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Muudatusettepanek 1
Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni teatist 
„Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” (COM(2010)2020),

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et siseturu tõrgeteta 
toimimine ja moodsa, sotsiaalselt kaasava
majanduse arendamine sõltub kõigile 
inimestele põhiliste pangateenuste 
kättesaadavuse tagamisest ja sotsiaalselt 
vastutustundlikust pangandussektorist;

A. arvestades, et siseturu tõrgeteta 
toimimine ja moodsa, teadmistepõhise
majanduse arendamine peaks soodustama 
majanduskasvu, konkurentsi ja tõhususe 
kasvu ELi pangandussektoris, mis vajab 
asjakohast regulatsiooni, et vältida 
negatiivseid välismõjusid liidu 
majandusele ja ühiskonnale tervikuna;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et siseturu tõrgeteta A. arvestades, et siseturu tõrgeteta 
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toimimine ja moodsa, sotsiaalselt kaasava 
majanduse arendamine sõltub kõigile 
inimestele põhiliste pangateenuste 
kättesaadavuse tagamisest ja sotsiaalselt 
vastutustundlikust pangandussektorist;

toimimine ja moodsa, sotsiaalselt kaasava 
majanduse arendamine sõltub kõigile 
inimestele taskukohaste ja kergelt 
ligipääsetavate põhiliste pangateenuste 
kättesaadavuse tagamisest ja sotsiaalselt 
vastutustundlikust pangandussektorist;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et siseturu tõrgeteta 
toimimine ja moodsa, sotsiaalselt kaasava 
majanduse arendamine sõltub kõigile 
inimestele põhiliste pangateenuste 
kättesaadavuse tagamisest ja sotsiaalselt 
vastutustundlikust pangandussektorist;

A. arvestades, et siseturu tõrgeteta 
toimimine ja moodsa, sotsiaalselt kaasava 
majanduse arendamine sõltub muu hulgas
kõigile inimestele põhiliste pangateenuste 
kättesaadavuse tagamisest ja sotsiaalselt 
vastutustundlikust pangandussektorist;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et ELi pangandussektori 
peamiseks eesmärgiks peaks jääma 
rahaliste vahendite pakkumine 
reaalmajandusele, aidates samas kaasa 
põhiliste pangandusteenuste osutamisele 
kõigile ELi kodanikele kogu liidus, kellel 
veel ei ole pangakontot liikmesriigis, kus 
nad on selle saamiseks taotluse esitanud;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangandusteenustele on eelduseks sellele,
et tarbijad saaksid kasu siseturust, 
eelkõige piiriülesest rändest ja 
rahaülekannetest ning osta kaupu ja 
teenuseid õiglase hinnaga; arvestades, et 
maksekonto puudumisest tingitud 
alternatiivkulu on igal aastal 
hinnanguliselt 185–365 eurot tarbija 
kohta;

B. arvestades, et põhilised 
pangandusteenused võimaldavad väikese 
sissetulekuga tarbijate juurdepääsu 
põhilistele maksevahenditele sularaha 
hoiustamiseks, ülekandmiseks ja 
väljavõtmiseks siseturul, eelkõige 
piiriülese tööle ja tagasi sõitmise, 
rahaülekannete ning kaupade ja teenuste 
ostmise osas; arvestades, et muu
maksevahendi kui sularaha puudumisest 
tingitud alternatiivkulu tuleks põhjalikult 
kvantifitseerida ja selgitada;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangandusteenustele on eelduseks sellele, 
et tarbijad saaksid kasu siseturust, eelkõige 
piiriülesest rändest ja rahaülekannetest 
ning osta kaupu ja teenuseid õiglase 
hinnaga; arvestades, et maksekonto 
puudumisest tingitud alternatiivkulu on 
igal aastal hinnanguliselt 185–365 eurot 
tarbija kohta;

B. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangandusteenustele on üks eeldustest 
sellele, et tarbijad saaksid kasu siseturust, 
eelkõige liikumisvabadusest ja 
rahaülekannetest ning osta kaupu ja 
teenuseid õiglase hinnaga; arvestades, et 
maksekonto puudumisest tingitud 
alternatiivkulu on igal aastal hinnanguliselt 
185–365 eurot tarbija kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangandusteenustele on eelduseks sellele, 
et tarbijad saaksid kasu siseturust, eelkõige 
piiriülesest rändest ja rahaülekannetest 
ning osta kaupu ja teenuseid õiglase 
hinnaga; arvestades, et maksekonto 
puudumisest tingitud alternatiivkulu on 
igal aastal hinnanguliselt 185–365 eurot 
tarbija kohta;

B. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangandusteenustele on eelduseks sellele, 
et tarbijad saaksid kasu siseturust, eelkõige 
piiriülesest rändest ja rahaülekannetest 
ning osta kaupu ja teenuseid õiglase 
hinnaga; arvestades, et põhilised 
pangandusteenused on hädavajalikud 
selleks, et tarbijad saaksid kasu e-
kaubandusest; arvestades, et maksekonto 
puudumisest tingitud alternatiivkulu on 
igal aastal hinnanguliselt 185–365 eurot 
tarbija kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangandusteenustele on eelduseks sellele, 
et tarbijad saaksid kasu siseturust, eelkõige 
piiriülesest rändest ja rahaülekannetest 
ning osta kaupu ja teenuseid õiglase
hinnaga; arvestades, et maksekonto 
puudumisest tingitud alternatiivkulu on 
igal aastal hinnanguliselt 185–365 eurot 
tarbija kohta;

B. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangandusteenustele on eelduseks sellele, 
et tarbijad saaksid kasu siseturust, eelkõige 
piiriülesest rändest ja rahaülekannetest 
ning osta kaupu ja teenuseid mõistlike 
tehingukuludega; arvestades, et 
maksekonto puudumisest tingitud 
alternatiivkulu on igal aastal hinnanguliselt 
185–365 eurot tarbija kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangandusteenustele on eelduseks sellele, 
et tarbijad saaksid kasu siseturust, eelkõige 
piiriülesest rändest ja rahaülekannetest 
ning osta kaupu ja teenuseid õiglase
hinnaga; arvestades, et maksekonto 
puudumisest tingitud alternatiivkulu on 
igal aastal hinnanguliselt 185–365 eurot 
tarbija kohta;

B. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangandusteenustele on eelduseks sellele, 
et tarbijad saaksid kasu siseturust, eelkõige 
piiriülesest rändest ja rahaülekannetest 
ning osta kaupu ja teenuseid sobiva
hinnaga; arvestades, et maksekonto 
puudumisest tingitud alternatiivkulu on 
igal aastal hinnanguliselt 185–365 eurot 
tarbija kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et juurdepääs põhilistele 
pangandusteenustele on järjest rohkem 
muutumas sotsiaalse kaasatuse eelduseks 
tööhõivele, tervishoiule ja elamispinnale 
juurdepääsu mõttes;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et praegu on kõigist liidu 
tarbijatest 7 %, s.t 30 miljonit inimest ilma 
jäetud juurdepääsust põhilistele 
pangateenustele, seejuures hinnanguliselt 7 
miljonit inimest on makseteenuse 
pakkujate poolt ära põlatud; arvestades, et 
majanduslik tõrjutus on veelgi suurem 
probleem enamikus EL 12 liikmesriigis;

