytyksellä, 
että vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan 
maksujärjestelmät ovat yhteensopivat;

Or. en

Tarkistus 462
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) suoraveloitusten hyväksyminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen;

(b) suoraveloitusten hyväksyminen luvassa 
ilmoitetusta päivästä alkaen sen jälkeen, 
kun vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämä
maksutili on avattu;
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Or. en

Tarkistus 463
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kuluttajalle tiedottaminen tarpeen 
mukaan asetuksen (EU) N:o 260/2012 
5 artiklan 3 kohdan d alakohdassa 
säädetyistä SEPA-suoraveloituksiin 
liittyvistä kuluttajan oikeuksista;

Or. en

Perustelu

Tarkistus tukee esittelijän ehdottamaa tarkistusta 77, jota on suositellut myös Euroopan 
kuluttajaliitto. Tarkistuksella varmistetaan, että kuluttajat tietävät voivansa antaa pankilleen 
suoraveloituksia koskevia määräyksiä.

Tarkistus 464
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jos kuluttaja on antanut siihen 
erikseen suostumuksen 2 kohdan nojalla, 
yksityiskohtaisten tietojen antaminen 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämästä kuluttajan tilistä maksajille, 
jotka tekevät toistuvia tilisiirtoja 
kuluttajan maksutilille. Jos 
vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla ei ole kaikkia 
tietoja, jotka sen on ilmoitettava 
maksajalle, sen on pyydettävä kuluttajaa 
tai siirtävää maksupalveluntarjoajaa 

Poistetaan.
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toimittamaan puuttuvat tiedot;

Or. de

Tarkistus 465
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, 
yksityiskohtaisten tietojen antaminen 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämästä kuluttajan tilistä maksajille, 
jotka tekevät toistuvia tilisiirtoja 
kuluttajan maksutilille. Jos 
vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla ei ole kaikkia 
tietoja, jotka sen on ilmoitettava 
maksajalle, sen on pyydettävä kuluttajaa 
tai siirtävää maksupalveluntarjoajaa 
toimittamaan puuttuvat tiedot;

(c) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, tietojen 
antaminen maksajille;

Or. en

Tarkistus 466
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, 
yksityiskohtaisten tietojen antaminen 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämästä kuluttajan tilistä maksajille, 
jotka tekevät toistuvia tilisiirtoja kuluttajan 
maksutilille. Jos vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla ei ole kaikkia 

(c) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, 
yksityiskohtaisten tietojen antaminen 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämästä kuluttajan tilistä maksajille, 
jotka tekevät toistuvia tilisiirtoja kuluttajan 
maksutilille. Jos vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla ei ole kaikkia 
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tietoja, jotka sen on ilmoitettava 
maksajalle, sen on pyydettävä kuluttajaa 
tai siirtävää maksupalveluntarjoajaa
toimittamaan puuttuvat tiedot;

tietoja, jotka sen on ilmoitettava 
maksajalle, se voi pyytää kuluttajaa 
toimittamaan puuttuvat tiedot;

Or. de

Tarkistus 467
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jos kuluttaja on antanut siihen 
erikseen suostumuksen 2 kohdan nojalla, 
yksityiskohtaisten tietojen antaminen 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämästä kuluttajan tilistä ja sen 
päivän ilmoittaminen, josta alkaen 
suoraveloitus tehdään tililtä, 
maksunsaajille, jotka käyttävät 
suoraveloitusta periäkseen varoja 
kuluttajan tililtä. Jos vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla ei ole kaikkia 
tietoja, jotka sen on ilmoitettava 
maksunsaajalle, sen on pyydettävä 
kuluttajaa tai siirtävää 
maksupalveluntarjoajaa toimittamaan 
puuttuvat tiedot;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 468
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jos kuluttaja on antanut siihen 
erikseen suostumuksen 2 kohdan nojalla, 

Poistetaan.
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yksityiskohtaisten tietojen antaminen 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämästä kuluttajan tilistä ja sen 
päivän ilmoittaminen, josta alkaen 
suoraveloitus tehdään tililtä, 
maksunsaajille, jotka käyttävät 
suoraveloitusta periäkseen varoja 
kuluttajan tililtä. Jos vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla ei ole kaikkia 
tietoja, jotka sen on ilmoitettava 
maksunsaajalle, sen on pyydettävä 
kuluttajaa tai siirtävää 
maksupalveluntarjoajaa toimittamaan 
puuttuvat tiedot;

Or. en

Tarkistus 469
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, 
yksityiskohtaisten tietojen antaminen 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämästä kuluttajan tilistä ja sen 
päivän ilmoittaminen, josta alkaen 
suoraveloitus tehdään tililtä, 
maksunsaajille, jotka käyttävät 
suoraveloitusta periäkseen varoja 
kuluttajan tililtä. Jos vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla ei ole kaikkia 
tietoja, jotka sen on ilmoitettava 
maksunsaajalle, sen on pyydettävä
kuluttajaa tai siirtävää 
maksupalveluntarjoajaa toimittamaan 
puuttuvat tiedot;

(d) jos kuluttaja on antanut siihen erikseen 
suostumuksen 2 kohdan nojalla, 
yksityiskohtaisten tietojen antaminen 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämästä kuluttajan tilistä ja sen 
päivän ilmoittaminen, josta alkaen 
suoraveloitus tehdään tililtä, 
maksunsaajille, jotka käyttävät 
suoraveloitusta periäkseen varoja 
kuluttajan tililtä. Jos vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla ei ole kaikkia 
tietoja, jotka sen on ilmoitettava 
maksunsaajalle, se voi pyytää kuluttajaa 
toimittamaan puuttuvat tiedot;

Or. de
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Tarkistus 470
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jos kuluttaja päättää toimittaa c ja 
d alakohdissa mainitut tiedot itse,
vakiomuotoisten kirjeiden, joissa 
ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot 
uudesta tilistä ja luvassa ilmoitettu 
alkamispäivä, toimittaminen kuluttajalle.

(e) niiden vakiomuotoisten kirjeiden 
toimittaminen kuluttajalle, joilla kuluttaja 
antaa toistuvia tilisiirtoja kuluttajan 
maksutilille tekeville maksajille ja 
suoraveloitusta varojen perimiseen 
kuluttajan tililtä käyttäville 
maksunsaajille yksityiskohtaiset tiedot 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämästä kuluttajan tilistä ja 
ilmoittaa sen päivän, josta alkaen 
suoraveloitus tehdään tililtä.

Or. de

Tarkistus 471
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) jos kuluttaja päättää toimittaa c ja 
d alakohdissa mainitut tiedot itse, 
vakiomuotoisten kirjeiden, joissa 
ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot uudesta 
tilistä ja luvassa ilmoitettu alkamispäivä, 
toimittaminen kuluttajalle.

(e) vakiomuotoisten kirjeiden, joissa 
ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot uudesta 
tilistä ja luvassa ilmoitettu alkamispäivä, 
toimittaminen kuluttajalle.

Or. en

Tarkistus 472
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(e) jos kuluttaja päättää toimittaa c ja 
d alakohdissa mainitut tiedot itse, 
vakiomuotoisten kirjeiden, joissa 
ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot uudesta 
tilistä ja luvassa ilmoitettu alkamispäivä, 
toimittaminen kuluttajalle.

(e) jos kuluttaja päättää toimittaa c ja 
d alakohdissa mainitut tiedot itse, 
vakiomuotoisten kirjeiden, joissa 
ilmoitetaan yksityiskohtaiset tiedot uudesta 
tilistä ja luvassa ilmoitettu alkamispäivä, 
toimittaminen kuluttajalle. 
Vakiomuotoinen kirje on laadittava sen 
jäsenvaltion virallisella kielellä, jossa 
siirtopalvelu käynnistetään, tai millä 
tahansa muulla osapuolten sopimalla 
kielellä.

Or. en

Tarkistus 473
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sekä maksajille että maksunsaajille 
asetetaan jäsenvaltion tasolla määräajat, 
joihin mennessä niiden on huomioitava 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
toimittamat kuluttajan uudet tilitiedot.

Or. en

Tarkistus 474
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittujen tietojen lähettäminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
seitsemän kalenteripäivän kuluessa 

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittujen tietojen lähettäminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
seitsemän pankkipäivän kuluessa pyynnön 
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pyynnön vastaanottamisesta; vastaanottamisesta siten, että määräaika 
alkaa siitä, kun siirtävä 
maksupalveluntarjoaja on vastaanottanut 
kuluttajan vahvistuksen;

Or. en

Tarkistus 475
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittujen tietojen lähettäminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
seitsemän kalenteripäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta;

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittujen tietojen lähettäminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
seitsemän pankkipäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta;

Or. en

Perustelu

Kansallisten siirtojärjestelmien osalta vaatimus olisi asetettava pankkipäivinä eikä 
kalenteripäivinä, sillä pankit eivät ole avoinna viikonloppuisin.

Tarkistus 476
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittujen tietojen lähettäminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
seitsemän kalenteripäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta;

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittujen tietojen lähettäminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
seitsemän pankkipäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta;

Or. en
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Tarkistus 477
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittujen tietojen lähettäminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
seitsemän kalenteripäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta;

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittujen tietojen lähettäminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
seitsemän pankkipäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta;

Or. en

Tarkistus 478
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittujen tietojen lähettäminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
seitsemän kalenteripäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta;

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 
mainittujen tietojen lähettäminen 
vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 
seitsemän pankkipäivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta;

Or. en

Tarkistus 479
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 

(b) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
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pysyväistoimeksiannot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
kuluttajan tilille, maksutiliä koskevien 
pysyväistoimeksiantojen peruuttaminen ja 
suoraveloitusten hyväksymisen 
lopettaminen vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan pyytämänä 
päivänä;

saapuvat tilisiirrot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
kuluttajan tilille, maksutiliä koskevien 
saapuvien tilisiirtojen lopettaminen ja 
suoraveloitusten hyväksymisen 
lopettaminen vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan pyytämästä 
päivästä alkaen;

Or. en

Tarkistus 480
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
pysyväistoimeksiannot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
kuluttajan tilille, maksutiliä koskevien 
pysyväistoimeksiantojen peruuttaminen ja 
suoraveloitusten hyväksymisen 
lopettaminen vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan pyytämänä 
päivänä;

(b) jos siirtävä maksupalveluntarjoaja ei 
tarjoa automatisoitua järjestelmää, jolla 
saapuvat tilisiirrot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
kuluttajan tilille, maksutiliä koskevien 
saapuvien tilisiirtojen lopettaminen ja 
suoraveloitusten hyväksymisen 
lopettaminen vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan pyytämästä 
päivästä alkaen;

Or. en

Tarkistus 481
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäljellä olevan positiivisen saldon 
siirtäminen maksutililtä vastaanottavan 

(c) jäljellä olevan positiivisen saldon 
siirtäminen maksutililtä vastaanottavan 
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maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
tilille;

maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle tilille 
tai jos kuluttaja on antanut siihen luvan, 
negatiivisen saldon suuruisen määrän 
periminen vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan avaamalta tai 
ylläpitämältä tililtä;

Or. de

Tarkistus 482
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) maksutilin sulkeminen; (d) maksutilin sulkeminen sen jälkeen, 
kun a–c alakohdassa mainitut tehtävät on 
suoritettu ja saldo on tasattu;

Or. de

Tarkistus 483
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) maksutilin sulkeminen; (d) maksutilin sulkeminen 10 artiklan 
6 kohdan b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen tehtävien suorittamisen 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 484
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) maksutilin sulkeminen; (d) maksutilin sulkeminen, joka voidaan 
tehdä vasta 10 artiklan 6 kohdan b ja 
c alakohdassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittamisen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 485
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) edellä tarkoitettujen tehtävien 
suorittaminen edellyttää, että maksutilin 
saldo on positiivinen.
Jos siirtävä maksupalveluntarjoaja 
katsoo, että ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitetun pyynnön vastaanottaminen on 
tarpeen vahvistaa henkilökohtaisesti 
(kirjallisesti tai suullisesti), se pyytää 
kuluttajaa välittämään kyseisen 
vahvistuksen kahden pankkipäivän 
kuluessa ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta; 
Saatuaan kuluttajan henkilökohtaisen 
vahvistuksen siirtävä 
maksupalveluntarjoaja suorittaa 
6 kohdassa tarkoitetut tehtävät kohdassa 
säädetyissä määräajoissa. Jos 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu 
pyyntö käynnistää jonkin määräajan ja 
jos siirtävä maksupalveluntarjoaja pyytää 
kuluttajalta vahvistusta, kyseisen 
määräajan katsotaan alkavan kuluttajan 
antaman vahvistuksen 
vastaanottamisesta.
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Or. en

Tarkistus 486
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) edellä tarkoitettujen tehtävien 
suorittaminen edellyttää, että maksutilin 
saldo on positiivinen;

Or. en

Tarkistus 487
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1–7 kohdassa olevia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun 
siirtopalvelun käynnistäjä on toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunut 
maksupalveluntarjoaja.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 488
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että Poistetaan.
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1–7 kohdassa olevia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun 
siirtopalvelun käynnistäjä on toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunut 
maksupalveluntarjoaja.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävästä siirtopalvelusta aiheutuisi valtavia kustannuksia ja siihen liittyisi suuria 
riskejä, eikä sillä saavutettaisi merkittävää ilmeistä hyötyä, kun otetaan huomioon rajat 
ylittävän palvelun pieni kysyntä. Rajat ylittäviä maksutapahtumia helpotetaan myös asetuksen 
(EU) N:o 206/2012 täytäntöönpanolla.

Tarkistus 489
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1–7 kohdassa olevia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun 
siirtopalvelun käynnistäjä on toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunut 
maksupalveluntarjoaja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 490
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1–7 kohdassa olevia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun 
siirtopalvelun käynnistäjä on toiseen 

Poistetaan.
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jäsenvaltioon sijoittautunut 
maksupalveluntarjoaja.

Or. en

Tarkistus 491
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1–7 kohdassa olevia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun 
siirtopalvelun käynnistäjä on toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunut 
maksupalveluntarjoaja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 492
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1–7 kohdassa olevia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun 
siirtopalvelun käynnistäjä on toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunut 
maksupalveluntarjoaja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sääntelyn ei tulisi olla rajat ylittävää.
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Tarkistus 493
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Edellä 8 kohdassa mainitussa 
tapauksessa 3, 4 ja 6 kohdassa mainitut 
määräajat on kaksinkertaistettava. Tätä 
säännöstä tarkastellaan uudelleen 
27 artiklan nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävästä siirtopalvelusta aiheutuisi valtavia kustannuksia ja siihen liittyisi suuria 
riskejä, eikä sillä saavutettaisi merkittävää ilmeistä hyötyä, kun otetaan huomioon rajat 
ylittävän palvelun pieni kysyntä. Rajat ylittäviä maksutapahtumia helpotetaan myös asetuksen 
(EU) N:o 206/2012 täytäntöönpanolla.

Tarkistus 494
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Edellä 8 kohdassa mainitussa 
tapauksessa 3, 4 ja 6 kohdassa mainitut 
määräajat on kaksinkertaistettava. Tätä 
säännöstä tarkastellaan uudelleen 
27 artiklan nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 495
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Edellä 8 kohdassa mainitussa 
tapauksessa 3, 4 ja 6 kohdassa mainitut 
määräajat on kaksinkertaistettava. Tätä 
säännöstä tarkastellaan uudelleen 
27 artiklan nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 496
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Edellä 8 kohdassa mainitussa 
tapauksessa 3, 4 ja 6 kohdassa mainitut 
määräajat on kaksinkertaistettava. Tätä 
säännöstä tarkastellaan uudelleen 
27 artiklan nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 497
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, joita siirtävä 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta pitämänsä 
maksutilin irtisanomisesta, määritetään 
direktiivin 2007/64/EY 45 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 498
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, joita siirtävä 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta pitämänsä maksutilin 
irtisanomisesta, määritetään direktiivin 
2007/64/EY 45 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei
siirtävä maksupalveluntarjoaja veloita 
kuluttajalta mitään maksuja pitämänsä 
maksutilin irtisanomisesta. Direktiivin 
2007/64/EY 45 artiklan 2 kohtaa 
muutetaan vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 499
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
siirtävä maksupalveluntarjoaja peri 
mitään maksuja, jos kuluttajalla on ollut 
maksutili vähintään 12 kuukautta ennen 
10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
siirtopalvelupyynnön saamista.

Or. en

Perustelu

Siirtomaksut todennäköisesti rajoittavat tällaista markkinakuria. Vaikka muutaman 
kuukauden välein tapahtuvia siirtoja ei tulisi kannustaa, ei ole perusteltua veloittaa 
kuluttajalta maksuja, jos tällä on ollut tili yli vuoden (Euroopan kuluttajaliiton mukaan 
periaatetta sovelletaan jo Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Italiassa eikä siitä 
ole ollut haittaa maksupalveluntarjoajien markkinoilla).
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Tarkistus 500
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut 
maksut, joita siirtävä tai vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta 10 artiklan nojalla 
tarjotuista palveluista, ovat asianmukaiset 
ja vastaavat kyseisen 
maksupalveluntarjoajan todellisia 
kustannuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 501
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut 
maksut, joita siirtävä tai vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta 10 artiklan nojalla 
tarjotuista palveluista, ovat asianmukaiset 
ja vastaavat kyseisen 
maksupalveluntarjoajan todellisia 
kustannuksia.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei
siirtävä tai vastaanottava
maksupalveluntarjoaja veloita kuluttajalta 
10 artiklan nojalla tarjotuista palveluista 
mitään maksuja.

Or. en

Tarkistus 502
Olle Ludvigsson
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Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut 
maksut, joita siirtävä tai vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta 10 artiklan nojalla 
tarjotuista palveluista, ovat asianmukaiset 
ja vastaavat kyseisen 
maksupalveluntarjoajan todellisia 
kustannuksia.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut 
palvelut, joita kuluttajalle tarjotaan
10 artiklan nojalla, ovat ilmaisia.

Or. en

Perustelu

Siirtopalvelusta kuluttajalle aiheutuvat kustannukset olisi pidettävä hyvin pieninä. Muuten 
siirtäminen jää vähäiseksi ja siirtämisen yleistymisen tarjoama positiivisen 
markkinadynamiikan mahdollisuus jää hyödyntämättä.

Tarkistus 503
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut 
maksut, joita siirtävä tai vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta 10 artiklan nojalla 
tarjotuista palveluista, ovat asianmukaiset
ja vastaavat kyseisen 
maksupalveluntarjoajan todellisia 
kustannuksia.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut 
maksut, joita siirtävä tai vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta 10 artiklan nojalla 
tarjotuista palveluista, ovat asianmukaiset.

Or. en
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Tarkistus 504
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajille syntyvästä 
vastuusta, joka koskee taloudellisia
tappioita, joita kuluttajille koituu siitä, että 
siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

Or. en

Tarkistus 505
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta yhden 
pankkipäivän kuluessa siitä, kun 
laiminlyönti on osoitettu.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kuluttajat saavat korvauksen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun virhe on 
ilmennyt, sillä maksutilin riittämättömästä saldosta voi aiheutua kuluttajalle lisähaittaa.
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Tarkistus 506
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta asianmukaisessa 
ajassa. Todistustaakka on 
maksupalveluntarjoajalla, jonka on 
osoitettava noudattaneensa 10 artiklassa 
säädettyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 507
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta asianmukaisessa 
ajassa. Todistustaakka on 
maksupalveluntarjoajalla, jonka on 
osoitettava noudattaneensa 10 artiklassa 
säädettyjä ehtoja.

Or. en
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Tarkistus 508
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, 
saadaan korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksuista, joita kuluttajille koituu 
10 artiklan mukaiseen siirtoprosessiin 
osallistuvan maksupalveluntarjoajan 
virheestä, saadaan korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

Or. en

Perustelu

Vastuu olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan kuluttajan maksamia palvelumaksuja. 
Esimerkiksi epäsuoria vahinkoja koskeva vastuu on liian laaja ja erittäin vaikeasti 
ennakoitavissa, joten kaikkia tappioita ei voida kattaa.

Tarkistus 509
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta mahdollisimman 
lyhyellä viiveellä.

Or. en
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Tarkistus 510
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttajille ei saa koitua taloudellista 
tappiota siitä, että maksaja tai 
maksunsaaja tekee virheitä tai viivyttelee 
kuluttajien maksutilitietojen 
ajantasaistamisessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Maksupalveluntarjoajan ei tulisi olla vastuussa toisen toimijan aiheuttamista vahingoista.

Tarkistus 511
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuluttajille ei saa koitua taloudellista 
tappiota siitä, että maksaja tai maksunsaaja 
tekee virheitä tai viivyttelee kuluttajien 
maksutilitietojen ajantasaistamisessa.

2. Kuluttajille ei saa koitua taloudellista 
tappiota siitä, että maksaja tai maksunsaaja 
tekee virheitä tai viivyttelee kuluttajien 
maksutilitietojen ajantasaistamisessa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksajat ja maksunsaajat ovat 
vastuuvelvollisia, jos ne eivät noudata 
jäsenvaltioiden 10 artiklan 4 a kohdan 
(uusi) nojalla asettamia määräaikoja.

Or. en

Tarkistus 512
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) siirtoprosessista mahdollisesti 
veloitettavat maksut;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on tarpeen, jotta teksti olisi johdonmukainen niiden tarkistusten kanssa, joissa 
edellytetään siirron olevan ilmaista.

Tarkistus 513
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) siirtoprosessista mahdollisesti 
veloitettavat maksut;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 514
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) siirtoprosessista mahdollisesti 
veloitettavat maksut;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 515
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedot on annettava maksutta pysyvällä 
välineellä maksupalveluntarjoajien kaikissa 
sivukonttoreissa, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja niiden on oltava jatkuvasti 
saatavilla sähköisessä muodossa 
maksupalveluntarjoajien verkkosivuilla.

2. Tiedot on annettava maksutta pysyvällä 
välineellä maksupalveluntarjoajien kaikissa 
sivukonttoreissa, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja niiden on oltava jatkuvasti 
saatavilla helposti saatavissa olevassa ja 
kuluttajaystävällisessä sähköisessä 
muodossa maksupalveluntarjoajien 
verkkosivuilla.

Or. en

Tarkistus 516
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiedot on annettava maksutta pysyvällä 
välineellä maksupalveluntarjoajien kaikissa 
sivukonttoreissa, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja niiden on oltava jatkuvasti 
saatavilla sähköisessä muodossa 
maksupalveluntarjoajien verkkosivuilla.

2. Tiedot on annettava maksutta pysyvällä 
välineellä maksupalveluntarjoajien kaikissa 
sivukonttoreissa, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja niiden on oltava jatkuvasti 
helposti saatavilla sähköisessä muodossa 
maksupalveluntarjoajien verkkosivuilla.

Or. de

Tarkistus 517
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
-14 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-14 a artikla
Oikeus käyttää perusmaksutiliä

Kaikilla laillisesti Euroopan unionissa 
asuvilla on oikeus käyttää 
perusmaksutiliä ilmaiseksi tai enintään 
nimellistä maksua vastaan.

Or. en

Tarkistus 518
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia 
syrjitä heidän kansalaisuutensa tai 
asuinpaikkansa vuoksi, kun he hakevat 
tai käyttävät maksutiliä unionissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
unionissa laillisesti asuvilla tai 
oleskelevilla kuluttajilla on oikeus avata 
perusmaksutili ja käyttää tällaista tiliä.
Tätä oikeutta on sovellettava kuluttajan 
asuinpaikasta riippumatta. Kriteeriteitä 
kuten kuluttajan ansiotaso, työllisyys, 
luottotiedot, velkaantuneisuus tai 
odotettavissa oleva liikevaihto ei tule ottaa 
huomioon perusmaksutilin avaamisen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 519
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
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unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa 
vuoksi, kun he hakevat tai käyttävät 
maksutiliä unionissa.

unionissa todistettavasti laillisesti 
oleskelevia kuluttajia syrjitä heidän 
kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa 
vuoksi, kun he hakevat tai käyttävät 
maksutiliä unionissa. Jäsenvaltioiden on 
säädettävä, että kuluttajan, joka haluaa 
avata tilin kyseisellä alueella, on voitava 
todistaa yhteys kyseiseen jäsenvaltioon.

Or. de

Tarkistus 520
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa tai 
asuinpaikkansa vuoksi, kun he hakevat tai 
käyttävät maksutiliä unionissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa vuoksi, kun he 
hakevat tai käyttävät maksutiliä unionissa, 
ja edellytettävä, että 
maksupalveluntarjoajan ja kuluttajan 
välinen viestintä ja sopimusjärjestelyt 
tapahtuvat sen jäsenvaltion virallisella 
kielellä, jossa tiliä tarjotaan, tai millä 
tahansa muulla osapuolten sopimalla 
kielellä maksupalveluita koskevan 
direktiivin 2007/64/EY mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 521
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa tai 
asuinpaikkansa vuoksi, kun he hakevat tai 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia tai oleskelevia 
kuluttajia syrjitä heidän kansalaisuutensa, 
taloudellisen tilanteensa, luottotietojensa 
tai elinolojensa vuoksi, kun he hakevat tai 
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käyttävät maksutiliä unionissa. käyttävät maksutiliä unionissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että heikommassa asemassa olevilla ryhmillä, joita 
uhkaa taloudellinen syrjäytyminen, on oikeus perusmaksutiliin. Kyseisiä ryhmiä ovat 
esimerkiksi kodittomat sekä kolmansien maiden asukkaat, jotka odottavat oleskelulupansa 
uusimista, odottavat turvapaikkahakemuksensa ja/tai maahanmuuttoa koskevan 
hakemuksensa käsittelyä tai opiskelevat maassa. Tarkistus perustuu Euroopan sosiaalialan 
kansalaisjärjestöjen foorumin ja Saksan itsenäisten sosiaalityön järjestöjen liiton esityksiin.

Tarkistus 522
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa 
vuoksi, kun he hakevat tai käyttävät 
maksutiliä unionissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa
tai minkään muun syyn kuten 
sukupuolen, etnisen tai yhteiskunnallisen 
alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, 
vammaisuuden, iän tai seksuaalisen 
suuntautumisen vuoksi, kun he hakevat tai 
käyttävät maksutiliä unionissa.

Or. en

Tarkistus 523
Udo Bullmann, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa 
vuoksi, kun he hakevat tai käyttävät 
maksutiliä unionissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti oleskelevia kuluttajia 
syrjitä varsinkaan heidän kansalaisuutensa 
tai asuinpaikkansa vuoksi, kun he hakevat 
tai käyttävät maksutiliä unionissa.



PE516.959v02-00 58/160 AM\1002485FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 524
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa 
vuoksi, kun he hakevat tai käyttävät 
maksutiliä unionissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa, asuinpaikkansa 
tai minkään muun syyn vuoksi, kun he 
hakevat tai käyttävät maksutiliä unionissa.

Or. en

Tarkistus 525
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa 
vuoksi, kun he hakevat tai käyttävät 
maksutiliä unionissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa, asuinpaikkansa 
tai minkään muun syyn vuoksi, kun he 
hakevat tai käyttävät maksutiliä unionissa.

Or. en

Tarkistus 526
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
perusmaksutiliä kuluttajille. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutilejä eivät tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Jos sallitaan, että jäsenvaltiossa vain yksi palveluntarjoaja tarjoaa perusmaksutilejä, on 
todennäköistä, että kyseisten tilien haltijat tulevat leimatuiksi, sillä heidät voi tunnistaa 
pankkitietojen perusteella. Tässä direktiivissä tarkoitetulla perusmaksutilillä tarkoitetaan 
joukkoa sellaisia palveluita, jotka jo sisältyvät suurimpaan osaan kaikkien pankkien 
tarjoamia maksutilejä. Siksi pankkien ei ole vaikeaa mukauttaa nykyisiä tilejään niin, että 
niihin sisältyy perusmaksutilin palvelut ja mahdollisia lisäpalveluita.

Tarkistus 527
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että perusmaksutilejä eivät 
tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
alueellaan, että kaikki maksutilejä 
tarjoavat maksupalveluntarjoajat 
tarjoavat kuluttajille keskeisenä osana 
tavanomaista liiketoimintaansa 
perusmaksutiliä, johon sisältyy vähintään 
16 artiklan 1 kohdassa luetellut palvelut.

Or. en

Perustelu

Kaikki maksutilimarkkinoilla toimivat palveluntarjoajat olisi velvoitettava tarjoamaan 
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perustilejä. Jos näin ei tehdä, monilla kuluttajilla tulee olemaan suuria käytännön vaikeuksia 
perustilien käytössä. Jos perustilejä tarjoaa vain yksi tai pari palveluntarjoajaa, on myös 
vaarana, että perustiliasiakkaat saavat osakseen kielteisen leiman.

Tarkistus 528
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että perusmaksutilejä eivät 
tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
alueellaan, että kaikki maksutilejä 
tarjoavat maksupalveluntarjoajat 
tarjoavat kuluttajille keskeisenä osana 
tavanomaista liiketoimintaansa 
perusmaksutiliä, johon sisältyy vähintään 
16 artiklan 1 kohdassa luetellut palvelut.

Or. en

Tarkistus 529
Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maksupalveluntarjoajat, joilla on 
sivukonttoreita tai kiinteitä toimipaikkoja 
niiden alueella ja joiden valikoimassa on 
pääasiassa 16 artiklan mukaisia 
toimintoja sisältäviä maksutilejä, 
tarjoavat perusmaksutiliä kuluttajille. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutilejä eivät tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. de
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Tarkistus 530
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maksupalveluntarjoajat tarjoavat
perusmaksutiliä kuluttajille niiden alueella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutilejä eivät tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. de

Tarkistus 531
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maksupalveluntarjoajat tarjoavat
perusmaksutiliä kuluttajille niiden alueella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutilejä eivät tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 532
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat, joilla on 
sivukonttoreita tai kiinteitä toimipaikkoja 
niiden alueella ja joiden valikoimassa on 
pääasiassa 16 artiklan mukaisia 
toimintoja sisältäviä maksutilejä, 
tarjoavat perusmaksutiliä kuluttajille. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutilejä eivät tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
maksupalveluntarjoajat, jotka eivät pyri 
taloudellisen hyödyn saamiseen tai joiden 
jäsenyys edellyttää työpaikan kaltaisten 
ennalta määrättyjen perusteiden 
täyttymistä, 1 kohdassa asetetuista
vaatimuksista.