C. arvestades, et praegu on kõigist liidu 
tarbijatest 7 %, s.t 30 miljonit inimest omal 
soovil või oma soovi vastaselt ilma jäetud 
juurdepääsust põhilistele pangateenustele, 
seejuures hinnanguliselt 7 miljonit inimest 
on makseteenuse pakkujate poolt ära 
põlatud; arvestades, et majanduslik tõrjutus 
erineb liikmesriigiti; arvestades, et mõnes 
liikmesriigis on pangakontode olemasolu 
määr väga madal;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et praegu on kõigist liidu 
tarbijatest 7 %, s.t 30 miljonit inimest ilma
jäetud juurdepääsust põhilistele 
pangateenustele, seejuures hinnanguliselt 
7 miljonit inimest on makseteenuse 
pakkujate poolt ära põlatud; arvestades, et 
majanduslik tõrjutus on veelgi suurem 
probleem enamikus EL 12 liikmesriigis;

C. arvestades, et komisjoni hinnangul on 
praegu 7 % ELi täiskasvanud 
elanikkonnast, s.t umbes 30 miljonit 
inimest, ilma pangakontota, seejuures 
hinnanguliselt 6 kuni 7 miljonit inimest on 
makseteenuste pakkujate poolt kõrvale 
jäetud või ei ole söandanud pangakontot 
küsida; arvestades, et majanduslik 
kaasatus ulatub EL 12 liikmesriigis 
keskmiselt 91 %-ni võrreldes 97 %-ga EL 
15 liikmesriigis, kusjuures madalaimad 
määrad – 50 % ümber – on Rumeenias ja 
Bulgaarias;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Philippe De Backer
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. rõhutab, et igal tarbijal on õigus 
eelistada mitte omada pangakontot või 
panga baaskontot; seetõttu ei tohiks 
tarbijatel olla kohustust omada 
pangakontot või põhipangakontot; 
toonitab siiski seoses sellega rahalise 
hariduse tähtsust rahalise kaasatuse 
eelistele tähelepanu juhtimise 
seisukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Liem Hoang Ngoc

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades asjaolu, et pangakonto 
mitteomamine tekitab meie tänapäeva 
ühiskonnas tõeliselt ebasoodsa olukorra, 
kuna nendel inimestel on palju raskem 
leida tööd, üürida kinnisvara, maksta 
makse või saada palka;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et tuleb püüda lahendada 
jaepanganduse toodete 

välja jäetud
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kvaliteedierinevuste ja vähese 
konkurentsiga seotud probleem; 
arvestades, et pangandussektori 
integreerimist ei saa viia lõpule ilma 
selleta, et tehtaks pingutusi 
kõrgetasemeliste standardite suunas 
suurema lähenemise ja ühtlustamise 
saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et tuleb püüda lahendada 
jaepanganduse toodete 
kvaliteedierinevuste ja vähese 
konkurentsiga seotud probleem; 
arvestades, et pangandussektori 
integreerimist ei saa viia lõpule ilma 
selleta, et tehtaks pingutusi 
kõrgetasemeliste standardite suunas 
suurema lähenemise ja ühtlustamise 
saavutamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 18
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et keskpankade pakutav 
sularaha on avalik hüvis, samal ajal kui 
elektroonilisi maksevõimalusi pakuvad 
eraõiguslikud teenusepakkujad ja nende 

välja jäetud



AM\897689ET.doc 11/119 PE486.164v01-00

ET

makseviiside tähtsus kasvab, mis 
vähendab avaliku sektori kulutusi avaliku 
sektori poolt sularaha pakkumisele, luues 
samas finantssektorile jaemakseteenuste 
valdkonnas monopoli; arvestades, et selles 
olukorras võetakse kasutajatelt hoiustele 
juurdepääsu ja maksete sooritamise eest 
üha suuremaid teenustasusid;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et keskpankade pakutav 
sularaha on avalik hüvis, samal ajal kui 
elektroonilisi maksevõimalusi pakuvad 
eraõiguslikud teenusepakkujad ja nende 
makseviiside tähtsus kasvab, mis 
vähendab avaliku sektori kulutusi avaliku 
sektori poolt sularaha pakkumisele, luues 
samas finantssektorile jaemakseteenuste 
valdkonnas monopoli; arvestades, et selles 
olukorras võetakse kasutajatelt hoiustele 
juurdepääsu ja maksete sooritamise eest 
üha suuremaid teenustasusid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20
Krišjānis Kariņš

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E a. kuna pangad võivad mitte lubada 
avada pangakontot isikul, kes ei ole selle 
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liikmesriigi resident, kus pank on 
registreeritud; kuna mitteresidentide 
pangakonto avamisega seotud raskused 
takistavad ühtse turu toimimist;

Or. lv

Muudatusettepanek 21
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et üldine majandusareng ja 
sotsiaalne ühtekuuluvus aitavad kaasa 
pangakontode suuremale kasutamisele; 
arvestades, et pangas asuvat 
arvelduskontot kasutava elanikkonna 
osakaalu erinevusi liikmesriigiti võib 
33 % ulatuses seletada majandusarengu 
tasemega ja seega 67 % sõltub muudest 
teguritest, näiteks õigusaktidest;

F. arvestades, et üldine majandusareng 
koos paraneva arvutikirjaoskuse ja lihtsa 
juurdepääsuga interneti 
lairibaühendustele aitavad kaasa 
pangakontode suuremale kasutamisele 
ning e-siseturu väljakujundamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et üldine majandusareng ja
sotsiaalne ühtekuuluvus aitavad kaasa 
pangakontode suuremale kasutamisele; 
arvestades, et pangas asuvat arvelduskontot 
kasutava elanikkonna osakaalu erinevusi 
liikmesriigiti võib 33 % ulatuses seletada 
majandusarengu tasemega ja seega 67 % 
sõltub muudest teguritest, näiteks 
õigusaktidest;

F. arvestades, et üldine majandusareng ja 
sotsiaalne ühtekuuluvus aitavad kaasa 
pangakontode suuremale kasutamisele; 
arvestades, et pangas asuvat arvelduskontot 
kasutava elanikkonna osakaalu erinevusi 
liikmesriigiti võib 33 % ulatuses seletada 
majandusarengu tasemega ja seega 67 % 
sõltub muudest teguritest, näiteks 
õigusaktidest ja iseregulatsiooni 
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vahenditest;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et turuloogika järgi käituvad 
makseteenuse pakkujad kalduvad
keskenduma ärilisest seisukohast 
huvipakkuvatele tarbijatele, jättes 
haavatavad tarbijad samasugusest 
tootevalikust ilma; arvestades, et 
Saksamaa, Ühendkuningriigi, Itaalia, 
Iirimaa, Sloveenia ja Luksemburgi 
algatatud majandusharu tegevusjuhendid 
on enamjaolt avalikkuse surve tulemus, 
ning nõuab seadusandlikke algatusi;
arvestades, et isereguleerimise vahendid 
on andnud positiivseid tulemusi, kuid ei 
ole samal ajal suutnud tulemuslikult 
tagada põhipangakontole juurdepääsu 
kõigi inimeste jaoks;

G. arvestades, et turuloogika järgi käituvad 
eri tüüpi makseteenuse pakkujad, eriti 
erapangad peavad keskenduma peamiselt
pigem ärilisest seisukohast 
huvipakkuvatele tarbijatele kui väikese 
sissetulekuga tarbijatele, mis selgitab,
miks tuleks neile pakkuda sobivaid 
stiimuleid, toetamaks nende 
teenustepakkumise sotsiaalse kaasamise 
mõõdet;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et turuloogika järgi käituvad 
makseteenuse pakkujad kalduvad 
keskenduma ärilisest seisukohast 
huvipakkuvatele tarbijatele, jättes 
haavatavad tarbijad samasugusest 

G. arvestades, et turuloogika järgi käituvad 
makseteenuse pakkujad kalduvad 
keskenduma ärilisest seisukohast 
huvipakkuvatele tarbijatele, jättes vähem 
huvipakkuvad tarbijad samasugusest 
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tootevalikust ilma; arvestades, et 
Saksamaa, Ühendkuningriigi, Itaalia, 
Iirimaa, Sloveenia ja Luksemburgi 
algatatud majandusharu tegevusjuhendid 
on enamjaolt avalikkuse surve tulemus, 
ning nõuab seadusandlikke algatusi; 
arvestades, et isereguleerimise vahendid on 
andnud positiivseid tulemusi, kuid ei ole 
samal ajal suutnud tulemuslikult tagada 
põhipangakontole juurdepääsu kõigi 
inimeste jaoks;

tootevalikust ilma; arvestades, et 
Saksamaa, Ühendkuningriigi, Itaalia, 
Iirimaa, Sloveenia ja Luksemburgi 
algatatud majandusharu tegevusjuhendid 
on enamjaolt avalikkuse surve tulemus, 
ning nõuab seadusandlikke algatusi; 
arvestades, et isereguleerimise vahendid on 
andnud mitmepidiseid tulemusi ega ole 
suutnud tulemuslikult tagada 
põhipangakontole juurdepääsu kõigi 
inimeste jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et turuloogika järgi 
käituvad makseteenuse pakkujad kalduvad 
keskenduma ärilisest seisukohast 
huvipakkuvatele tarbijatele, jättes 
haavatavad tarbijad samasugusest 
tootevalikust ilma; arvestades, et 
Saksamaa, Ühendkuningriigi, Itaalia, 
Iirimaa, Sloveenia ja Luksemburgi 
algatatud majandusharu tegevusjuhendid 
on enamjaolt avalikkuse surve tulemus, 
ning nõuab seadusandlikke algatusi; 
arvestades, et isereguleerimise vahendid on 
andnud positiivseid tulemusi, kuid ei ole 
samal ajal suutnud tulemuslikult tagada 
põhipangakontole juurdepääsu kõigi 
inimeste jaoks;

G. arvestades, et makseteenuse pakkujad 
kalduvad keskenduma ärilisest seisukohast 
huvipakkuvatele tarbijatele, jättes seetõttu 
teatud juhtudel vähem huvipakkuvad 
tarbijad samasugusest tootevalikust ilma; 
arvestades, et Saksamaa, 
Ühendkuningriigi, Itaalia, Iirimaa, 
Sloveenia ja Luksemburgi algatatud 
majandusharu tegevusjuhendid on muu 
hulgas avalikkuse surve tulemus, ning 
nõuab seadusandlikke algatusi; arvestades, 
et isereguleerimise vahendid on andnud 
positiivseid või mitmepidiseid tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ivo Strejček
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G a. arvestades, et pangandussektori 
käitumisreeglid, lisaks isereguleerimise 
vahenditele, peaksid olema asjaomaste 
riiklike asutuste poolt algatatava üldsuse 
ja sektoriga peetava konsultatsiooni 
tulemus ning neile peaks vajaduse korral 
järgnema siseriikliku tasandi õigusaktide 
ettepanekud;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et õigusaktidega seotud 
lahendused kõigi inimeste jaoks põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamiseks on 
andnud rahuldavaid tulemusi Belgias ja
Prantsusmaal, kus pangateenuseid 
mittekasutavate kodanike arv on 
vähenenud vastavalt 75 % ja 30 %, samuti 
Soomes ja Taanis, kus pangateenuseid 
kasutab 100 % majapidamistest;

H. arvestades, et õigusaktidega seotud 
lahendused kõigi inimeste jaoks põhilistele
pangateenustele juurdepääsu tagamiseks on 
andnud rahuldavaid tulemusi Belgias, 
Taanis, Prantsusmaal ja Soomes;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et õigusaktidega seotud 
lahendused kõigi inimeste jaoks põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamiseks on 
andnud rahuldavaid tulemusi Belgias ja 
Prantsusmaal, kus pangateenuseid 
mittekasutavate kodanike arv on 
vähenenud vastavalt 75 % ja 30 %, samuti 
Soomes ja Taanis, kus pangateenuseid 
kasutab 100 % majapidamistest;

H. arvestades, et õigusaktidega seotud 
lahendused kõigi inimeste jaoks põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamiseks on 
andnud rahuldavaid tulemusi Belgias ja 
Prantsusmaal, kus pangateenuseid 
mittekasutavate kodanike arv on 
vähenenud vastavalt 75 % ja 30 %, võttes 
aga arvesse, et tarbijatel on neis riikides 
siiski praktilisi raskusi oma õiguse 
kasutamisel1 ning et taotletav eesmärk 
peab olema pakkuda õigust juurdepääsule 
pangateenustele, samuti Soomes ja Taanis, 
kus pangateenuseid kasutab 100 % 
majapidamistest;

__________________
1 Prantsusmaal, kus 98,4 % täiskasvanud 
elanikkonnast on pangakonto, on endiselt 
750 000 pangateenuseid mittekasutavat 
isikut. Selles riigis väljakujunenud panga 
baaskonto saamise menetlust peetakse 
keeruliseks, see on vähe tuntud ja seetõttu 
ka vähe kasutatav: igal aastal kasutab 
seda võimalust alla 35 000 inimese.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et õigusaktidega seotud 
lahendused kõigi inimeste jaoks põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamiseks on 
andnud rahuldavaid tulemusi Belgias ja 
Prantsusmaal, kus pangateenuseid 
mittekasutavate kodanike arv on 
vähenenud vastavalt 75 % ja 30 %, samuti
Soomes ja Taanis, kus pangateenuseid 

H. arvestades, et õigusaktidega seotud 
lahendused kõigi inimeste jaoks põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamiseks on 
andnud rahuldavaid tulemusi Belgias ja 
Prantsusmaal, kus pangateenuseid 
mittekasutavate kodanike arv on 
vähenenud vastavalt 75 % ja 30 %, võttes 
aga arvesse, et tarbijatel on neis riikides 
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kasutab 100 % majapidamistest; siiski praktilisi raskusi oma õiguse 
kasutamisel ning et taotletav eesmärk 
peab olema pakkuda pangateenustele 
juurdepääsu õigust 100 %
majapidamistest, nagu see on praegu
Soomes ja Taanis;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus H

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

H. arvestades, et õigusaktidega seotud 
lahendused kõigi inimeste jaoks põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamiseks on 
andnud rahuldavaid tulemusi Belgias ja 
Prantsusmaal, kus pangateenuseid 
mittekasutavate kodanike arv on 
vähenenud vastavalt 75 % ja 30 %, samuti 
Soomes ja Taanis, kus pangateenuseid 
kasutab 100 % majapidamistest;

H. arvestades, et õigusaktidega seotud 
lahendused kõigi inimeste jaoks põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamiseks on 
andnud rahuldavaid tulemusi Belgias ja 
Prantsusmaal, kus pangateenuseid 
mittekasutavate kodanike arv on 
vähenenud vastavalt 75 % ja 30 %, samuti 
Soomes ja Taanis, kus pangateenuseid 
kasutab peaaegu 100 % majapidamistest;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et liikmesriigid ei ole 
komisjoni eespool nimetatud soovitusele 
piisavalt reageerinud ja 15 liikmesriigis ei 
ole endiselt mingit õiguslikku ega 
vabatahtlikku nõuet, et pangad pakuksid 
põhilisi pangateenuseid;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 32
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et liikmesriigid ei ole 
komisjoni eespool nimetatud soovitusele 
piisavalt reageerinud ja 15 liikmesriigis ei 
ole endiselt mingit õiguslikku ega 
vabatahtlikku nõuet, et pangad pakuksid 
põhilisi pangateenuseid;