Or. de

Tarkistus 533
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki maksupalveluntarjoajat, joilla on 
sivukonttoreita tai asioimistoja niiden 
alueella, tarjoavat perusmaksutiliä 
kuluttajille. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että perusmaksutilejä eivät 
tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että perusmaksutilejä tarjoavia 
maksupalveluntarjoajia ei syrjitä suhteessa niiden kilpailijoihin. Lisäksi tarkistuksella 
pyritään välttämään kyseisten tilien käyttäjien leimautuminen. Tarkistus perustuu Euroopan 
sosiaalialan kansalaisjärjestöjen foorumin, Saksan velkaneuvojien liiton, Saksan 
kuluttajansuojajärjestöjen liiton (VZBV) ja Saksan itsenäisten sosiaalityön järjestöjen liiton 
esityksiin.

Tarkistus 534
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja, joka 
kattaa jäsenvaltiosta riittävän laajan 
maantieteellisen alueen ja jolla on 
riittävän laaja toimintaverkosto, jotta se 
on riittävän hyvin kuluttajien 
saavutettavissa, tarjoaa perusmaksutiliä 
kuluttajille niiden alueella tai määritellyllä 
alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 535
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa tasapuolisten toimintaedellytysten 
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alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen 
huomioon ottavaa perusmaksutiliä 
kuluttajille niiden alueella. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että perusmaksutilejä 
eivät tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. de

Tarkistus 536
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja, joka 
hyötyy edullisesta sijainnista, tarjoaa 
perusmaksutiliä kuluttajille niiden alueella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutilejä eivät tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. fr

Tarkistus 537
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden
alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille 
jäsenvaltion alueella. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että perusmaksutilejä eivät 
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sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 
tarjoavat tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. en

Perustelu

Useissa jäsenvaltioissa toimivan maksupalveluntarjoajan olisi edellytettävä tarjoavan 
palvelua vain kyseisessä jäsenvaltiossa. Tiliä olisi voitava käyttää SEPA-periaatteiden 
mukaisesti riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa tili sijaitsee.

Tarkistus 538
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
kuluttajalta evätään mahdollisuus avata 
maksutili vapailla markkinoilla, 
epäämistä koskevaan 
maksupalveluntarjoajan kirjeeseen 
sisältyy pakollinen maininta 
lainmukaisesta oikeudesta 
perusmaksutiliin sekä maininta 
vaihtoehtoisesta riitojenratkaisuelimestä 
ja sen yhteystiedoista.

Or. en

Tarkistus 539
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
maksupalveluntarjoajille poikkeus 
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perusmaksutilin tarjoamista koskevasta 
velvoitteesta. Kaikki poikkeukset on 
tehtävä puolueettomien ja rajoittavien 
periaatteiden nojalla, ja ne voivat koskea 
vain maksupalveluntarjoajia, joiden 
liiketoimintamallilla ei ole kaupallista 
tarkoitusta tai jotka eivät toimi 
vähittäispankkitoiminnassa, tai jos se on 
perusteltua, maksulaitoksen tyypin tai 
maksupalveluvalikoiman perusteella.

Or. de

Tarkistus 540
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
poikkeus tavanomaisen pankkitilin 
tarjoamista koskevasta velvoitteesta 
seuraaville tahoille:
– maksupalveluntarjoajat, jotka eivät pyri 
taloudellisen hyödyn saamiseen eivätkä 
toimi vähittäispankkitoiminnassa tai 
joiden jäsenyys edellyttää työpaikan 
kaltaisten ennalta määrättyjen 
perusteiden täyttymistä;
– maksupalveluntarjoajat, joiden 
liiketoimien kokonaisarvo edellisenä 
vuonna oli alle 3 miljoonaa euroa.

Or. de

Tarkistus 541
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
maksupalveluntarjoajat, jotka eivät pyri 
taloudellisen hyödyn saamiseen tai joiden 
jäsenyys edellyttää työpaikan kaltaisten 
ennalta määrättyjen perusteiden 
täyttymistä, 1 kohdassa asetetuista 
vaatimuksista.

Or. de

Tarkistus 542
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion on voitava nimetä 
avoimuus-, syrjimättömyys- ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti yksi, 
useita tai kaikki maksupalveluntarjoajat. 
Jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten 
hyväksymien toimenpiteiden on 
perustuttava avoimuuden, 
syrjimättömyyden ja suhteellisuuden 
periaatteisiin, eikä niillä saa vääristää 
maksupalveluntarjoajien välistä kilpailua.

Or. en

Perustelu

On varmistettava tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

Tarkistus 543
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella on käytössä järjestelmä 
perusmaksutilien tarjoamiseksi 
kuluttajille.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
järjestelmä täyttää seuraavat ehdot:
(a) ainakin niille 
maksupalveluntarjoajille, jotka tarjoavat 
maksutilejä, joihin sisältyvät kaikki 
16 artiklassa esitetyt palvelut, asetetaan 
velvoite tarjota perusmaksutiliä lukuun 
ottamatta 3 kohdassa tarkoitettuja 
tapauksia;
(b) perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
yksinomaan verkossa toimivat 
maksupalveluntarjoajat;
(c) käytössä on mekanismi, jolla 
mahdollistetaan se, että kuluttajat, joilla 
ei ole pysyvää osoitetta, 
turvapaikanhakijat ja kuluttajat, joille ei 
ole myönnetty oleskelulupaa mutta joiden 
poistaminen maasta on oikeudellisten 
syiden vuoksi mahdotonta, voivat täyttää 
direktiivin 2005/60/EY II luvussa säädetyt 
vaatimukset;
(d) käytössä on järjestelmä, jolla 
varmistetaan, että pankkijärjestelmän 
ulkopuolella olevat, taloudellisesti 
heikompiosaiset ja liikkuvat kuluttajat 
ovat tietoisia perusmaksutilien 
saatavuudesta;
(e) kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajalle kohtuuttoman vaikeaksi tai 
rasittavaksi;
(f) käytössä on järjestelmä, jonka avulla 
maksupalveluntarjoajat voivat tarkistaa 
avoimesti, luotettavasti ja nopeasti, 
käyttääkö kuluttaja toista maksutiliä 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos sen 
selvittämiseksi, käyttääkö kuluttaja 
jäsenvaltiossa toista maksutiliä, ei voida 
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käyttää sähköisiä järjestelmiä, 
maksupalveluntarjoajien on hyväksyttävä 
kuluttajan antama muodollinen ilmoitus 
luotettavaksi keinoksi tarkistaa, ettei 
heillä ole toista maksutiliä tai että he ovat 
sulkeneet kyseisen tilin, jos kuluttaja voi 
todistaa peruuttaneensa nykyisen 
sopimuksen tai on pyytänyt 
maksupalveluntarjoajaa käynnistämään 
siirtopalvelun tämän direktiivin 
mukaisesti;
(g) jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin 10 ja 11 artiklassa 
tarkoitettua siirtopalvelua sovelletaan, jos 
kuluttaja haluaa siirtyä siirtopalvelun 
soveltamisalaan kuuluvasta muusta 
maksutilistä perusmaksutiliin;
(h) jäsenvaltioilla on oikeus vapauttaa 
sellaiset maksupalveluntarjoajat, joita ei 
ole mainittu b alakohdassa, velvoitteesta 
tarjota perusmaksutiliä, silloin kun se on 
maksulaitoksen luonne ja sen 
maksupalvelutarjonta huomioon ottaen 
perusteltua ja jos se ei vaikeuta yleistä 
palvelujen saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 544
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili valtiossa, jossa 
heillä on vakinainen asuinpaikka, ja 
oikeus käyttää tällaista tiliä. Tätä oikeutta 
on sovellettava kuluttajan asuinpaikasta 
riippumatta. Kuluttajalla on kuitenkin 
oltava henkilökohtaiset siteet, kuten 
elinetujen keskus, työ- tai opiskelupaikka, 
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perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

kyseiseen jäsenvaltioon ja 
maksupalveluntarjoajan liikealueeseen, 
jossa hän aikoo avata perusmaksutilin. 
Käyttääkseen oikeuttaan perusmaksutiliin 
kuluttajalla ei saisi vielä olla maksutiliä 
unionissa ja maksutilin avaamisen tulisi 
olla todistettavasti evätty. 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. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseisen oikeuden 
käyttöä ei tehdä kuluttajien kannalta 
kohtuuttoman vaikeaksi tai rasittavaksi. 
Kun on vahvistettu, että kuluttajalla ei ole 
tiliä, on maksupalveluntarjoajan 
tarjottava perusmaksutiliä asiakkaalle.

Or. de

Tarkistus 545
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa todistettavasti laillisesti 
oleskelevilla kuluttajilla on oikeus avata 
1 kohdan mukaisesti yksilöityjen 
maksupalveluntarjoajien ylläpitämä 
perusmaksutili ja oikeus käyttää tällaista 
tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava kaikkiin 
kuluttajiin, joilla on yhteys jäsenvaltioon 
(esim. kansalaisuus, asuinpaikka, 
omistusasunto, työpaikkakunta, läheisiä 
sukulaisuussiteitä, opiskelupaikkakunta), 
joilta saman jäsenvaltion 
maksupalveluntarjoaja aiemmin hylkäsi 
perusmaksutilin ennakkohakemuksen ja 
joilla ei ole jo maksutiliä EU:ssa. 
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alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili EU:ssa. 
Tarkastuksessa on otettava huomioon 
kuluttajien tiedot ja ilmoitukset.

Or. de

Tarkistus 546
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla, jotka asuvat jäsenvaltiossa, 
jossa maksupalveluntarjoaja toimii ja 
jossa he pyrkivät avaamaan 
perusmaksutilin, tai jotka voivat todistaa 
omaavansa riittävät yhteydet kyseiseen 
jäsenvaltioon, on oikeus avata 1 kohdan 
mukaisesti yksilöityjen 
maksupalveluntarjoajien ylläpitämä 
perusmaksutili ja oikeus käyttää tällaista 
tiliä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttö sallitaan 
kuluttajille, jotka voivat perustella 
maksutilin avaamisen kyseisen 
maksupalveluntarjoajan alueella 
antamalla tietoja liikesuhteen 
tarkoituksesta ja aiotusta luonteesta, ja 
että käyttöä ei tehdä kuluttajien kannalta 
kohtuuttoman vaikeaksi tai rasittavaksi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeus perusmaksutilin avaamiseen 
taataan ainoastaan asiakkaille, joilta on 
aiemmin evätty maksutili niiden alueella.

Or. en
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Perustelu

Jos perusmaksutili käsitetään keinoksi torjua taloudellista syrjäytymistä, ei ole perusteita 
velvoittaa maksupalveluntarjoajia myöntämään perusmaksutilejä niille, joilla on 
mahdollisuus käyttää niin sanottuja tavanomaisia maksutilejä. Myös kuluttajan asuinpaikalla 
tai yhteyksillä maahan, jossa perusmaksutiliä haetaan, on merkitystä 
maksupalveluntarjoajalle, jotta se voi noudattaa rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä.

Tarkistus 547
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla, 
joilta on aiemmin evätty mahdollisuus 
käyttää tavanomaista maksutiliä ja jotka 
voivat perustella todellisen yhteyden 
maksupalveluntarjoajan jäsenvaltioon, on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä edellyttäen, että

(a) kuluttajalla ei vielä ole maksutiliä 
kyseisessä jäsenvaltiossa;
(b) kuluttaja toimittaa seuraavat tiedot:
(i) valaehtoinen vakuutus, jota 
maksupalveluntarjoajat voivat käyttää
luotettavana keinona tarkistaa, ettei 
kuluttajalla vielä ole perusmaksutiliä; tai
(ii) vähintään yksi kyseisessä 
jäsenvaltiossa toimivalta 
rahoituslaitokselta saatu yksinkertainen 
vakuutus, josta ilmenee, että kuluttajalta 
on evätty maksutili kyseisessä
jäsenvaltiossa.



AM\1002485FI.doc 73/160 PE516.959v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 548
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla, 
jotka voivat perustella todellisen yhteyden 
maksupalveluntarjoajan jäsenvaltioon, on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä edellyttäen, että

(a) kuluttajalla ei vielä ole maksutiliä;
(b) kuluttaja toimittaa valaehtoisen 
vakuutuksen, jota maksupalveluntarjoaja 
voi käyttää luotettavana keinona 
tarkistaa, ettei kuluttajalla vielä ole 
maksutiliä, ja joka perustuu 
tarkoituksenmukaiseen testiin, joka 
osoittaa, että kuluttaja selvästi tarvitsee
perusmaksutilin.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi.

Or. en

Tarkistus 549
Sharon Bowles
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta, mutta 
oikeus edellyttää, että kuluttajalla on 
todellinen yhteys palveluntarjoajan 
jäsenvaltioon.

Todellinen yhteys voidaan osoittaa 
etukäteen, jos henkilö on muuttamassa 
jäsenvaltioon asumaan tai töihin. Tili 
voidaan avata etäältä kuukautta aiemmin 
esittämällä todiste aiotusta asuinpaikasta 
tai työtarjouksesta. Tällaisessa tilanteessa 
henkilön on myöhemmin saavuttuaan 
jäsenvaltioon käytävä kuukauden 
kuluessa palveluntarjoajan luona 
henkilökohtaisesti tarkistusta varten. 
Ennen tarkistusta siirrettävien varojen 
määrää voidaan rajoittaa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

Or. en

Tarkistus 550
Udo Bullmann, Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti oleskelevilla
kuluttajilla ja niillä henkilöillä, joiden 
maastapoistaminen ei ole tosiasiallisesti 
tai oikeudellisesti mahdollista ja joilla ei 
ole oleskelulupaa, on oikeus avata 
1 kohdan mukaisesti yksilöityjen 
maksupalveluntarjoajien ylläpitämä 
perusmaksutili ja oikeus käyttää tällaista 
tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo niiden alueella toimiva 
ja tasavertainen maksutili, johon sisältyvät 
kaikki 16 artiklan mukaiset toiminnot. 
Tarkastuksessa on otettava huomioon 
kuluttajien tiedot. Maksupalveluntarjoaja 
ei saa rajoittaa tarkastusta ainoastaan 
luottotietotoimistoihin, jos kuluttaja 
ymmärrettävästi kiistää rekisteröinnin.

Or. de

Tarkistus 551
Udo Bullmann, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti oleskelevilla
kuluttajilla ja niillä henkilöillä, joiden 
maastapoistaminen ei ole tosiasiallisesti 
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ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

tai oikeudellisesti mahdollista ja joille ei 
anneta oleskelulupaa, on oikeus avata 
1 kohdan mukaisesti yksilöityjen 
maksupalveluntarjoajien ylläpitämä 
perusmaksutili ja oikeus käyttää tällaista 
tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

Or. de

Tarkistus 552
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan taloudellisesta tilanteesta ja 
asuinpaikasta riippumatta. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kyseisen oikeuden 
käyttöä ei tehdä kuluttajien kannalta 
kohtuuttoman vaikeaksi tai rasittavaksi. 
Ennen perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

Or. en
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Tarkistus 553
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella, pyytämällä kuluttajaa 
allekirjoittamaan valaehtoisen 
vakuutuksen.

Or. en

Tarkistus 554
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseisen oikeuden 
käyttöä ei tehdä kuluttajien kannalta 
kohtuuttoman vaikeaksi tai rasittavaksi. 
Ennen perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
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maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että maksupalveluntarjoaja voi luottaa 
kuluttajan vakuutukseen määrittäessään, 
onko kuluttajalla jo maksutili sen 
alueella.

Or. en

Perustelu

Myös tässä asiassa on voitava noudattaa rahanpesun torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä, 
selonottovelvollisuuksia ja toimivaltaisen viranomaisen ohjeita. Tarkastusvelvollisuus voi olla 
ongelmallinen suhteessa pankkisalaisuuteen, muihin luottamuksellisuusvelvoitteisiin ja 
tietosuojalainsäädäntöön. Siksi on voitava luottaa asiakkaan antamiin tietoihin.