I. arvestades, et mitte kõik liikmesriigid ei 
ole komisjoni eespool nimetatud 
soovitusele piisavalt reageerinud ja 15 
liikmesriigis ei ole endiselt mingit 
õiguslikku ega vabatahtlikku nõuet, et 
pangad pakuksid põhilisi pangateenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus I

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

I. arvestades, et liikmesriigid ei ole 
komisjoni eespool nimetatud soovitusele
piisavalt reageerinud ja 15 liikmesriigis ei 
ole endiselt mingit õiguslikku ega 
vabatahtlikku nõuet, et pangad pakuksid 
põhilisi pangateenuseid;

I. arvestades, et liikmesriigid ei ole võtnud
piisavalt komisjoni soovituses 
(juurdepääsu kohta põhimaksekontole)
nõutavaid meetmeid, kusjuures 10 
liikmesriiki ei ole saatnud komisjonile 6. 
märtsiks 2012 mingit vastust. Arvestades, 
et Itaalia ja Iirimaa on ainsad 
liikmesriigid, kus on võetud konkreetseid 
järelmeetmeid. Arvestades, et enamikus 
liikmesriikides on selgelt puudu 
poliitilisest tahtest teha finantsilise 
kaasatuse ja pangakontode kasutamise 
edendamise nimel tööd ning et liiga 
paljudes liikmesriikides ei ole endiselt 
mingit õiguslikku ega vabatahtlikku nõuet, 
et pangad pakuksid põhilisi 
pangateenuseid;
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Or. en

Muudatusettepanek 34
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et selleks, et põhipangakonto 
oleks mõjus, peab seda olema lihtne avada,
isegi nende jaoks, kellel ei ole standardset 
isikuttõendavat dokumenti, ja see peab 
võimaldama konkreetset valikut 
põhiteenuseid, ning et vaja on võtta 
meetmeid tulemuslikuks järelevalveks ja 
konfliktide lahendamiseks;

J. arvestades, et selleks, et põhipangakonto 
oleks mõjus, peab see olema hoiukonto 
vormis, seda peab olema lihtne avada, seda 
tuleb võimaldada soodushinnaga ja see 
peab pakkuma konkreetset valikut 
teenuseid, näiteks deebetkaarti ja 
ettemakstud kaarti, v.a arvelduskrediit, et
võimaldada kontoomanikule kehtiv 
alternatiiv sularahale; vaja on võtta ka
meetmeid tulemuslikuks järelevalveks ja 
konfliktide lahendamiseks panga ja 
kontoomaniku vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et selleks, et põhipangakonto
oleks mõjus, peab seda olema lihtne avada, 
isegi nende jaoks, kellel ei ole standardset 
isikuttõendavat dokumenti, ja see peab 
võimaldama konkreetset valikut 
põhiteenuseid, ning et vaja on võtta 
meetmeid tulemuslikuks järelevalveks ja 
konfliktide lahendamiseks;

J. arvestades, et selleks, et 
põhimaksekonto oleks mõjus, peab seda 
olema lihtne avada ja see peab võimaldama 
konkreetset valikut põhiteenuseid, ning et 
vaja on võtta meetmeid tulemuslikuks 
järelevalveks ja konfliktide lahendamiseks, 
samuti juurdepääsu võimaldamiseks neile 
kontodele tarbijate jaoks, kellel ei ole 
alalist aadressi või standardset isikut 
tõendavat dokumenti;
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Or. en

Muudatusettepanek 36
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et selleks, et põhipangakonto 
oleks mõjus, peab seda olema lihtne avada, 
isegi nende jaoks, kellel ei ole standardset 
isikuttõendavat dokumenti, ja see peab 
võimaldama konkreetset valikut 
põhiteenuseid, ning et vaja on võtta 
meetmeid tulemuslikuks järelevalveks ja 
konfliktide lahendamiseks;

J. arvestades, et selleks, et põhipangakonto 
oleks mõjus, peab seda olema lihtne avada 
ja see peab võimaldama konkreetset valikut 
põhiteenuseid; samuti on vaja võtta 
meetmeid tulemuslikuks järelevalveks ja 
konfliktide lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Gay Mitchell

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et selleks, et põhipangakonto 
oleks mõjus, peab seda olema lihtne avada, 
isegi nende jaoks, kellel ei ole standardset 
isikuttõendavat dokumenti, ja see peab 
võimaldama konkreetset valikut 
põhiteenuseid, ning et vaja on võtta 
meetmeid tulemuslikuks järelevalveks ja 
konfliktide lahendamiseks;

J. arvestades, et selleks, et põhipangakonto 
oleks mõjus, peab seda olema lihtne avada 
ja see peab võimaldama konkreetset valikut 
põhiteenuseid, ning et vaja on võtta 
meetmeid tulemuslikuks järelevalveks ja 
konfliktide lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Burkhard Balz
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et selleks, et põhipangakonto 
oleks mõjus, peab seda olema lihtne avada, 
isegi nende jaoks, kellel ei ole standardset 
isikuttõendavat dokumenti, ja see peab 
võimaldama konkreetset valikut 
põhiteenuseid, ning et vaja on võtta 
meetmeid tulemuslikuks järelevalveks ja 
konfliktide lahendamiseks;

J. arvestades, et selleks, et põhipangakonto 
oleks mõjus, peab seda olema lihtne avada 
ja see peab võimaldama konkreetset valikut 
põhiteenuseid, ning et vaja on võtta 
meetmeid tulemuslikuks järelevalveks ja 
konfliktide lahendamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 39
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus J a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J a. arvestades, et makseteenuste 
pakkujad peaksid seoses põhiliste 
pangateenuste pakkumisega kohaldama 
rahapesuvastaste ja terrorismi 
rahastamise vältimise õigusnormides 
sätestatud kliendi hoolsuskohustuse 
nõudeid tasakaalustatult ja 
proportsionaalselt; arvestades, et kellelegi 
ei tohiks keelata juurdepääsu 
põhimaksekontole ega diskvalifitseerida 
selle saamisest nimetatud alustel, kui 
selleks ei ole korralikult tõendatud ja 
objektiivseid põhjuseid; arvestades, et 
kõnealuseid õigusnorme ei tohiks kunagi 
kasutada alusetu ettekäändena ärilisest 
seisukohast vähem huvipakkuvate 
klientide tõrjumiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad 
jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust 
põhilistele pangateenustele tasuta 
juurdepääsu tagamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad 
jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust 
põhilistele pangateenustele tasuta 
juurdepääsu tagamiseks;

K. arvestades, et makseteenuste pakkujad
peaksid vastutama põhimaksekontole
tasuta või mõistliku hinnaga juurdepääsu 
tagamise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Gay Mitchell

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad 

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad 
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jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust põhilistele
pangateenustele tasuta juurdepääsu 
tagamiseks;

jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust 
põhipangakontode tasuta avamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Burkhard Balz

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad 
jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust põhilistele 
pangateenustele tasuta juurdepääsu
tagamiseks;

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad 
jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust 
põhipangakontode tasuta avamise
tagamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad 
jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust põhilistele 
pangateenustele tasuta juurdepääsu 
tagamiseks;

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad 
jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust põhilistele 
pangateenustele tasuta või kohase hinnaga
juurdepääsu tagamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad
jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust 
põhilistele pangateenustele tasuta
juurdepääsu tagamiseks;

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad 
pakkuma põhilisi pangateenuseid 
mõistliku hinnaga;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ramon Tremosa i Balcells

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus K

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad 
jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust põhilistele 
pangateenustele tasuta juurdepääsu 
tagamiseks;