Tarkistus 555
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 
oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 
yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 
ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus käyttää 
tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti asuvilla tai 
oleskelevilla kuluttajilla ja henkilöillä, 
joiden poistaminen maasta on 
mahdotonta tosiasiallisten tai 
oikeudellisten syiden vuoksi ja joille ei ole 
myönnetty oleskelulupaa, on oikeus avata 
1 kohdan mukaisesti yksilöityjen 
maksupalveluntarjoajien ylläpitämä 
perusmaksutili ja oikeus käyttää tällaista 
tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 
kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 
kuluttajien kannalta kohtuuttoman 
vaikeaksi tai rasittavaksi. Ennen 
perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo niiden alueella
käytössä oleva ja vastaava maksutili, 
johon sisältyy kaikki 16 artiklassa 
luetellut palvelut. 
Maksupalveluntarjoajan on otettava 
tarkistuksessa huomioon kuluttajan 
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itsestään antamat tiedot. 
Maksupalveluntarjoajat eivät saa 
perustaa tarkistustaan ainoastaan 
virallisiin tietokantoihin, jos kuluttaja 
uskottavasti kyseenalaistaa jossakin 
tietokannassa olevat tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan perusmaksutilien todellinen saatavuus. Tarkistus 
perustuu Euroopan sosiaalialan kansalaisjärjestöjen foorumin ja Saksan itsenäisten 
sosiaalityön järjestöjen liiton esitykseen.

Tarkistus 556
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Oikeutta avata perusmaksutili on 
sovellettava kuluttajan asuinpaikasta 
riippumatta. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseisen oikeuden 
käyttöä ei tehdä kuluttajien kannalta 
kohtuuttoman vaikeaksi tai rasittavaksi.
Kuluttajaa olisi myös vaadittava käymään 
henkilökohtaisesti 
maksupalveluntarjoajan konttorissa 
valitsemassaan jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 557
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 



PE516.959v02-00 80/160 AM\1002485FI.doc

FI

viranomaiset määrittävät kansalliset 
perusteet, jotka oikeuttavat kuluttajan 
avaamaan perusmaksutilin.
Euroopan pankkiviranomainen laatii 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
nojalla ohjeet avustaakseen toimivaltaisia 
viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 558
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta 
kuluttaja voi käyttää 17 artiklan 
1 kohdassa lueteltuja maksupalveluita;

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili ja hän on käyttänyt 
yhtä tai useampaa 16 artiklassa lueteltua 
maksupalvelua edeltäneiden 
12 kuukauden aikana. Lisäksi kuluttajat 
eivät ole maksutilin omistajia, jos he 
voivat todistaa, että he ovat toimittaneet 
nykyisen sopimuksen peruutuksen, tai jos 
he ovat pyytäneet pankkia tarjoamaan 
III luvun mukaisen siirtopalvelun;

Or. en

Perustelu

Consumers, working in an EU country may have to have a payment account in their home 
country and in the country where they work and often live as well. The account in the home 
country would be a rather dormant one, mostly for used specific payments. This should not be 
a reason to refuse the opening of a new account in another EU country. Moreover, in practice 
it takes some time until a payment service provider has made a bank account completely 
inoperative. Thus, it should be sufficient that a consumer only proves the cancellation of the 
previous bank account or a switching. AM based on contributions by the Social Platform and 
the German Association of Independent Organisations of Welfare Work.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 559
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 17 artiklan 1 kohdassa 
lueteltuja maksupalveluita;

(a) jos kuluttajalla on jo EU:hun
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 17 artiklan 1 kohdassa 
lueteltuja maksupalveluita. Kuluttajaa ei 
pidetä maksutilin haltijana, jos hän voi 
todistaa aiemman sopimuksen 
irtisanomisen;

Or. de

Tarkistus 560
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 17 artiklan 1 kohdassa 
lueteltuja maksupalveluita;

(a) jos kuluttajalla on jo unioniin
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 17 artiklan 1 kohdassa 
lueteltuja maksupalveluita;

Or. de

Tarkistus 561
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 17 artiklan 1 kohdassa
lueteltuja maksupalveluita;

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 16 artiklan 1 kohdassa
lueteltuja maksupalveluita;

Or. en

Tarkistus 562
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 17 artiklan 1 kohdassa
lueteltuja maksupalveluita;

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 16 artiklan 1 kohdassa
lueteltuja maksupalveluita;

Or. en

Tarkistus 563
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 17 artiklan 1 kohdassa
lueteltuja maksupalveluita;

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 16 artiklassa lueteltuja 
maksupalveluita;

Or. fr
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Tarkistus 564
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 17 artiklan 1 kohdassa
lueteltuja maksupalveluita;

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 
voi käyttää 16 artiklan 1 kohdassa
lueteltuja maksupalveluita;

Or. en

Tarkistus 565
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) vähintään yksi 18 artiklan a, c ja 
d alakohdassa mainituista edellytyksistä 
täyttyy;

Or. de

Tarkistus 566
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos direktiivin 2005/60/EY II luvussa 
vahvistetut edellytykset jäävät täyttymättä.

(b) jos direktiivin 2005/60/EY 8 artiklan 
mukaisesti sovelletun asiakkaan 
tuntemisvelvollisuuden yhteydessä 
havaitaan merkittävä riski siitä, että tiliä 
käytetään EU:n lainsäädännön vastaisella 
tavalla.

Or. en
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Perustelu

Hylkäämisperusteita on täsmennettävä. Direktiivin 2005/60/EY 8 artiklassa määritetään 
asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat osa-alueet (todellisen omistajan ja edunsaajan 
tunnistaminen, tilin tarkoitus, sen varmistaminen, ettei tiliin liity rahanpesun tai terrorismin 
rahoittamisen riskiä jne.).

Tarkistus 567
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos direktiivin 2005/60/EY II luvussa 
vahvistetut edellytykset jäävät täyttymättä.

(b) jos direktiivissä 2005/60/EY
vahvistetut edellytykset ja erityisesti 
kuluttajan velvollisuus antaa tietoja 
liikesuhteen tarkoituksesta ja laadusta, 
millä perustellaan maksutilin avaaminen 
siinä maksupalveluntarjoajan 
jäsenvaltiossa, jossa hakemus tehdään, 
jäävät täyttymättä.

Or. en

Tarkistus 568
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos direktiivin 2005/60 II luvussa
vahvistetut edellytykset jäävät täyttymättä.

(b) jos direktiivissä 2005/60/EY tai 
muussa olennaisessa EU:n tai 
kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut 
edellytykset jäävät täyttymättä.

Or. en

Perustelu

Rahanpesulainsäädäntöä tulisi noudattaa kaikilta osin.
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Tarkistus 569
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kuluttajalta irtisanottiin edeltävien 
kuuden kuukauden aikana toisen 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämä 
perustili 18 artiklan 2 kohdassa 
mainituista syistä;

Or. de

Tarkistus 570
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) kuluttaja ei voi todistaa, että häneltä 
on evätty maksutilin avaaminen.

Or. de

Tarkistus 571
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos kuluttaja ei voi todistaa, että 
häneltä on aiemmin evätty tavallisen 
maksutilin käyttömahdollisuus.

Or. en
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Tarkistus 572
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b a–b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos kuluttaja antaa tietoisesti 
virheellisiä tietoja saadakseen 
perusmaksutilin, kun oikeellisten tietojen 
antaminen ei olisi antanut oikeutta tilin 
avaamiseen;
(b b) jos maksupalveluntarjoaja on 
aiemmin irtisanonut 
maksutilisopimuksen, koska kuluttaja on 
tarkoituksellisesti käyttänyt tiliä laittomiin 
tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 573
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos kuluttaja ei voi todistaa, että 
häneltä on aiemmin evätty tavallisen 
maksutilin käyttömahdollisuus.

Or. en

Tarkistus 574
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) jos kuluttaja ei kykene antamaan 
maksupalveluntarjoajalle selkeitä syitä 
sille, miksi hän tarvitsee perusmaksutilin 
toimivaltaisten viranomaisten 
määrittämien edellytysten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 575
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos rahoituslaitos ei täytä 
velvoitteitaan estää rahanpesu ja torjua 
terrorismin rahoitus.

Or. en

Tarkistus 576
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b a–b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos hylkäämiselle on olemassa 
painavat perusteet;
(b b) painavien perusteiden on liityttävä 
kuluttajaan tai hänen aiempaan 
toimintaansa. Tällaiset perusteet voivat
liittyä esimerkiksi
(a) rikoksiin, kuten kuluttajan tekemiin 
petoksiin; 
(b) kuluttajan antamiin vääriin ja 
harhaanjohtaviin tietoihin, jotka johtavat 
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perusmaksutilin perusteettomaan 
käyttöön;
(c) riskiin siitä, että 
maksupalveluntarjoaja tukee rikollista 
toimintaa; 
(d) sopimuksen olennaisiin ja jatkuviin 
rikkomisiin; tai
(e) muihin 2 kohdan a–d alakohdassa 
lueteltuja perusteita vastaaviin 
perusteisiin.

Or. en

Tarkistus 577
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) kuluttajalla ei ole mitään 
todistettavaa yhteyttä jäsenvaltioon;

Or. de

Tarkistus 578
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) jos tämän direktiivin 18 artiklan 
2 kohdassa mainitut 
irtisanomisedellytykset eivät täyty 
maksutiliä koskevan hakemuksen 
tekohetkellä.

Or. en
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Tarkistus 579
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) jos kuluttaja ei pysty perustelemaan 
15 artiklan 2 kohdan mukaista todellista 
yhteyttä.

Or. en

Tarkistus 580
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) tilin tarjoaminen olisi muutoin 
vastoin kansallista lainsäädäntöä; ja

Or. en

Tarkistus 581
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) jos maksupalveluntarjoajat epäilevät, 
että kuluttaja käyttää tiliä luvattomiin tai 
vilpillisiin tarkoituksiin;

Or. en
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Tarkistus 582
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) jos kuluttaja antaa merkittävällä 
tavalla vääriä tietoja;

Or. en

Tarkistus 583
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b d) jos maksupalveluntarjoajilla on 
objektiivisesti perusteltu syy epäillä, että 
kuluttaja käyttää tiliä luvattomiin tai 
vilpillisiin tarkoituksiin;

Or. en

Tarkistus 584
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b e) jos tilin avaaminen johtaisi siihen, 
että maksupalvelutarjoaja rikkoo EU:n, 
YK:n tai kansainvälisiä 
seuraamusjärjestelmiä.

Or. en
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Tarkistus 585
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta hakemuksen hylkäämisestä 
3 kohdan mukaisissa tapauksissa, jollei 
ilmoituksen antaminen ole vastoin 
kansallisen turvallisuuden tai yleisen 
järjestyksen tavoitteiden turvaamista.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta hakemuksen hylkäämisestä 
3 kohdan mukaisissa tapauksissa, jollei 
ilmoituksen antaminen ole vastoin 
kansallisen turvallisuuden tai yleisen 
järjestyksen tavoitteiden turvaamista. 
Kirjallisessa ilmoituksessa on yksilöitävä 
täsmällisesti hylkäyksen syyt. Lisäksi 
kuluttajalle on osoitettava vähintään yksi 
kussakin jäsenvaltiossa käytössä oleva 
maksuton tai kohtuuhintainen 
oikeussuojakeino tai neuvontapiste. 
Yksityiskohtaisten tietojen vahvistaminen 
kuuluu jäsenvaltioille.

Or. de

Tarkistus 586
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta hakemuksen hylkäämisestä 
3 kohdan mukaisissa tapauksissa, jollei 
ilmoituksen antaminen ole vastoin 
kansallisen turvallisuuden tai yleisen 
järjestyksen tavoitteiden turvaamista.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta hakemuksen hylkäämisestä 
3 kohdan mukaisissa tapauksissa. 
Hylkäämisen konkreettiset perusteet on 
ilmaistava yksiselitteisesti kyseisessä 
asiakirjassa. Lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kuluttajille ilmoitetaan 
vähintään yhdestä maksuttomasta tai 
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edullisesta oikeudellisesta 
neuvontapalvelusta tai vastaavasta ja 
vaihtoehtoisesta riitojenratkaisuelimestä, 
jonka puoleen voidaan kääntyä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Näitä säännöksiä ei 
sovelleta, jos kyseinen ilmoituksen 
antaminen on vastoin kansallisen 
turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 
tavoitteiden turvaamista.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on vähentää maksupalveluntarjoajien ja perusmaksutiliä 
hakevien kuluttajien välillä vallitsevaa tietojen epäsymmetriaa ja parantaa näin 
perusmaksutilin tehokkuutta. Tarkistus perustuu Social Platform -foorumin, Saksan 
velkaneuvojien yhdistyksen, Saksan kuluttajansuojajärjestöjen yhdistyksen (VZBV) ja Saksan 
riippumattomien hyväntekeväisyystyöjärjestöjen yhdistyksen esityksiin.

Tarkistus 587
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta hakemuksen hylkäämisestä
3 kohdan mukaisissa tapauksissa, jollei 
ilmoituksen antaminen ole vastoin 
kansallisen turvallisuuden tai yleisen 
järjestyksen tavoitteiden turvaamista.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta täsmälliset syyt hakemuksen 
hylkäämiseen 3 kohdan mukaisissa 
tapauksissa, jollei ilmoituksen antaminen 
ole vastoin kansallisen turvallisuuden tai 
yleisen järjestyksen tavoitteiden 
turvaamista.

Kuluttajalle on ilmoituksessa osoitettava 
kirjallisesti hylkäykseen liittyvät 
mahdolliset oikeussuojakeinot tai 
neuvontapisteet, jotka voivat auttaa häntä 
viemään hylkäyksen tutkittavaksi. Jos 
yhdessä jäsenvaltiossa on käytettävissä 
useita eri oikeussuojakeinoja tai 
neuvontapisteitä, ilmoituksessa on 
kirjallisesti osoitettava vähintään yksi 
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maksuton ja kohtuuhintainen 
oikeussuojakeino tai neuvontapiste.

Or. de

Tarkistus 588
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta hakemuksen hylkäämisestä 
3 kohdan mukaisissa tapauksissa, jollei 
ilmoituksen antaminen ole vastoin 
kansallisen turvallisuuden tai yleisen 
järjestyksen tavoitteiden turvaamista.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta hakemuksen hylkäämisestä ja sen 
perusteista 3 kohdan mukaisissa 
tapauksissa, jollei ilmoituksen antaminen 
ole vastoin kansallisen turvallisuuden tai 
yleisen järjestyksen tavoitteiden 
turvaamista.

Or. en

Tarkistus 589
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta hakemuksen hylkäämisestä 
3 kohdan mukaisissa tapauksissa, jollei 
ilmoituksen antaminen ole vastoin 
kansallisen turvallisuuden tai yleisen 
järjestyksen tavoitteiden turvaamista.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta hakemuksen hylkäämisestä 
3 kohdan mukaisissa tapauksissa, jollei 
ilmoituksen antaminen ole vastoin 
kansallisen turvallisuuden tai yleisen 
järjestyksen tavoitteiden turvaamista tai 
asiaa koskevaa EU:n tai kansallista 
lainsäädäntöä.
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Or. en

Tarkistus 590
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kuluttajat, joilla on jo maksutili 
vastaavassa jäsenvaltiossa, voivat myös 
siirtyä perusmaksutiliin käyttämällä 
10 artiklassa mainittua siirtopalvelua.