K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse 
vastutuse strateegiast peaksid pangad
jagama ametiasutuste ja 
kodanikuühiskonnaga vastutust põhilistele 
pangateenustele tasuta või igal juhul 
mõistliku ja turupõhise hinnaga
juurdepääsu tagamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et põhilistele välja jäetud
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pangateenustele juurdepääsu tagamist 
käsitlev mis tahes algatus peab hõlmama 
kaitset arestimise vastu, et kindlustada 
tarbijate usaldus ja vältida kasutuseta 
pangakontodest tulenevaid kulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamist 
käsitlev mis tahes algatus peab hõlmama
kaitset arestimise vastu, et kindlustada 
tarbijate usaldus ja vältida kasutuseta 
pangakontodest tulenevaid kulusid;

L. arvestades, et põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamist 
käsitlev mis tahes algatus peab võtma 
arvesse riigisiseseid õigusnorme, mis 
käsitlevad kaitset arestimise vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamist 
käsitlev mis tahes algatus peab hõlmama
kaitset arestimise vastu, et kindlustada 
tarbijate usaldus ja vältida kasutuseta 
pangakontodest tulenevaid kulusid;

L. arvestades, et väikese sissetulekuga 
tarbijate usaldust pangandussektori vastu 
suurendav ja nende põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamist 
käsitlev mis tahes algatus peaks seadma 
eesmärgiks ka kontoomanike 
finantskirjaoskuse parandamise, et neil 
tekiks nende finantsolukorra paranedes 
aja jooksul juurdepääs mitmekesisemale 
ELis turuhinnaga pakutavate 
pangateenuste valikule;
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Or. en

Muudatusettepanek 50
Jürgen Klute

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L. arvestades, et põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamist 
käsitlev mis tahes algatus peab hõlmama 
kaitset arestimise vastu, et kindlustada 
tarbijate usaldus ja vältida kasutuseta 
pangakontodest tulenevaid kulusid;

L. arvestades, et ülelaenamine on 
muutunud kogu liidus olulisimaks „uueks 
sotsiaalseks riskiks” ning liidus püsiva 
sotsiaal- ja majanduskriisi tagajärjena on 
oodata, et see halveneb veelgi; arvestades, 
et tagamaks põhilistele pangateenustele 
juurdepääsu, peab mis tahes algatus 
hõlmama kaitset arestimise vastu, et 
kindlustada tarbijate usaldus ja vältida 
kasutuseta pangakontodest tulenevaid 
kulusid;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Sharon Bowles

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus L a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

L a. arvestades, et õiglasele krediidile 
juurdepääsu võimaldamine ja võitlus 
ülelaenamise vastu peaks hõlmama 
hinnangu andmist kõrge intressiga 
lühiajaliste laenude pakkujate ning 
tšekkide sularahaks vahetamise vahendite 
põhjustele ja tagajärgedele kogu liidus, 
pöörates erilist tähelepanu finantsilisele 
tõrjutusele ja ülelaenamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M. arvestades, et vältima peab
konkurentsimoonutusi ja arvesse tuleb 
võtta tarbijate vajadusi piirkondades, kus 
pangad on vähe esindatud, ning seega 
peaks algatuse ulatus olema nii lai kui 
võimalik; arvestades, et lisaks 
krediidiasutustele võiksid põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu pakkuda ka 
muud makseteenuse pakkujad, keda 
reguleeritakse direktiiviga 2007/64/EÜ;

M. arvestades, et vastavalt kehtivatele 
riigisisestele ja ELi õigusaktidele peab 
vältima konkurentsimoonutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M. arvestades, et vältima peab
konkurentsimoonutusi ja arvesse tuleb 
võtta tarbijate vajadusi piirkondades, kus 
pangad on vähe esindatud, ning seega 
peaks algatuse ulatus olema nii lai kui 
võimalik; arvestades, et lisaks 
krediidiasutustele võiksid põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu pakkuda ka 
muud makseteenuse pakkujad, keda 
reguleeritakse direktiiviga 2007/64/EÜ;

M. arvestades, et mis tahes algatuse 
peaeesmärk peaks olema liidus elavate
tarbijate juurdepääs põhilistele 
pangateenustele; väljendab seoses sellega 
heameelt selle üle, et lisaks 
krediidiasutustele, keda reguleeritakse 
direktiiviga 2007/64/EÜ, tegutsevad 
põhiliste makseteenuste, näiteks 
ettemakstud lahenduste pakkujatena ka
teised makseteenuste pakkujad; palub 
seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel võtta 
valdkonnas uusi algatusi välja töötades 
arvesse makseteenuste turu viimaseid 
muutusi;
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Or. en

Muudatusettepanek 54
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M. arvestades, et vältima peab 
konkurentsimoonutusi ja arvesse tuleb 
võtta tarbijate vajadusi piirkondades, kus 
pangad on vähe esindatud, ning seega 
peaks algatuse ulatus olema nii lai kui 
võimalik; arvestades, et lisaks 
krediidiasutustele võiksid põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu pakkuda ka 
muud makseteenuse pakkujad, keda 
reguleeritakse direktiiviga 2007/64/EÜ;

M. arvestades, et vältima peab 
konkurentsimoonutusi ja arvesse tuleb 
võtta tarbijate vajadusi piirkondades, kus 
pangad on vähe esindatud, ning seega 
peaks algatuse ulatus olema nii lai kui 
võimalik; arvestades, et lisaks 
krediidiasutustele peaksid põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu pakkuma ka 
muud asjakohased makseteenuse 
pakkujad, keda reguleeritakse direktiiviga 
2007/64/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M a. arvestades, et juurdepääsu 
põhilistele pangateenustele võiks igas ELi 
liikmesriigis tagada üks või mitu panka 
või muud asutust (muud makseteenuste 
pakkujad), keda reguleeritakse 
direktiiviga 2007/64/EÜ;

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus M a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

M a. liikmesriigis tuleks anda tarbijatele, 
kellel on asjaomase liikmesriigiga side, 
õigus juurdepääsule pangkontole ja selle 
kasutamisele tingimusel, et see tarbija: 1) 
ei oma juba mõnes teises liikmesriigis 
käesoleva lisa punkti 17 nõuetele vastavat 
pangakontot ning 2) esitab kinnituse või 
vähemalt ühe asjaomase liikmesriigi 
deklaratsiooni, mis tõendab, et talle on 
asjaomases liikmesriigis keeldutud 
avamast käesoleva lisa punkti 17 nõuetele 
vastavat pangakontot.
Mitteammendavad näited sidemest 
liikmesriigiga: kodakondsus, elukoht, 
töökohaga seotud küsimused, 
sisseastumine haridust või kutseõpet 
pakkuvasse asutusse, perekonnaasjad või 
muud tegurid, mis võivad kujutada endast 
sidet asjaomase liikmesriigiga;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N. arvestades, et põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamist 
käsitlevat mis tahes algatust peab toetama 
hästikorraldatud 
kommunikatsioonikampaaniaga, mille 
eesmärk on suurendada teadlikkust 
tarbijate õiguste ja teenusepakkujate 

N. arvestades, et põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamist 
käsitlevat mis tahes piirkondlikku, 
riiklikku või ELi tasandi algatust peab 
toetama hästikorraldatud 
kommunikatsioonikampaaniaga, mille 
eesmärk on suurendada teadlikkust nii
tarbijate kui ka teenusepakkujate õiguste ja
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kohustuste teemal; kohustuste teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N. arvestades, et põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamist 
käsitlevat mis tahes algatust peab toetama
hästikorraldatud
kommunikatsioonikampaaniaga, mille 
eesmärk on suurendada teadlikkust 
tarbijate õiguste ja teenusepakkujate 
kohustuste teemal;