Or. en

Tarkistus 591
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet direktiivin 
2005/60/EY III luvun nojalla 3 kohdan 
b alakohdan mukaisissa tapauksissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 592
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
perusmaksutilin käyttömahdollisuuden 
ehdoksi aseteta lisäpalveluiden ostamista.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
perusmaksutilin käyttömahdollisuuden 
ehdoksi aseteta lisäpalveluiden ostamista 
tai maksupalveluntarjoajan osakkeita.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on laajentaa perusmaksutilien käyttömahdollisuutta. 
Tarkistus perustuu Social Platform -foorumin ja Saksan riippumattomien 
hyväntekeväisyystyöjärjestöjen yhdistyksen esityksiin.

Tarkistus 593
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
perusmaksutilin käyttömahdollisuuden 
ehdoksi aseteta lisäpalveluiden ostamista.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
perusmaksutilin käyttömahdollisuuden 
ehdoksi aseteta lisäpalveluiden tai 
maksupalveluntarjoajan osakkeiden 
ostamista.

Or. de

Tarkistus 594
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sisältää seuraavat 
maksupalvelut:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sisältää seuraavat palvelut:
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Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on lisätä perusmaksutilin tehokkuutta laajentamalla sen 
tarjoamien palveluiden soveltamisalaa. Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton 
esitykseen.

Tarkistus 595
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sisältää seuraavat 
maksupalvelut:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sisältää seuraavat palvelut:

Or. en

Tarkistus 596
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sisältää seuraavat 
maksupalvelut:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sen jäsenvaltion 
valuutassa, jossa maksupalveluntarjoaja 
sijaitsee, sisältää seuraavat maksupalvelut:

Or. en

Tarkistus 597
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sisältää seuraavat 
maksupalvelut:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sen jäsenvaltion 
valuutassa, jossa maksupalveluntarjoaja 
sijaitsee, sisältää seuraavat maksupalvelut:

Or. en

Tarkistus 598
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sisältää seuraavat 
maksupalvelut:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sisältää keskeiset 
maksupalvelut. Jäsenvaltiot ottavat 
huomioon suosituksen 2011/442/EU 
määrittäessään, mitkä maksupalvelut ovat 
keskeisiä.

Or. en

Perustelu

Aihetta voidaan säännellä suurpiirteisemmin, mutta jäsenvaltioiden tulisi ottaa huomioon 
perusmaksutilejä koskeva suositus päättäessään, mitkä palvelut sisällytetään pakettiin. Näin 
voidaan ottaa paremmin huomioon maksupalveluiden käytön kansalliset erot. Suomessa 
perusmaksupalveluita tarjoavat myös pankit, joilla ei ole fyysistä konttoriverkostoa tai 
käteisnostomahdollisuutta konttoreissaan. 

Tarkistus 599
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) palvelut, jotka mahdollistavat kaikki Poistetaan.
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maksutilin avaamisen, käyttämisen ja 
sulkemisen edellyttämät toiminnot;

Or. en

Tarkistus 600
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) palvelut, jotka mahdollistavat kaikki 
maksutilin avaamisen, käyttämisen ja 
sulkemisen edellyttämät toiminnot;

(a) palvelut, jotka mahdollistavat kaikki 
käyttötilin avaamisen, käyttämisen ja 
sulkemisen edellyttämät toiminnot;

Or. en

Tarkistus 601
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palvelut, jotka mahdollistavat rahan 
tallettamisen maksutilille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 602
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palvelut, jotka mahdollistavat rahan
tallettamisen maksutilille;

(b) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen
tallettamisen käyttötilille;
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Or. en

Tarkistus 603
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) palvelut, jotka mahdollistavat rahan
tallettamisen maksutilille;

(b) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen
tallettamisen maksutilille;

Or. en

Tarkistus 604
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen 
nostamisen maksutililtä unionissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 605
Udo Bullmann, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen 
nostamisen maksutililtä unionissa;

(c) palvelut, jotka mahdollistavat 
sivuliikkeiden kassoilla tai 
pankkiautomaateilla tapahtuvan käteisen 
nostamisen maksutililtä unionissa myös 
pankkien aukioloaikojen ulkopuolella;
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Or. de

Tarkistus 606
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen 
nostamisen maksutililtä unionissa;

(c) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen 
nostamisen käyttötililtä pankista ja 
pankkiautomaateista pankin 
aukioloaikojen ulkopuolella ja
maksutililtä unionissa;

Or. en

Tarkistus 607
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen 
nostamisen maksutililtä unionissa;

(c) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen 
nostamisen maksutililtä unionissa
pankkiautomaateista, myös virastojen 
aukioloaikojen ulkopuolella;

Or. fr

Tarkistus 608
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen (c) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen 
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nostamisen maksutililtä unionissa; nostamisen maksutililtä;

Or. en

Tarkistus 609
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) palvelut, jotka mahdollistavat 
pankkiautomaattien ja pankkipäätteiden 
käytön maksupalveluntarjoajan 
tavanomaisten aukioloaikojen 
ulkopuolella;

Or. en

Perustelu

Pankit saattavat rajoittaa pankkiautomaattiensa ja -päätteidensä käyttömahdollisuuden 
aukioloaikoihinsa, mikä voi aiheuttaa ongelmia erityisesti niille kuluttajille, joilla ei ole 
pääsyä tavanomaisiin verkkopankkipalveluihin. Tämä tarkistus perustuu Saksan 
riippumattomien hyväntekeväisyysjärjestöjen yhdistyksen, Social Platform -foorumin ja 
Finanssipalvelujen käyttäjäryhmän esityksiin. 

Tarkistus 610
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) kuukausittaiset tiliotteet.

Or. en
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Perustelu

Kuukausittaisten tiliotteiden olisi myös kuuluttava perusmaksutiliin sisältyviin palveluihin sen 
varmistamiseksi, että kuluttaja on tietoinen tilin kustannuksista. Tarkistus perustuu Euroopan 
kuluttajaliiton esitykseen.

Tarkistus 611
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) seuraavien maksutapahtumien 
suorittaminen unionissa:

Poistetaan.

(1) suoraveloitus;
(2) maksutapahtumien toteuttaminen 
maksukortilla, mukaan lukien 
verkkomaksut;
(3) tilisiirrot.

Or. en

Tarkistus 612
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) suoraveloitus; (1) SEPA-suoraveloitus ja muu kuin 
euromääräinen suoraveloitus;

Or. en

Perustelu

SEPA-asetuksen tarkoituksena on kehittää yhteisiä EU:n laajuisia maksupalveluita. 
Direktiivillä on keskeinen merkitys tämän tavoitteen saavuttamisessa, minkä vuoksi sen on 
oltava yhdensuuntainen SEPA-asetuksen kanssa. Vastaavasti sekä euromääräisten 
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maksutapahtumien (SEPA-maksutapahtumat) että muiden jäsenvaltioiden valuutoissa 
tapahtuvien maksutapahtumien olisi oltava mahdollisia perusmaksutilin kautta EU:ssa. 
Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton esitykseen.

Tarkistus 613
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) suoraveloitus; (1) SEPA-suoraveloitus ja muu kuin 
euromääräinen suoraveloitus;

Or. en

Tarkistus 614
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) maksutapahtumien toteuttaminen 
maksukortilla, mukaan lukien 
verkkomaksut;

(2) maksutapahtumien toteuttaminen 
suoraveloituskortilla, mukaan lukien 
verkkomaksut;

Or. en

Tarkistus 615
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) maksutapahtumien toteuttaminen 
maksukortilla, mukaan lukien 
verkkomaksut;

(2) maksutapahtumien toteuttaminen 
pankkikortilla, mukaan lukien 
verkkomaksut;
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Or. en

Tarkistus 616
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) maksutapahtumien toteuttaminen 
maksukortilla, mukaan lukien 
verkkomaksut;

(2) SEPA-maksutapahtumien ja muiden 
kuin euromääräisten maksutapahtumien 
toteuttaminen maksukortilla, mukaan 
lukien verkkomaksut;

Or. en

Perustelu

SEPA-asetuksen tarkoituksena on kehittää yhteisiä EU:n laajuisia maksupalveluita. 
Direktiivillä on keskeinen merkitys tämän tavoitteen saavuttamisessa, minkä vuoksi sen on 
oltava yhdensuuntainen SEPA-asetuksen kanssa. Vastaavasti sekä euromääräisten 
maksutapahtumien (SEPA-maksutapahtumat) että muiden jäsenvaltioiden valuutoissa 
tapahtuvien maksutapahtumien olisi oltava mahdollisia perusmaksutilin kautta EU:ssa. 
Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton esitykseen.

Tarkistus 617
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) maksutapahtumien toteuttaminen 
maksukortilla, mukaan lukien 
verkkomaksut;

(2) SEPA-maksutapahtumien ja muiden 
kuin euromääräisten maksutapahtumien 
toteuttaminen maksukortilla, mukaan 
lukien verkkomaksut;

Or. en

Tarkistus 618
Sven Giegold
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(2) maksutapahtumien toteuttaminen 
maksukortilla, mukaan lukien
verkkomaksut;

(2) maksutapahtumien toteuttaminen 
maksukortilla ja verkkomaksut;

Or. en

Perustelu

Korttimaksut muodostavat etenkin sähköisen kaupankäynnin osalta vain osan tällä hetkellä 
käytettävistä maksumenettelyistä. Jotta perusmaksutilin haltija voisi hyödyntää tehokkaasti 
verkkomaksuja, hänellä olisi oltava mahdollisuus käyttää suoraveloitukseen perustuvia 
maksumenettelyjä, kuten ELV-järjestelmää. Tarkistus perustuu Saksan vähittäiskauppiaiden 
keskusjärjestön esitykseen.

Tarkistus 619
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) tilisiirrot. (3) SEPA-tilisiirrot ja muut kuin 
euromääräiset tilisiirrot.

Or. en

Perustelu

SEPA-asetuksen tarkoituksena on kehittää yhteisiä EU:n laajuisia maksupalveluita. 
Direktiivillä on keskeinen merkitys tämän tavoitteen saavuttamisessa, minkä vuoksi sen on 
oltava yhdensuuntainen SEPA-asetuksen kanssa. Vastaavasti sekä euromääräisten 
maksutapahtumien (SEPA-maksutapahtumat) että muiden jäsenvaltioiden valuutoissa 
tapahtuvien maksutapahtumien olisi oltava mahdollisia perusmaksutilin kautta EU:ssa. 
Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton esitykseen.



PE516.959v02-00 106/160 AM\1002485FI.doc

FI

Tarkistus 620
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) tilisiirrot. (3) SEPA-tilisiirrot ja muut kuin 
euromääräiset tilisiirrot.

Or. en

Tarkistus 621
Udo Bullmann, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) tilisiirrot. (3) tilisiirrot ja pysyväistoimeksiannot 
sivuliikkeiden päätteillä, kassoilla ja 
kunkin pankin verkkopankkijärjestelmän 
kautta.

Or. de

Tarkistus 622
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) tilisiirrot. (3) tilisiirrot ja pysyväistoimeksiannot 
pankkipäätteillä, pankeissa ja vastaavan 
maksupalveluntarjoajan nykyisen 
verkkopankkijärjestelmän kautta.

Or. en
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Tarkistus 623
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) SEPA-tilisiirrot ja muut kuin 
euromääräiset pysyväistoimeksiannot ja 
suoraveloitusvaltuutukset.

Or. en

Tarkistus 624
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) SEPA-tilisiirrot ja muut kuin 
euromääräiset pysyväistoimeksiannot;

Or. en

Perustelu

SEPA-asetuksen tarkoituksena on kehittää yhteisiä EU:n laajuisia maksupalveluita. 
Direktiivillä on keskeinen merkitys tämän tavoitteen saavuttamisessa, minkä vuoksi sen on 
oltava yhdensuuntainen SEPA-asetuksen kanssa. Vastaavasti sekä euromääräisten 
maksutapahtumien (SEPA-maksutapahtumat) että muiden jäsenvaltioiden valuutoissa 
tapahtuvien maksutapahtumien olisi oltava mahdollisia perusmaksutilin kautta EU:ssa. 
Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton esitykseen.

Tarkistus 625
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat määrittää erityisiä 
edellytyksiä verkkopankkijärjestelmien 
käytölle.
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Or. de

Tarkistus 626
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) pysyväistoimeksiannot.

Or. fr

Tarkistus 627
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen 
palveluiden osalta vähimmäismäärä 
operaatioita, jotka tarjotaan kuluttajalle 
mahdollista 17 artiklassa tarkoitettua 
maksua vastaan. Operaatioiden 
vähimmäismäärän on oltava kohtuullinen 
ja kyseisen jäsenvaltion yleisen 
kaupallisen menettelyn mukainen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Maksun on oltava kohtuullinen 17 artiklan mukaisesti, joten asiaa ei ole tarpeen toistaa tässä. 
Hintasääntely johtaa hintojen vääristymiseen ja kilpailuongelmiin.

Tarkistus 628
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen 
palveluiden osalta vähimmäismäärä 
operaatioita, jotka tarjotaan kuluttajalle 
mahdollista 17 artiklassa tarkoitettua 
maksua vastaan. Operaatioiden
vähimmäismäärän on oltava kohtuullinen 
ja kyseisen jäsenvaltion yleisen 
kaupallisen menettelyn mukainen.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niin kauan kuin kuluttaja käyttää 
perusmaksutiliä henkilökohtaisiin 
tarkoituksiin, kuluttajalle 17 artiklassa 
määritettyjen erityisten 
hinnoittelusääntöjen mukaisesti 
tarjottavilla operaatioilla ei ole 
vähimmäismäärää.

Or. en

Perustelu

Jos operaatioiden määrää rajoitetaan alle sen, mitä voidaan pitää henkilökohtaisena 
käyttönä, maksutilin todelliset kustannukset kuluttajalle voivat kohota lopulta todella suuriksi. 
Tämä olisi vastoin taloudellisen syrjäytymisen vähentämistavoitetta.

Tarkistus 629
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä kaikkien 
1 kohdassa tarkoitettujen palveluiden 
osalta vähimmäismäärä operaatioita, jotka 
tarjotaan kuluttajalle mahdollista 
17 artiklassa tarkoitettua maksua vastaan. 
Operaatioiden vähimmäismäärän on oltava 
kohtuullinen ja kyseisen jäsenvaltion 
yleisen kaupallisen menettelyn mukainen.

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä kaikkien 
1 kohdassa tarkoitettujen palveluiden 
osalta vähimmäismäärä operaatioita, jotka 
tarjotaan kuluttajalle mahdollista 
17 artiklassa tarkoitettua maksua vastaan. 
Operaatioiden vähimmäismäärän on oltava 
kohtuullinen ja kyseisen jäsenvaltion 
yleisen kaupallisen menettelyn mukainen 
ja sen on oltava vähintään 15 operaatiota 
kuukaudessa.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että peruspankkitili palvelee tehokkaasti 
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käyttäjiensä etuja. Tarkistus perustuu Saksan velkaneuvojien yhdistyksen, Social Platform 
-foorumin ja Saksan riippumattomien hyväntekeväisyystyöjärjestöjen yhdistyksen esityksiin.

Tarkistus 630
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen 
palveluiden osalta vähimmäismäärä 
operaatioita, jotka tarjotaan kuluttajalle 
mahdollista 17 artiklassa tarkoitettua 
maksua vastaan. Operaatioiden 
vähimmäismäärän on oltava kohtuullinen 
ja kyseisen jäsenvaltion yleisen 
kaupallisen menettelyn mukainen.

2. Euroopan komission on määritettävä 
kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen 
palveluiden osalta vähimmäismäärä 
operaatioita, jotka tarjotaan kuluttajalle 
mahdollista 17 artiklassa tarkoitettua 
maksua vastaan. Operaatioiden 
vähimmäismäärän on oltava kohtuullinen 
ja unionin yleisen kaupallisen menettelyn 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 631
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen 
palveluiden osalta vähimmäismäärä 
operaatioita, jotka tarjotaan kuluttajalle 
mahdollista 17 artiklassa tarkoitettua 
maksua vastaan. Operaatioiden 
vähimmäismäärän on oltava kohtuullinen 
ja kyseisen jäsenvaltion yleisen 
kaupallisen menettelyn mukainen.

2. Komission on määritettävä kaikkien 
1 kohdassa tarkoitettujen palveluiden 
osalta vähimmäismäärä operaatioita, jotka 
tarjotaan kuluttajalle mahdollista 
17 artiklassa tarkoitettua maksua vastaan. 
Operaatioiden vähimmäismäärän on oltava 
kohtuullinen ja Euroopan unionin yleisen 
kaupallisen menettelyn mukainen.

Or. fr
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Tarkistus 632
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat voivat hoitaa ja käynnistää 
maksutapahtumia perusmaksutililtään 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän välityksellä, jos 
sellainen on käytettävissä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat voivat hoitaa ja käynnistää 
maksutapahtumia perusmaksutililtään 
maksupalveluntarjoajan pankissa tai 
verkkopankkijärjestelmän välityksellä, jos 
sellainen on käytettävissä. Tämän vuoksi 
maksupalveluntarjoajan on tarjottava 
kuluttajalle maksuväline, jonka avulla 
voidaan käynnistää ilman käteistä 
suoritettavia maksuja IBAN-tilinumeron 
ja verkkopankkiavaimen välityksellä 
yleiskielellä ja tarvittaessa sähköisesti 
luettavassa muodossa.

Or. en

Perustelu

As argued by the Social Platform, it should be ensured that consumers can manage their 
payment transaction the payment providers´ branch network. Furthermore, it is crucial to 
allow users of basic payment accounts to participate in current payment technologies, such as 
the ELV debit system and its future evolutions. Therefore, it should be ensured that these 
customers receive a payment instrument (such as a card), which fulfils the necessary 
technical standards, especially providing the IBAN. Thus, the second part of this amendment 
also aims at promoting the effective implementation of SEPA. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 633
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta



PE516.959v02-00 112/160 AM\1002485FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat voivat hoitaa ja käynnistää 
maksutapahtumia perusmaksutililtään 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän välityksellä, jos 
sellainen on käytettävissä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat voivat hoitaa ja käynnistää 
maksutapahtumia perusmaksutililtään 
maksupalveluntarjoajan pankissa ja 
verkkopankkijärjestelmän välityksellä, jos 
sellainen on käytettävissä.

Or. en

Tarkistus 634
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
kuluttajalle tarjota tilinylitysoikeutta 
perusmaksutilin yhteydessä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajalla on tilinylitysoikeus 
perusmaksutilin yhteydessä. 
Tilinylitysoikeuden edellytysten on oltava 
täysin avoimet ja niiden on oltava 
maksupalveluntarjoajan ja kuluttajan 
hyväksymiä. Tilinylitysoikeus riippuu 
maksupalveluntarjoajan kuluttajan 
luottokelpoisuudesta tekemään 
arviointiin. Tilinylitysoikeuden määrä 
rajataan tilin haltijan yhteen 
kuukausittaiseen kokonaistuloon.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on tarjota rajoitettu tilinylitysluotto niille kuluttajille, joiden 
luottokelpoisuuden maksupalveluntarjoaja on arvioinut riittäväksi. Vastaavasti olisi 
sallittava, että rajalliset mutta asianmukaiset rahoitusvarat omaavat kuluttajat saavat käyttää 
tilinylitysluottoja. Tarkistus perustuu Saksan kuluttajansuojajärjestöjen yhdistyksen (VZBV) 
ja takauskonsortioiden Eurooppalaisen verkon esityksiin.



AM\1002485FI.doc 113/160 PE516.959v02-00

FI

Tarkistus 635
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
kuluttajalle tarjota tilinylitysoikeutta 
perusmaksutilin yhteydessä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
kuluttajalle tarjota tilinylitysoikeutta 
perusmaksutilin yhteydessä. 
Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa voitava 
sallia maksupalveluntarjoajien 
myöntävän pieniä siirtymäajan luottoja 
tilapäisen miinussaldon kattamiseksi. 
Tilinylityksistä ja erillisistä 
luottotuotteista perittävistä maksuista olisi 
ilmoitettava avoimesti, ja niiden olisi 
oltava vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomaisessa 
hinnoittelupolitiikassa perittävät maksut.

Or. en

Tarkistus 636
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
kuluttajalle tarjota tilinylitysoikeutta 
perusmaksutilin yhteydessä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
kuluttajalle tarjota tilinylitysoikeutta 
perusmaksutilin yhteydessä, paitsi kun 
kyseessä on hyvin pieniä määriä koskeva 
väliaikainen puskurijärjestely.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää tarjota puskurijärjestely, jotta voidaan korvata sitä, että kuluttaja ei voi vaikuttaa 
siihen, milloin maksutapahtumat veloitetaan tililtä tai tiliä hyvitetään. Kyse ei ole luotosta 
vaan puskurijärjestelystä, jonka avulla vältetään maksutapahtumien hylkäys varojen 
puuttuessa.
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Tarkistus 637
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat kaikille 
kuluttajille helposti saatavilla olevaa 
tietoa, tiloja, pankkiautomaatteja ja 
verkkopalveluita sekä vaihtoehtoja 
digitaalisille palveluille.

Or. en

Tarkistus 638
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
25 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään 2 kohdassa tarkoitettu 
operaatioiden määrä.

Or. fr

Tarkistus 639
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
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16 artiklassa mainitut palvelut maksutta tai 
kohtuullista maksua vastaan.

16 artiklassa mainitut palvelut maksutta tai 
kohtuullista maksua vastaan. Maksu ei 
missään tapauksessa saa ylittää 
maksupalveluntarjoajan useimmille 
asiakkailleen myymän maksutilin 
mallipalveluun liittyvistä 
maksupalveluista perittäviä maksuja.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on taata, että perusmaksutilistä peritään kohtuullisia 
maksuja. Tarkistus perustuu Social Platform -foorumin, Saksan velkaneuvojien yhdistyksen, 
Saksan kuluttajansuojajärjestöjen yhdistyksen (VZBV) ja Saksan riippumattomien 
hyväntekeväisyystyöjärjestöjen yhdistyksen esityksiin.

Tarkistus 640
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
16 artiklassa mainitut palvelut maksutta tai
kohtuullista maksua vastaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
16 artiklassa mainitut palvelut kohtuullista 
maksua vastaan.

Or. en

Perustelu

Maksuttomia maksupalveluita ei ole olemassa.

Tarkistus 641
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
16 artiklassa mainitut palvelut maksutta tai 
kohtuullista maksua vastaan.

maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
16 artiklassa mainitut palvelut kuluttajalle 
edullisesti.

Or. en

Tarkistus 642
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
16 artiklassa mainitut palvelut maksutta tai 
kohtuullista maksua vastaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
16 artiklassa mainitut palvelut maksutta 
erityisesti sosiaalietuuksia saaville 
vähätuloisille tai kohtuullista maksua 
vastaan.

Or. en

Tarkistus 643
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
16 artiklassa mainitut palvelut maksutta tai 
kohtuullista maksua vastaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
16 artiklassa mainitut palvelut maksutta tai 
nimellistä maksua vastaan.

Or. en

Tarkistus 644
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, jotka kuluttajilta veloitetaan 
puitesopimuksessa vahvistettujen 
sitoumusten jättämisestä täyttämättä, ovat 
kohtuullisia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, jotka kuluttajilta veloitetaan 
puitesopimuksessa vahvistettujen 
sitoumusten jättämisestä täyttämättä, ovat 
kohtuullisia. Kuluttajalta ei veloiteta 
maksuja hänen tahdostaan 
riippumattomissa tilanteissa, kuten 
myöhästyneen palkanmaksun vuoksi 
hylätyn toistuvan maksun yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Kuluttajan ei pitäisi joutua vastaamaan sellaisista maksuista tai sakoista, jotka johtuvat 
hänen tahdostaan riippumattomista olosuhteista, kuten myöhästyneen palkanmaksun tai 
sosiaalietuuden vuoksi riittämättömistä tilivaroista (esim. aina samana päivänä veloitettavat 
toistuvat suoraveloitukset). Tällaisissa tilanteissa maksupalveluntarjoaja ei saa veloittaa 
kuluttajalta hylättyjä maksuja. Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton esitykseen.

Tarkistus 645
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, jotka kuluttajilta veloitetaan 
puitesopimuksessa vahvistettujen 
sitoumusten jättämisestä täyttämättä, ovat 
kohtuullisia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, jotka kuluttajilta veloitetaan 
puitesopimuksessa vahvistettujen 
sitoumusten jättämisestä täyttämättä, ovat 
kohtuullisia. Kuluttajalta ei saa veloittaa 
maksuja hänen tahdostaan 
riippumattomissa tilanteissa, kuten 
myöhästyneen palkanmaksun vuoksi 
hylättyjen toistuvien maksujen 
tapauksissa.

Or. en
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Tarkistus 646
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, jotka kuluttajilta veloitetaan 
puitesopimuksessa vahvistettujen 
sitoumusten jättämisestä täyttämättä, ovat 
kohtuullisia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, jotka kuluttajilta veloitetaan 
puitesopimuksessa vahvistettujen 
sitoumusten jättämisestä täyttämättä, ovat 
kohtuullisia eivätkä ylitä 
palveluntarjoajan normaalin 
hinnoittelupolitiikan mukaisia maksuja.

Or. en

Tarkistus 647
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
maksupalveluntarjoajia varmistamaan, 
että perusmaksutili on niiden tarjoamien 
tuotteiden joukossa aina kohtuuhintaisin 
tili 16 artiklan 1 kohdassa lueteltujen 
palveluiden hyödyntämiseen. 

Or. en

Perustelu

Ei olisi järkevää, jos palveluntarjoajat olisivat vapaita hinnoittelemaan perustilit kalliimmiksi 
kuin muut tilit.

Tarkistus 648
Evelyne Gebhardt, Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos 16 artiklassa mainittuja palveluita 
ei tarjota maksutta, jäsenvaltioiden on 
myös varmistettava, että toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät ylärajan 
maksupalveluntarjoajan kuluttajalta 
veloittamien nimellismaksujen 
vuosittaiselle kokonaissummalle.

Or. en

Tarkistus 649
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kohtuullinen yläraja 
maksupalvelutarjoajan kuluttajalta 
16 artiklan 1 kohdassa mainituista 
palveluista veloittamien maksujen 
vuosittaiselle kokonaissummalle.

Or. en

Tarkistus 650
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 
kohtuullisen maksun käyttäen yhtä tai 

Poistetaan.
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useampaa seuraavista kriteereistä:
(a) kansalliset tulotasot;
(b) maksutileistä veloitettavat 
keskimääräiset palvelumaksut 
asianomaisessa jäsenvaltiossa;
(c) perusmaksutilin tarjontaan liittyvät 
kokonaiskustannukset;
(d) kansalliset kuluttajahinnat.

Or. en

Tarkistus 651
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 
kohtuullisen maksun käyttäen yhtä tai 
useampaa seuraavista kriteereistä:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 
kohtuullisen maksun käyttäen yhtä tai 
useampaa seuraavista tai muista 
kriteereistä:

Or. de

Tarkistus 652
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 
kohtuullisen maksun käyttäen yhtä tai 
useampaa seuraavista kriteereistä:

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 
kohtuullisen maksun sekä kohtuullisen 
ylärajan vuosittain veloitettavien 
maksujen kokonaissummalle käyttäen 
yhtä tai useampaa seuraavista kriteereistä:
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Or. en

Tarkistus 653
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kansalliset tulotasot; (a) kansalliset tulotasot ottaen erityisesti 
huomioon köyhyysvaarassa tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevien 
henkilöiden keskimääräiset tulot;

Or. en

Perustelu

Perusmaksutilien tarjoamisen todellisen mielekkyyden kannalta yhteiskunnan kaikilla 
tuloryhmillä olisi oltava varaa hankkia tili. Muussa tapauksessa taloudellista syrjäytymistä 
vain pönkitetään entisestään.

Tarkistus 654
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) perusmaksutilin tarjontaan liittyvät 
kokonaiskustannukset;

(c) perusmaksutilin tarjonnan kustannus-
ja tuloprofiili normaalin tuotelinjan 
täydennyksenä;

Or. en

Tarkistus 655
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Perusmaksutilin maksut on 
perusmaksutapahtumien hallintaa varten 
kohdistettava aina vertailupohjasta 
huolimatta kaikkiin maksutileillä 
tarjottaviin rahoitustuotteisiin verrattuna 
edullisimmalle tilille tai ne eivät saa olla 
suurempia kuin maksut, jotka kukin 
maksupalveluntarjoaja veloittaa 
yleisimmin kuluttajille annetusta 
tilimallista.

Or. de

Tarkistus 656
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan pankkiviranomainen laatii 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
nojalla ohjeet avustaakseen toimivaltaisia 
viranomaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 657
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan pankkiviranomainen laatii 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
nojalla ohjeet avustaakseen toimivaltaisia 
viranomaisia.

Poistetaan.



AM\1002485FI.doc 123/160 PE516.959v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 658
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja voi irtisanoa 
puitesopimuksen yksipuolisesti 
tasapuolisen ja asiaankuuluvan EU:n tai 
kansallisen lainsäädännön mukaisten 
kohtuullisten edellytyksen täyttyessä. 

Or. en

Tarkistus 659
Udo Bullmann, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoaja voi irtisanoa 
puitesopimuksen yksipuolisesti, jos 
vähintään yksi seuraavista edellytyksistä 
täyttyy:

2. Maksupalveluntarjoaja voi irtisanoa 
puitesopimuksen yksipuolisesti ainoastaan 
silloin, jos vähintään yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy:

Or. de

Tarkistus 660
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoaja voi irtisanoa 
puitesopimuksen yksipuolisesti, jos 
vähintään yksi seuraavista edellytyksistä 
täyttyy:

2. Maksupalveluntarjoaja voi irtisanoa 
puitesopimuksen yksipuolisesti esimerkiksi 
seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Perustelu

One needs to take account other legislation on contractual relationships. "Criminal activities" 
may often not be proved. Criminal law is national and all breaches of a contract may not 
have been criminalized, but according to consumer protection legislation they are valid 
grounds. Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää välitöntä tilin sulkemista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujär-jestelmien lainvastainen (<> rikollinen) käyttö? Pitäisikö tilin käytön antaa jatkua 
vähintään 2 kuukautta ennen kuin sopimuksen saa yksipuolisesti päätettyä tai tilin käytön saa 
estettyä? Entä kuluttajan toistuvat olennaiset sopi-musrikkomukset?Miten esimerkiksi EU:n 
finanssipakotelistat ja varojen jäädyttäminen, EAPO, kansallinen turvaamistoimia koskeva 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvollisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopimus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansallisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 661
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoaja voi irtisanoa 
puitesopimuksen yksipuolisesti, jos
vähintään yksi seuraavista edellytyksistä
täyttyy:

2. Maksupalveluntarjoaja voi irtisanoa 
puitesopimuksen yksipuolisesti 
jäsenvaltioiden määrittämistä pakottavista 
syistä, joihin sisältyvät seuraavat 
edellytykset:
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Or. en

Tarkistus 662
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttaja on käyttänyt tiliä tahallisesti 
rikolliseen toimintaan;

(a) kuluttaja on käyttänyt tai 
väärinkäyttänyt tiliä tahallisesti laittomiin 
tarkoituksiin;

Or. en

Tarkistus 663
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttaja on käyttänyt tiliä tahallisesti 
rikolliseen toimintaan;

(a) kuluttaja on väärinkäyttänyt tilin 
palveluita tahallisesti esimerkiksi
rikolliseen toimintaan;

Or. en

Tarkistus 664
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuluttaja on käyttänyt tiliä tahallisesti 
rikolliseen toimintaan;

(a) kuluttaja on käyttänyt tai 
väärinkäyttänyt tiliä laittomiin 
tarkoituksiin;
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Or. en

Tarkistus 665
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tilillä ei ole toteutettu yhtään 
tapahtumaa yli 12 perättäisen kuukauden 
aikana;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On varsin tavallista, ettei tiliä käytetä jonkin aikaa. Suomessa maksupalveluntarjoajan ei 
tarvitse maksaa korkoa tilin kymmenen käyttämättömän vuoden jälkeen. Tilin omistajalla on 
edelleen oikeus periä talletuksensa. On epäselvää, onko pankin laillisesti mahdollista sulkea 
tiliä yksipuolisesti.