N. arvestades, et põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamist 
käsitleva mis tahes algatuse puhul tuleks 
kaaluda selle toetamist hästikorraldatud
kommunikatsioonikampaaniaga, mille 
eesmärk on suurendada teadlikkust 
tarbijate ja teenusepakkujate õiguste ja
kohustuste teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N a. arvestades, et ärilisest seisukohast 
vähem huvipakkuvatele tarbijatele põhilisi 
maksekontosid pakkuvatele 
makseteenuste pakkujate töötajatele 
tuleks pakkuda selle kliendirühmaga 
tegelemisel piisavalt koolitust ja aega ning 
seada neile mõistlikult kohandatud 
müügieesmärke;

Or. en
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Muudatusettepanek 60
Olle Schmidt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N a. arvestades, et üliõpilastel, töötajatel 
ja teenusepakkujatel peab olema Euroopa 
Liidus võimalus liikuda rahvusvaheliselt 
ja saada liikuvusest kergesti kasu;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Olle Schmidt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N b. arvestades, et ühes liikmesriigis 
pangakonto avamine ei tohiks nõuda 
tarbijalt olemasoleva konto sulgemist 
teises liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Olle Schmidt

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus N c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

N c. arvestades, et olemasolevad 
makseteenuse pakkuja nõuded 
põhipangakonto avamiseks on piiravad 
ning võivad takistada Euroopa Liidus 
rahvusvahelist liikuvust;
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Or. en

Muudatusettepanek 63
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada 2012. aasta 
lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel seadusandlik ettepanek 
või ettepanekud kõigile liidus elavatele 
tarbijatele põhilistele pangateenustele
juurdepääsu tagamise kohta, järgides 
resolutsiooni ettepaneku lisas esitatud 
üksikasjalikke soovitusi;

1. palub komisjonil tutvustada 2014. aasta 
lõpuks Euroopa Parlamendile sõltumatut 
mõjuhinnangut liikmesriikide 
seadusandlike või mitte-seadusandlike 
meetmete kohta, võttes arvesse oma 18. 
juuli 2011. aasta soovitust 2011/442/EÜ 
juurdepääsu kohta põhimaksekontole,
enne kui komisjon esitab mis tahes 
vajaliku õigusakti ettepaneku;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Burkhard Balz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada 2012. aasta 
lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel seadusandlik ettepanek 
või ettepanekud kõigile liidus elavatele 
tarbijatele põhilistele pangateenustele 
juurdepääsu tagamise kohta, järgides 
resolutsiooni ettepaneku lisas esitatud 
üksikasjalikke soovitusi;

1. palub komisjonil esitada 2012. aasta 
lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel direktiivi ettepanek või 
ettepanekud kõigile liidus elavatele 
tarbijatele põhilistele pangateenustele 
juurdepääsu tagamise kohta, järgides 
resolutsiooni ettepaneku lisas esitatud 
üksikasjalikke soovitusi;

Or. de
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Muudatusettepanek 65
Philippe De Backer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada 2012. aasta 
lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel seadusandlik ettepanek 
või ettepanekud kõigile liidus elavatele 
tarbijatele põhilistele pangateenustele 
juurdepääsu tagamise kohta, järgides 
resolutsiooni ettepaneku lisas esitatud 
üksikasjalikke soovitusi;

1. palub liikmesriikidel võtta 2012. aasta 
lõpuks sobivaid meetmeid ja teavitada 
komisjoni; palub komisjonil esitada 31. 
jaanuariks 2013 üksikasjalik ülevaade 
olukorrast kõigis liikmesriikides; kui 
liikmesriigid ei ole sobivaid meetmeid 
võtnud, palub komisjonil esitada 2013. 
aasta juuliks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 114 alusel seadusandlik 
ettepanek liidus elavatele tarbijatele 
põhilistele pangateenustele juurdepääsu 
tagamise kohta, järgides resolutsiooni 
ettepaneku lisas esitatud üksikasjalikke 
soovitusi;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Olle Schmidt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada 2012. aasta 
lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel seadusandlik ettepanek 
või ettepanekud kõigile liidus elavatele 
tarbijatele põhilistele pangateenustele 
juurdepääsu tagamise kohta, järgides 
resolutsiooni ettepaneku lisas esitatud 
üksikasjalikke soovitusi;

1. palub komisjonil esitada 2012. aasta 
lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel seadusandlik ettepanek 
või ettepanekud kõigile seaduslikele 
elanikele põhilistele pangateenustele 
juurdepääsu tagamise kohta, järgides 
resolutsiooni ettepaneku lisas esitatud 
üksikasjalikke soovitusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Emilie Turunen
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada 2012. aasta 
lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel seadusandlik ettepanek 
või ettepanekud kõigile liidus elavatele 
tarbijatele põhilistele pangateenustele 
juurdepääsu tagamise kohta, järgides 
resolutsiooni ettepaneku lisas esitatud 
üksikasjalikke soovitusi;

1. palub komisjonil esitada 2012. aasta 
lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel seadusandlik ettepanek 
või ettepanekud kõigile liidus elavatele
füüsilistele isikutele põhilistele 
pangateenustele juurdepääsu tagamise 
kohta, järgides resolutsiooni ettepaneku 
lisas esitatud üksikasjalikke soovitusi; 

Or. en

Muudatusettepanek 68
Liem Hoang Ngoc

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. palub komisjonil esitada 2012. aasta 
lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel seadusandlik ettepanek 
või ettepanekud kõigile liidus elavatele 
tarbijatele põhilistele pangateenustele 
juurdepääsu tagamise kohta, järgides 
resolutsiooni ettepaneku lisas esitatud 
üksikasjalikke soovitusi;

1. palub komisjonil esitada 2012. aasta 
lõpuks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 alusel seadusandlik ettepanek 
või ettepanekud kõigile liidus elavatele 
tarbijatele põhilistele pangateenustele 
tasuta juurdepääsu tagamise kohta, 
järgides resolutsiooni ettepaneku lisas
esitatud üksikasjalikke soovitusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et nimetatud soovitused on 
kooskõlas põhiõigustega ja subsidiaarsuse 
põhimõttega;

2. palub komisjonil ja vajaduse korral 
liikmesriikidel kontrollida, kas siin
nimetatud soovitused on kooskõlas 
põhiõigustega ning subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Olle Ludvigsson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et taotletaval ettepanekul 
puudub finantsmõju;

3. on seisukohal, et taotletaval ettepanekul 
puudub igasugune finantsmõju ELi 
eelarvele;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Ivo Strejček

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et taotletaval ettepanekul 
puudub finantsmõju;

3. palub komisjonil ja vajaduse korral 
liikmesriikidel hinnata, kas käesoleval 
ettepanekul on või ei ole finantsmõju
nende vastavatele eelarvetele;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Philippe De Backer



PE486.164v01-00 36/119 AM\897689ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et taotletaval ettepanekul 
puudub finantsmõju;

3. on seisukohal, et taotletaval ettepanekul 
puudub finantsmõju Euroopa Liidu 
eelarvele;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – sissejuhatav osa

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Euroopa Parlament on seisukohal, et 
vastuvõetava õigusakti eesmärk peaks 
olema reguleerida järgmist:

Euroopa Parlament on seisukohal, et 
põhilistele pangateenustele juurdepääsu 
eesmärk peaks olema järgmine: 

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige -1 (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

-1. Enne õigusakti ettepaneku esitamist 
parlamendile ja nõukogule peaks 
komisjon sellise ettepaneku 
reguleerimisala ja vahendite selgitamiseks 
läbi viima sõltumatu mõju hindamise; 
mõju hindamine peaks iseäranis 
selgitama järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige -1 (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

-1. „Põhipangakonto” tuleks määratleda 
kui käesoleva õigusakti sätetega 
kooskõlas pakutav maksekonto. 
Põhikonto iseloomuga maksekontosid, 
mis ei ole käesolevate sätetega täielikus 
kooskõlas, ei tohiks selle mõiste alla 
kuuluvaks lugeda.