Tarkistus 666
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tilillä ei ole toteutettu yhtään 
tapahtumaa yli 12 perättäisen kuukauden 
aikana;

(b) tilillä ei ole toteutettu yhtään 
tapahtumaa yli 12 perättäisen kuukauden 
aikana eikä maksupalveluntarjoajalle 
erääntyneitä maksuja ole maksettu;

Or. de

Tarkistus 667
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tilillä ei ole toteutettu yhtään 
tapahtumaa yli 12 perättäisen kuukauden
aikana;

(b) tilillä ei ole toteutettu yhtään 
tapahtumaa yli 24 perättäisen kuukauden
aikana; jos kuluttaja on antanut 
suostumuksensa;

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on perusmaksutilin asianmukainen tarjoaminen ja näin sen 
tehokkuuden lisääminen. Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton esitykseen.

Tarkistus 668
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tilillä ei ole toteutettu yhtään 
tapahtumaa yli 12 perättäisen kuukauden
aikana;

(b) tilillä ei ole toteutettu yhtään 
tapahtumaa yli 24 perättäisen kuukauden
aikana;

Or. de

Tarkistus 669
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kuluttaja on antanut tietoisesti 
virheellisiä tietoja saadakseen 
perusmaksutilin, kun oikeellisten tietojen 
antaminen ei olisi antanut oikeutta tilin 
avaamiseen;

(c) kuluttaja on antanut tietoisesti 
virheellisiä tietoja saadakseen 
perusmaksutilin, kun oikeellisten tietojen 
antaminen olisi johtanut hakemuksen 
hylkäämiseen;
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Or. en

Tarkistus 670
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kuluttaja ei enää asu laillisesti unionissa 
tai on sittemmin avannut toisen maksutilin
jäsenvaltiossa, jossa hänellä jo on 
perusmaksutili.

(d) kuluttaja ei enää asu laillisesti unionissa 
tai on sittemmin avannut toisen 
perusmaksutilin unionissa.

Or. de

Tarkistus 671
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kuluttaja ei enää asu laillisesti unionissa 
tai on sittemmin avannut toisen maksutilin
jäsenvaltiossa, jossa hänellä jo on 
perusmaksutili.

(d) kuluttaja ei enää asu laillisesti tai 
oleskele unionissa eikä täytä artiklan 
kriteereitä tai on sittemmin avannut toisen 
maksutilin jäsenvaltiossa, jossa hänellä jo 
on perusmaksutili.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on perusmaksutilin asianmukainen tarjoaminen ja näin sen 
tehokkuuden lisääminen. Tarkistus perustuu Social Platform -foorumin, Saksan 
velkaneuvojien yhdistyksen ja Saksan riippumattomien hyväntekeväisyystyöjärjestöjen 
yhdistyksen esityksiin.

Tarkistus 672
Werner Langen
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kuluttaja ei enää asu laillisesti 
unionissa tai on sittemmin avannut toisen 
maksutilin jäsenvaltiossa, jossa hänellä jo 
on perusmaksutili.

(d) kuluttaja ei enää oleskele laillisesti 
unionissa tai on sittemmin avannut toisen 
maksutilin EU:ssa.

Or. de

Tarkistus 673
Udo Bullmann, Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kuluttaja ei enää asu laillisesti 
unionissa tai on sittemmin avannut toisen 
maksutilin jäsenvaltiossa, jossa hänellä jo 
on perusmaksutili.

(d) kuluttaja ei enää oleskele laillisesti 
unionissa tai on sittemmin avannut toisen 
maksutilin jäsenvaltiossa, jossa hänellä jo 
on perusmaksutili.

Or. de

Tarkistus 674
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kuluttaja syyllistyy 
maksupalveluntarjoajan työntekijöiden tai 
asiakkaiden törkeään häirintään tai 
vaarantamiseen.

Or. de
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Tarkistus 675
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kuluttaja vaarantaa tai häiritsee 
kohtuuttomasti törkeällä 
käyttäytymisellään luottolaitoksen 
työntekijöitä tai muita asiakkaita.

Or. de

Tarkistus 676
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kuluttaja häiritsee karkeasti tai 
uhkaa muita pankin asiakkaita tai 
työntekijöitä;

Or. en

Tarkistus 677
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) jos kuluttaja vakavasti tai toistuvasti 
rikkoo sopimuksen ehtoja;

Or. en
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Tarkistus 678
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) kuluttaja rikkoo sopimuksen muita 
määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 679
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kuluttaja on antanut vääriä tai 
harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat 
sopimussuhteen kannalta olennaisia;

Or. en

Tarkistus 680
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) jos ei ole varmaa, että pankki saa 
operaatioista ja tilin käytöstä sovitut 
tavanomaiset maksut;

Or. en
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Tarkistus 681
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) kuluttaja on syyllistynyt olennaiseen 
sopimusrikkomukseen;

Or. en

Tarkistus 682
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) jos kuluttaja ei muulla tavoin 
noudata järjestelyitä.

Or. en

Tarkistus 683
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d c) kuluttaja on torjunut 
maksupalveluntarjoajan direktiivin 
2007/64/EY nojalla tekemän tarjouksen 
muutetuista ehdoista.

Or. en

Tarkistus 684
Sari Essayah, Sampo Terho
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tällaisissa tai vastaavissa tapauksissa 
maksupalveluntarjoajalla on oikeus 
irtisanoa sopimus välittömästi tai 
mahdollisimman pian.

Or. en

Perustelu

Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää tilin välitöntä sulkemista. On otettava huomioon 
maksupalveluntarjoajien velvollisuus torjua maksujärjestelmien laitonta käyttöä. Tässä 
yhteydessä voitaisiin harkita rahanpesuluetteloita ja varojen jäädyttämistä, eurooppalaista 
tilivarojen turvaamismääräystä jne. Johdanto-osan 8 kappaleessa huomioidaan tämä 
esimerkiksi terrorismi- tai rahanpesutapauksissa. 

Tarkistus 685
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Maksupalveluntarjoajan oikeus 
irtisanoa puitesopimus ei kuitenkaan 
rajoita velvollisuutta irtisanoa sopimus tai 
keskeyttää palvelun tarjoaminen 
asiaankuuluvan EU:n tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 686
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut vähintään kaksi kuukautta ennen 
irtisanomisen voimaantuloa kirjallisesti ja 
maksutta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut vähintään kaksi kuukautta ennen 
irtisanomisen voimaantuloa kirjallisesti ja 
maksutta. Todistustaakka on 
maksupalveluntarjoajalla. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajille ilmoitetaan vähintään yhdestä 
maksuttomasta tai edullisesta 
oikeudellisesta neuvontapalvelusta ja 
vaihtoehtoisesta riitojenratkaisuelimestä, 
jonka puoleen voidaan kääntyä kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on perusmaksutilin asianmukainen tarjoaminen ja näin sen 
tehokkuuden lisääminen. Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton, Social Platform 
-foorumin, Saksan velkaneuvojien yhdistyksen ja Saksan riippumattomien 
hyväntekeväisyystyöjärjestöjen yhdistyksen esityksiin.

Tarkistus 687
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut vähintään kaksi kuukautta ennen 
irtisanomisen voimaantuloa kirjallisesti ja 
maksutta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut ja käytettävissä olevat 
vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenettelyt 
vähintään kaksi kuukautta ennen 
irtisanomisen voimaantuloa kirjallisesti ja 
maksutta.
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Or. en

Tarkistus 688
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut vähintään kaksi kuukautta ennen 
irtisanomisen voimaantuloa kirjallisesti ja 
maksutta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut vähintään kaksi kuukautta ennen 
irtisanomisen voimaantuloa kirjallisesti ja 
maksutta. Kuluttajalle on kirjallisen 
irtisanomisen yhteydessä osoitettava 
vähintään yksi kussakin jäsenvaltiossa 
käytössä oleva maksuton tai 
kohtuuhintainen oikeussuojakeino tai 
neuvontapiste. Yksityiskohtaisten tietojen 
vahvistaminen kuuluu jäsenvaltioille.

Or. de

Tarkistus 689
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut vähintään kaksi kuukautta ennen 
irtisanomisen voimaantuloa kirjallisesti ja 
maksutta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut vähintään kaksi kuukautta ennen 
irtisanomisen voimaantuloa kirjallisesti ja 
maksutta, jollei kyseinen irtisanominen 
ole vastoin kansallisen turvallisuuden tai 
yleisen järjestyksen tavoitteita.
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Or. en

Tarkistus 690
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut vähintään kaksi kuukautta ennen 
irtisanomisen voimaantuloa kirjallisesti ja 
maksutta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut vähintään kaksi kuukautta ennen 
irtisanomisen voimaantuloa kirjallisesti ja 
maksutta, paitsi jos kuluttajaa epäillään 
maksutilin käyttämisestä rikolliseen tai 
vilpilliseen toimintaan, jolloin sopimus 
voidaan irtisanoa heti.

Or. en

Tarkistus 691
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut vähintään kaksi kuukautta
ennen irtisanomisen voimaantuloa 
kirjallisesti ja maksutta.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 
maksupalveluntarjoaja irtisanoo 
perusmaksutiliä koskevan sopimuksen, se 
ilmoittaa kuluttajalle irtisanomisen 
perustelut ennen irtisanomisen 
voimaantuloa kirjallisesti ja maksutta, 
jollei EU:n tai kansallisessa 
lainsäädännössä toisin säädetä.

Or. en
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Perustelu

Asiakkaalle ilmoittaminen voi olla kiellettyä muissa lainsäädännöissä (rahanpesu, 
poliisilainsäädäntö jne.). Koska 18 artiklan 1 kohta viittaa maksupalveludirektiivin 
aikarajaan (vähintään kaksi kuukautta), sitä ei ole tarpeen mainita tässä. Poikkeukset 
irtisanomisaikaan olisi määritetty 18 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 692
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Perusmaksutilejä koskevat yleiset tiedot Avoimuus- ja tietovaatimukset

Or. en

Tarkistus 693
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville tietoja tarjolla olevien 
perusmaksutilien erityispiirteistä, niistä 
veloitettavista maksuista ja niiden 
käyttöehdoista. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että kuluttajia informoidaan 
siitä, ettei lisäpalveluiden osto ole 
pakollista perusmaksutilin saamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat aktiivisesti 
asettavat verkkosivuilleen kirjallisessa 
muodossa ja helposti kuluttajien saataville 
tietoja tarjolla olevien perusmaksutilien 
erityispiirteistä, niistä veloitettavista 
maksuista ja niiden käyttöehdoista. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
kuluttajia informoidaan siitä, ettei 
lisäpalveluiden osto ole pakollista 
perusmaksutilin saamiseksi.

Or. de
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Tarkistus 694
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville tietoja tarjolla olevien 
perusmaksutilien erityispiirteistä, niistä 
veloitettavista maksuista ja niiden 
käyttöehdoista. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että kuluttajia informoidaan 
siitä, ettei lisäpalveluiden osto ole 
pakollista perusmaksutilin saamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville helposti saatavia
tietoja ja asianmukaista apua tarjolla 
olevien perusmaksutilien erityispiirteistä, 
niistä veloitettavista maksuista ja niiden 
käyttöehdoista. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että kuluttajia informoidaan 
siitä, ettei lisäpalveluiden osto ole 
pakollista perusmaksutilin saamiseksi.

Or. en

Tarkistus 695
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tuettava aloitteita, 
joilla pyritään, myös kouluissa, 
parantamaan rahoitusalan valistusta. 
Taloudellisen syrjäytymisen riski on 
minimoitava kaikilta kuluttajilta. Lisäksi 
on tuettava maksupalveluntarjoajien 
aloitteita, joilla pyritään helpottamaan 
perusmaksutilien tarjoamisen nivomista 
yhteen rahoitusalan valistuksen kanssa.

Or. de

Tarkistus 696
Werner Langen
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Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
oppilaitoksia ja neuvontapisteitä 
kehittämään kaikkein haavoittuvimpia 
asiakkaita varten opastusta, jotta heidät 
saadaan kantamaan vastuu ja 
huolehtimaan raha-asioistaan. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä edistämään 
vastaavia toimenpiteitä ja parantamaan 
rahoitusalan koulutusta myös 
koulujärjestelmässä.

Or. de

Tarkistus 697
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toteutetaan toimenpiteitä, joilla tuetaan 
muita heikommassa asemassa olevia 
väestöryhmiä talouteen ja 
ylivelkaantumisen liittyvissä ongelmissa.

Or. fr

Tarkistus 698
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutilejä tarjoavat 
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maksupalveluntarjoajat julkistavat 
vuosittain tiedot kyseisen vuoden aikana 
haettujen, hylättyjen, avattujen ja 
suljettujen perusmaksutilien 
lukumäärästä. Nämä tiedot on 
analysoitava ja julkaistava seuraavien 
luokkien mukaan: tulot, työllisyystilanne, 
etninen alkuperä, ikä, sukupuoli ja 
vammaisuus. Asiaankuuluvat tiedot olisi 
tarvittaessa kerättävä ja julkaistava 
kolmella tasolla:
(a) pankkikonttori/toimisto,
(b) osallisuuden arviointialue: tämän olisi 
perustuttava asianmukaiseen ja 
tarkoituksenmukaiseen jäsenvaltioiden 
hyväksymään arviointialueeseen, 
(c) yhtiö: pankkikonttorin ja 
arviointialueen tasojen tiedot olisi 
yhdistettävä kokonaisvaltaisen arvioinnin 
tekemiseksi pankin tilanteesta.

Or. en

Tarkistus 699
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat 
esimerkiksi verkkosivustollaan kunkin 
pankin toiminnantarkastuksen siitä, 
noudattavatko ne tiedonsaantioikeutta 
koskevaa vaatimusta. Tässä yhteydessä 
asiaankuuluvat maksupalveluntarjoajat 
arvioidaan riippumattomasti sen mukaan, 
kuinka tehokkaasti ne tarjoavat 
perusmaksutilejä, ja kymmenen 
markkinaosuudeltaan parhaan pankin 
luokitus julkaistaan vuosittain. Kaikki 
asiaankuuluvat tiedot välitetään 
Euroopan komissiolle ja Euroopan 
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pankkiviranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 700
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat 
toimivaltuudet. Jos useampi kuin yksi 
viranomainen on jäsenvaltion alueella 
toimivaltainen varmistamaan tämän 
direktiivin tehokkaan noudattamisen ja 
valvomaan sitä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseiset viranomaiset 
tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat 
kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat 
toimivaltuudet. Jos useampi kuin yksi 
viranomainen on jäsenvaltion alueella 
toimivaltainen varmistamaan tämän 
direktiivin tehokkaan noudattamisen ja 
valvomaan sitä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseiset viranomaiset 
tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat 
kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti. 
Kyseiset viranomaiset tekevät läheistä 
yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan 
kaikilta osin asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 701
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
viranomaisten on säännöllisesti kuultava 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, kuluttajien 
edustajat mukaan luettuina, tämän 
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direktiivin tehokkaan noudattamisen 
varmistamiseksi ja valvomiseksi, 
rajoittamatta kuitenkaan 1 kohdassa 
tarkoitettua riippumattomuuslauseketta.

Or. en

Tarkistus 702
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
palveluntarjoajien, kuluttajien ja muiden 
käyttäjien tasapuolinen edustus 
vaihtoehtoisissa riitojenratkaisuelimissä.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on saada aikaan keskeisten sidosryhmien tasapainoinen 
edustus riitojenratkaisuelimissä. Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton esitykseen.

Tarkistus 703
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat ovat sitoutuneet 
vähintään yhteen riitojenratkaisuelimeen.

Or. en
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Tarkistus 704
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat ilmoittavat 
kuluttajalle vaihtoehtoisista 
riitojenratkaisutahoista, joiden piiriin ne 
kuuluvat ja jotka ovat toimivaltaisia 
käsittelemään niiden ja kuluttajan välisiä 
mahdollisia riitoja. Niiden on myös 
täsmennettävä, sitoutuvatko ne tai onko 
niiden sitouduttava käyttämään näitä 
tahoja riitojen ratkaisuun kuluttajien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 705
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Edellä 1 b kohdassa tarkoitetut tiedot 
on esitettävä selkeästi, ymmärrettävästi ja 
helposti saatavilla olevalla tavalla 
palveluntarjoajan verkkosivustolla, jos 
sellainen on, ja palveluntarjoajan ja 
kuluttajan välisen myynti- tai 
palvelusopimuksen yleisissä ehdoissa.

Or. en

Tarkistus 706
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai ottaa 
käyttöön vaihtoehtoisia 
riitojenratkaisumenettelyitä, joilla 
käsitellään yhtä aikaa samanlaisia tai 
samantyyppisiä riitoja 
maksupalveluntarjoajan ja useamman 
kuluttajan välillä. Yksittäisiin ja yhteisiin 
kiistoihin ja muutoksenhakuihin 
sovellettavat vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisun järjestelmät ovat 
toisiaan täydentäviä eivätkä ne sulje pois 
toisiaan.

Or. en

Tarkistus 707
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahamääräiset seuraamukset on 
määritettävä mahdollisimman pitkälti 
EU:ssa sen varmistamiseksi, että tämän 
direktiivin nojalla annetut kansalliset 
säännökset pannaan tehokkaasti 
täytäntöön.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat 
järjestelmällisesti hallinnollisia 
toimenpiteitä ja seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 708
Werner Langen
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Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 
3 artiklan 4 kohtaa koskevia delegoituja 
säädöksiä 24 artiklan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 709
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 
3 artiklan 4 kohtaa koskevia delegoituja 
säädöksiä 24 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisiin kustannuksiin nähden ei ole selvää, että terminologian standardointiprosessi 
tuo todellista hyötyä.

Tarkistus 710
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla
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Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 
3 artiklan 4 kohtaa koskevia delegoituja 
säädöksiä 24 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 711
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttö

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 23 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 23 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
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parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 23 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de

Tarkistus 712
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 23 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 23 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
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mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 23 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Hallinnollisiin kustannuksiin nähden ei ole selvää, että terminologian standardointiprosessi 
tuo todellista hyötyä.

Tarkistus 713
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 23 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
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määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 23 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 23 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 714
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
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Täytäntöönpanosäädökset
1. Komissiota avustaa 4 ja 5 artiklan 
mukaisten täytäntöönpanosäädöksien 
antamisessa komission päätöksellä 
2004/10/EY perustettu Euroopan 
pankkikomitea. Kyseinen komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. de

Tarkistus 715
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Täytäntöönpanosäädökset

1. Komissiota avustaa 4 ja 5 artiklan 
mukaisten täytäntöönpanosäädöksien 
antamisessa komission päätöksellä 
2004/10/EY perustettu Euroopan 
pankkikomitea. Kyseinen komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 716
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tiedot seuraavista seikoista 
ensimmäisen kerran kolmen vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta 
ja sen jälkeen joka toinen vuosi:

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedot seuraavista seikoista ensimmäisen 
kerran kolmen vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen 
kerran vuodessa:

Or. de

Tarkistus 717
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tiedot seuraavista seikoista 
ensimmäisen kerran kolmen vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta 
ja sen jälkeen joka toinen vuosi:

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedot seuraavista seikoista ensimmäisen 
kerran kahden vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen 
joka toinen vuosi:

Or. en

Tarkistus 718
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) avattujen perusmaksutilien lukumäärä, 
niiden tapausten lukumäärä ja perustelut, 
joissa siirto on evätty, ja veloitetut maksut.

(d) avattujen perusmaksutilien lukumäärä, 
tällaisten tilien käyttöaika, niiden 
tapausten lukumäärä ja perustelut, joissa 
siirto on evätty tai tili irtisanottu, ja 
veloitetut maksut.

Or. fr
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Tarkistus 719
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) toimenpiteet, joilla tuetaan muita 
heikommassa asemassa olevia 
väestöryhmiä talouteen ja 
ylivelkaantumisen liittyvissä ongelmissa.

Or. fr

Tarkistus 720
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään viiden vuoden
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa 
ehdotuksen.

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa 
ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Maksualan teknologioita ja liiketoimintamalleja kehitetään nopeaan tahtiin. 
Sääntelykehyksen pitämiseksi ajan tasalla olisi järkevää tehdä tarkastelu aiemmin kuin viiden 
vuoden jälkeen.

Tarkistus 721
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Lisäksi komission on tarvittaessa 
annettava tätä direktiiviä koskeva 
kertomus samanaikaisesti ja yhdessä 
asiakirjassa maksupalveludirektiivin, 
kulutusluottodirektiivin ja 
korttipohjaisista maksutapahtumista 
veloitettavista toimitusmaksuista annetun 
asetuksen kanssa.
Kertomuksen on sisällettävä
(a) luettelo komission käynnistämistä 
tämän direktiivin virheellistä tai 
puutteellista täytäntöönpanoa koskevista 
rikkomusmenettelyistä;
(b) arvio tämän direktiivin vaikutuksista 
vähittäispankkitoiminnan 
yhdenmukaistamiseen ja yhdentymiseen 
EU:ssa sekä kilpailuun ja keskimääräisiin 
maksutasoihin jäsenvaltioissa;
(c) strategioita, joilla lisätään EU:n 
laajuista maksupalvelujen tarjonnan 
laadun läpinäkyvyyttä ja verrattavuutta 
sekä liiketoimintamallien, 
investointistrategioiden ja yritysten 
yhteiskuntavastuun läpinäkyvyyttä;
(d) arvio maksutilinumeroiden unionin 
laajuisen siirrettävyyden toteuttamisen ja 
sitä varten kehitettävän konkreettisen 
etenemissuunnitelman kustannuksista ja 
hyödyistä;
(e) arvio perusmaksutilin tämän 
direktiivin täytäntöönpanon jälkeen 
avanneiden kuluttajien tyypillisistä 
ominaisuuksista;
(f) esimerkkejä jäsenvaltioissa käytössä 
olevista parhaista käytännöistä, joilla 
vähennetään maksupalvelujen 
ulkopuolelle jäävien kuluttajien määrää;
(g) arvio perusmaksutileistä perittävistä 
maksuista, ottaen huomioon 17 artiklan 
3 kohdassa luetellut kriteerit;
(h) arvio mahdollisuuksista luoda koko 
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unionia koskeva yläraja vuosittaisille 
perusmaksutilin avaamisesta ja käytöstä 
koituville kokonaismaksuille ja tavoista 
soveltaa tällaista rajaa kansallisiin 
olosuhteisiin;
(i) arvio perusmaksutilien tarjoamisen 
vaikutuksesta markkinoilla, joilla on 
tarjolla samankaltaisia palveluja 
sisältäviä maksutilejä;
(j) arvio käytettävissä olevista 
mahdollisuuksista ottaa käyttöön unionin 
laajuinen luottolaitosten taloudellisen 
vahvuuden indikaattori, joka perustuu 
valvojien tekemään arviointiin varojen 
riittävyydestä, varojen laatuun, 
hallinnointiin ja riskinhallintaan, tuloihin 
ja likviditeettiin ja joka esitellään 
yksinkertaisessa ja helposti 
ymmärrettävässä liikennevalojärjestelmän 
tapaisessa muodossa. Indikaattorin 
tarkoituksena on antaa kyseiset tiedot 
kuluttajille maksutilejä ja muita 
vähittäispankkipalveluita koskevien 
maksujen avoimuuden täydennyksenä.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on lisätä tulevan rahoituspalvelulainsäädännön 
yhdenmukaisuutta tarjoamalla enemmän ohjeita kertomuksen sisältöä varten (kuten esittelijä 
ehdotti) ja kannustamalla kehittämään kuluttajaystävällisen pankkien taloudellisen 
vahvuuden indikaattorin täydentämään palveluita koskevia muita tietoja ja edistämään näin 
markkinakuria.

Tarkistus 722
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Uudelleentarkastelussa arvioidaan 
perusmaksutileihin liittyvistä palveluista 
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tällä hetkellä perittävien maksujen 
perusteella, onko maksuja alennettava 
edelleen taloudellisen syrjäytymisen 
vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. 
Tässä yhteydessä otetaan huomioon 
mahdollisuus siirtyä yhtenäiseen 
maksuttomaan lähestymistapaan.

Or. en

Tarkistus 723
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Uudelleentarkastelussa arvioidaan, 
onko 10 artiklan siirtopalvelusäännöksiä 
tehostettava jäsenvaltioiden 
velvollisuudella varmistaa, että olemassa 
on automatisoitu järjestelmä, jolla 
pysyväistoimeksiannot ja suoraveloitukset 
ohjataan vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 
kuluttajan tilille.

Or. en

Tarkistus 724
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Uudelleentarkastelussa arvioidaan 
myös sitä, onko 10 artiklan 9 kohdassa 
vahvistetut pidennetyt määräajat syytä 
pitää voimassa pitempään, ja sitä, 
tarvitaanko 7 ja 8 artiklan nojalla 
toteutettujen toimenpiteiden ohella 

Poistetaan.
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vertailusivustoja ja paketoituja tarjouksia 
koskevia lisätoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 725
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Uudelleentarkastelussa arvioidaan myös 
sitä, onko 10 artiklan 9 kohdassa 
vahvistetut pidennetyt määräajat syytä 
pitää voimassa pitempään, ja sitä, 
tarvitaanko 7 ja 8 artiklan nojalla 
toteutettujen toimenpiteiden ohella 
vertailusivustoja ja paketoituja tarjouksia 
koskevia lisätoimenpiteitä.

3. Uudelleentarkastelussa arvioidaan myös 
sitä, tarvitaanko 7 ja 8 artiklan nojalla 
toteutettujen toimenpiteiden ohella 
vertailusivustoja ja paketoituja tarjouksia 
koskevia lisätoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 726
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Uudelleentarkastelussa arvioidaan myös 
sitä, onko 10 artiklan 9 kohdassa 
vahvistetut pidennetyt määräajat syytä 
pitää voimassa pitempään, ja sitä, 
tarvitaanko 7 ja 8 artiklan nojalla 
toteutettujen toimenpiteiden ohella 
vertailusivustoja ja paketoituja tarjouksia 
koskevia lisätoimenpiteitä.

3. Uudelleentarkastelussa arvioidaan myös 
sitä, tarvitaanko 7 ja 8 artiklan nojalla 
toteutettujen toimenpiteiden ohella 
vertailusivustoja ja paketoituja tarjouksia 
koskevia lisätoimenpiteitä.

Or. en
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Tarkistus 727
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio antaa 1 päivä 
tammikuuta 2015 mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
kaikista oikeudellisista esteistä, jotka 
voivat tehdä rajatylittävistä siirroista 
mahdottomia, ja sitä kehotetaan 31 päivä 
joulukuuta 2015 mennessä tekemään 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen siitä, 
mitä kyseisistä esteitä poistetaan.

Or. en

Tarkistus 728
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Uudelleenarvioinnissa arvioidaan 
myös, onko maksutilien siirtojärjestelmä 
ulotettava muiden tilien siirtoihin;

Or. en

Tarkistus 729
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kolmen 
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vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta säädösten vaikutusten 
arvioinnin, jos unionissa ilmenee 
perusteltu ja oikeasuhteinen tarve 
yksinkertaistaa maksutilien rajatylittäviä 
siirtoja.

Or. en

Tarkistus 730
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset [viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava kyseiset säädökset kirjallisina 
komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset [viimeistään 
kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava kyseiset säädökset kirjallisina 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon direktiivissä esitettyjen yksityiskohtaisten säännösten lukumäärä ja 
pyritään varmistamaan, etteivät tahattomat seuraukset vaikuttaisi kuluttajiin kielteisesti, olisi 
jäsenvaltioille annettava riittävästi aikaa varmistaa, että direktiivin säännökset on pantu 
täytäntöön. Tämän perusteella 24 kuukautta vaikuttavat realistisemmilta kuin nykyinen 
ehdotus 12 kuukauden täytäntöönpanoajasta.

Tarkistus 731
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset [viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava kyseiset säädökset kirjallisina 
komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset [viimeistään 
kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava kyseiset säädökset kirjallisina 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 732
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset [viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava kyseiset säädökset kirjallisina 
komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset [viimeistään 
kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava kyseiset säädökset kirjallisina 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 733
Sari Essayah, Sampo Terho

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
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ja hallinnolliset määräykset [viimeistään 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava kyseiset säädökset kirjallisina 
komissiolle.

ja hallinnolliset määräykset [viimeistään 
kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina.

Or. en

Perustelu

Yhden vuoden täytäntöönpanoaika on liian lyhyt. Tieto- ja viestintätekniikan muutokset vievät 
tavallisesti 12–18 kuukautta ja niiden toteuttaminen voidaan aloittaa vasta kun lopullinen 
kansallinen lainsäädäntö on hyväksytty.

Tarkistus 734
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltioiden toimittamat 
täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaan 
ilmoitukseen liittyvät asiakirjat eivät riitä 
sen arvioimiseen kaikilta osin, ovatko 
täytäntöönpanotoimenpiteet tämän 
direktiivin tiettyjen säännösten mukaisia, 
komissio voi EPV:n pyynnöstä ja 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaisten 
tehtäviensä suorittamiseksi tai omasta 
aloitteestaan pyytää jäsenvaltioita 
toimittamaan yksityiskohtaisempia tietoja 
tämän direktiivin saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä sekä kyseisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

Or. en