"Or. en

Muudatusettepanek 76
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 1

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

1. Õigusakt peaks kohustama võimalikult
paljusid direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 
lõikes 9 määratletud makseteenuse 
pakkujaid põhilisi pangateenuseid 
osutama.

1. Iga liikmesriik peaks otsustama, kui
paljud direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 
lõikes 9 määratletud makseteenuse 
pakkujad (pangad või muud asutused) 
peaksid pakkuma juurdepääsu põhilistele 
pangateenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 1
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

1. Õigusakt peaks kohustama võimalikult
paljusid direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 
lõikes 9 määratletud makseteenuse 
pakkujaid põhilisi pangateenuseid 
osutama.

1. Õigusakt peaks kohustama kõiki 
direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 9 
määratletud makseteenuse pakkujaid, kes 
pakuvad tavapärase ettevõtluse 
lahutamatu osana klientidele 
maksekontosid, pakkuma 
põhimaksekontot.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 1

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

1. Õigusakt peaks kohustama võimalikult
paljusid direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 
lõikes 9 määratletud makseteenuse 
pakkujaid põhilisi pangateenuseid osutama.

1. Õigusakt peaks kohustama direktiivi 
2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 9 määratletud 
makseteenuse pakkujaid põhilisi 
pangateenuseid osutama.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 1

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

1. Õigusakt peaks kohustama võimalikult 
paljusid direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 
lõikes 9 määratletud makseteenuse 
pakkujaid põhilisi pangateenuseid osutama.

1. Õigusakt peaks andma liikmesriikidele 
õiguse kohustada võimalikult paljusid 
direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 9 
määratletud makseteenuse pakkujaid 
põhilisi pangateenuseid osutama.

Or. de
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Muudatusettepanek 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 1

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

1. Õigusakt peaks kohustama võimalikult 
paljusid direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 
lõikes 9 määratletud makseteenuse 
pakkujaid põhilisi pangateenuseid osutama.

1. Õigusakt peaks innustama võimalikult 
paljusid direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 
lõikes 9 määratletud makseteenuse 
pakkujaid põhilisi pangateenuseid osutama.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 1

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

1. Õigusakt peaks kohustama võimalikult 
paljusid direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 
lõikes 9 määratletud makseteenuse 
pakkujaid põhilisi pangateenuseid osutama. 

1. Mis tahes Euroopa õigusakt peaks 
kohustama liikmesriike tagama 
juurdepääsu põhilistele pangateenustele, 
eelistatavalt kohustades direktiivi 
2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 9 määratletud 
makseteenuse pakkujaid põhilisi 
pangateenuseid osutama. Märgib seoses 
sellega, et makseteenuste, näiteks 
ettemakstud lahenduste pakkumisega 
tegelevad ka teised makseteenuste 
pakkujad kui need, kes on määratletud 
direktiivi 2007/64/EÜ artikli 4 lõikes 9; 
seetõttu võib olla kasulik võtta valdkonnas 
uute algatuste väljatöötamisel arvesse ka 
neid arenguid makseteenuste turul.

Or. en



PE486.164v01-00 40/119 AM\897689ET.doc

ET

Muudatusettepanek 82
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 1 a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

1 a. Mis tahes õigusakti ettepanek peaks 
järgima subsidiaarsuse põhimõtet ning 
võtma arvesse olemasolevaid õiguslikke 
või vabatahtlikke kordi liikmesriikides, 
kus õigus juurdepääsule pangakontole ja 
selle kasutamisele on juba edukalt 
tagatud.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 2

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

2. Selleks et vältida siiski liigset koormust 
sellistele makseteenuste pakkujatele, kes 
pakuvad teenuseid, mis ei ole 
põhipangakonto jaoks vajalikud, tuleks 
sellise konto pakkumise kohustusest 
kõrvale jätta

välja jäetud

a. direktiivi 2007/64/EÜ artikli 1 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
makseteenuse pakkujad; 
b. makseasutused, kellel on luba 
osutada ainult ühte või enamat direktiivi 
2007/64/EÜ lisa punktides 4–7 loetletud 
makseteenustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 84
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 2

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

2. Selleks et vältida siiski liigset koormust 
sellistele makseteenuste pakkujatele, kes 
pakuvad teenuseid, mis ei ole 
põhipangakonto jaoks vajalikud, tuleks
sellise konto pakkumise kohustusest 
kõrvale jätta

2. Vastavalt tuleks selleks, et vältida liigset 
koormust sellistele makseteenuste 
pakkujatele, kes ei paku tarbijatele 
maksekonto teenuseid, põhimaksekonto
pakkumise kohustusest üldjuhul kõrvale 
jätta järgmised teenusepakkujad:

Or. en

Muudatusettepanek 85
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 3

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

3. Liikmesriikidel peaks olema luba jätta 
põhipangakonto pakkumise kohustusest 
kõrvale 

välja jäetud

a. koostööl põhineva majandusmudeli 
kohaselt ja mittetulunduslikul alusel 
tegutsevad või teatavate kindlaksmääratud 
kriteeriumide (nt kutseala) kohast 
liikmesust nõudvad makseteenuse 
pakkujad;
b. makseteenuse pakkujad, kelle eelneval 
aastal teostatud tehingute kogusumma on 
alla 3 miljoni euro. 

Or. en

Muudatusettepanek 86
Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 3

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

3. Liikmesriikidel peaks olema luba jätta 
põhipangakonto pakkumise kohustusest 
kõrvale 

välja jäetud

a. koostööl põhineva majandusmudeli 
kohaselt ja mittetulunduslikul alusel 
tegutsevad või teatavate kindlaksmääratud 
kriteeriumide (nt kutseala) kohast 
liikmesust nõudvad makseteenuse 
pakkujad;
b. makseteenuse pakkujad, kelle eelneval 
aastal teostatud tehingute kogusumma on 
alla 3 miljoni euro. 

Or. en

Muudatusettepanek 87
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 3

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

3. Liikmesriikidel peaks olema luba jätta 
põhipangakonto pakkumise kohustusest 
kõrvale

3. Liikmesriikidel peaks juhul, kui see ei 
kahjusta ebaproportsionaalselt 
konkurentsi ega tarbijate õigust 
juurdepääsule, olema luba jätta 
põhimaksekonto pakkumise kohustusest 
kõrvale järgmised teenusepakkujad:

Or. en

Muudatusettepanek 88
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 3
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

3. Liikmesriikidel peaks olema luba jätta 
põhipangakonto pakkumise kohustusest 
kõrvale 

3. Liikmesriikidel peaks olema luba jätta 
makseteenuse pakkujad põhipangakonto 
pakkumise kohustusest kõrvale, kui nad 
vastavad vähemalt ühele järgmistest 
kriteeriumidest:

Or. en

Muudatusettepanek 89
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 3 – punkt a

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

a. koostööl põhineva majandusmudeli 
kohaselt ja mittetulunduslikul alusel
tegutsevad või teatavate kindlaksmääratud 
kriteeriumide (nt kutseala) kohast 
liikmesust nõudvad makseteenuse 
pakkujad;

a. mittetulunduslikul alusel tegutsevad või 
üldises jaepanganduses mittetegutsevad 
või teatavate kindlaksmääratud 
kriteeriumide (nt kutseala) kohast 
liikmesust nõudvad makseteenuse 
pakkujad;

Or. de

Muudatusettepanek 90
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 3 – punkt a

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

a. koostööl põhineva majandusmudeli 
kohaselt ja mittetulunduslikul alusel 
tegutsevad või teatavate kindlaksmääratud 
kriteeriumide (nt kutseala) kohast 
liikmesust nõudvad makseteenuse 
pakkujad;

a. mittetulunduslikul alusel tegutsevad või 
teatavate kindlaksmääratud kriteeriumide 
(nt kutseala) kohast liikmesust nõudvad 
makseteenuse pakkujad;

Or. de
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Muudatusettepanek 91
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 3 – punkt a

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

a. koostööl põhineva majandusmudeli 
kohaselt ja mittetulunduslikul alusel 
tegutsevad või teatavate kindlaksmääratud 
kriteeriumide (nt kutseala) kohast 
liikmesust nõudvad makseteenuse 
pakkujad;

a. mittetulunduslikul alusel tegutsevad või 
teatavate kindlaksmääratud kriteeriumide 
(nt kutseala) kohast liikmesust nõudvad 
makseteenuse pakkujad; 

Or. en

Muudatusettepanek 92
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 3 – punkt b

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

b. makseteenuse pakkujad, kelle eelneval 
aastal teostatud tehingute kogusumma on 
alla 3 miljoni euro.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 93
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 3 – punkt b

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

b. makseteenuse pakkujad, kelle eelneval 
aastal teostatud tehingute kogusumma on 
alla 3 miljoni euro. 

b. makseteenuse pakkujad, kelle eelneval 
aastal teostatud tehingute kogusumma on 
alla teatava summa. Selles suhtes 
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kohaldatav künnis tuleks määratleda iga 
liikmesriigi jaoks eraldi, olles 
konsulteerinud oluliste huvirühmadega 
riigis, ning ajakohastada seda 
regulaarselt. Liikmesriigid peaksid 
teatama komisjonile oma künnise ning 
selle jõusse jäämise aja.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 4

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

4. Kõik makseteenuse pakkujad, kellele on 
tehtud erand punkti 3 alapunkti a 
kohaselt, peaksid panustama 
kompensatsioonifondi, välja arvatud 
juhul, kui makseteenuse pakkuja tegutseb 
mittetulunduslikul alusel. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 95
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 4

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

4. Kõik makseteenuse pakkujad, kellele on 
tehtud erand punkti 3 alapunkti a 
kohaselt, peaksid panustama 
kompensatsioonifondi, välja arvatud 
juhul, kui makseteenuse pakkuja tegutseb 
mittetulunduslikul alusel.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 4

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

4. Kõik makseteenuse pakkujad, kellele on 
tehtud erand punkti 3 alapunkti a 
kohaselt, peaksid panustama 
kompensatsioonifondi, välja arvatud 
juhul, kui makseteenuse pakkuja tegutseb 
mittetulunduslikul alusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 97
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 4

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

4. Kõik makseteenuse pakkujad, kellele on 
tehtud erand punkti 3 alapunkti a 
kohaselt, peaksid panustama 
kompensatsioonifondi, välja arvatud 
juhul, kui makseteenuse pakkuja tegutseb 
mittetulunduslikul alusel.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 98
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 4
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

4. Kõik makseteenuse pakkujad, kellele on 
tehtud erand punkti 3 alapunkti a 
kohaselt, peaksid panustama 
kompensatsioonifondi, välja arvatud 
juhul, kui makseteenuse pakkuja tegutseb 
mittetulunduslikul alusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 99
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 1 – lõige 4

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

4. Kõik makseteenuse pakkujad, kellele on 
tehtud erand punkti 3 alapunkti a kohaselt, 
peaksid panustama kompensatsioonifondi, 
välja arvatud juhul, kui makseteenuse 
pakkuja tegutseb mittetulunduslikul alusel.

4. Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
kohustada makseteenuse pakkujaid, 
kellele on tehtud erand punkti 3 alapunkti a 
kohaselt, panustama 
kompensatsioonifondi, välja arvatud juhul, 
kui makseteenuse pakkuja tegutseb 
mittetulunduslikul alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 5

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muul kui kaubanduslikel, ärilistel 
või ametialastel eesmärkidel ja kes elab 
liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muudel kui kaubanduslikel, 
ärilistel või ametialastel eesmärkidel ja kes 
elab liidus seaduslikult riigis, kus on ta 
alaline elukoht, oleks õigus avada selles
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pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal 
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat 
põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil.

liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal 
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat 
arvelduskontot või põhimaksekontot ja 
talle on tõendatavalt keeldutud 
arvelduskonto andmisest.
Tarbijal peab olema vastava liikmesriigi 
ja makseteenuse pakkuja territooriumiga, 
kus ta kavatseb põhipangakonto avada, 
seos elu-, töö- või õppimiskoha näol.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 5

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muul kui kaubanduslikel, ärilistel 
või ametialastel eesmärkidel ja kes elab 
liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat 
põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil.

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muudel kui kaubanduslikel, 
ärilistel või ametialastel eesmärkidel ja
kellel on side mõne liikmesriigiga, oleks 
õigus avada liikmesriigis põhipangakonto 
ja seda kasutada tingimusel, et asjaomane 
tarbija: 1) ei oma juba mõnes teises 
liikmesriigis käesoleva lisa punkti 17 
nõuetele vastavat pangakontot ning 2) 
esitab kinnituse või vähemalt ühe 
asjaomase liikmesriigi deklaratsiooni, mis 
tõendab, et talle on asjaomases 
liikmesriigis keeldutud avamast käesoleva 
lisa punkti 17 nõuetele vastavat 
pangakontot.

Or. en
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Muudatusettepanek 102
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 5

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muul kui kaubanduslikel, ärilistel 
või ametialastel eesmärkidel ja kes elab 
liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal 
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat 
põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil.

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muudel kui kaubanduslikel, 
ärilistel või ametialastel eesmärkidel ja kes 
elab liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat 
põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil. Seejuures ei tohiks 
põhipangakonto avamist takistada teiste 
põhipangakontode olemasolu teistes 
liikmesriikides ja ELi mittekuuluvates 
riikides.

Or. de

Muudatusettepanek 103
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 5

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muul kui kaubanduslikel, ärilistel 
või ametialastel eesmärkidel ja kes elab 
liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal 
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muudel kui kaubanduslikel, 
ärilistel või ametialastel eesmärkidel ja kes 
elab liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal 
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 
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õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat 
põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil.

õigusaktides sätestatud nõuetele täielikult
vastavat põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil. Õigust avada 
põhipangakontot ei tohiks piirata juhul, 
kui tarbijal on juba teisi pangakontosid, 
k.a põhipangakontosid, mõnes teises 
liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 5

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muul kui kaubanduslikel, ärilistel 
või ametialastel eesmärkidel ja kes elab 
liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal 
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat 
põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil.

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muudel kui kaubanduslikel, 
ärilistel või ametialastel eesmärkidel ja kes 
elab liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
riigis, kus ta tavapäraselt elab,
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal 
ei ole juba olemas jooksevkontot või
käesolevates soovitustes täpsustatud 
tingimuste kohaselt liidu õigusaktides 
sätestatud nõuetele vastavat 
põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil. Pangakonto avamisel on 
vajalik isikut tõendav dokument.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 5
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muul kui kaubanduslikel, ärilistel 
või ametialastel eesmärkidel ja kes elab 
liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal 
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat 
põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil.

5. Mis tahes võimaliku ELi õigusaktiga 
tuleks tagada, et igal ELi kodanikul 
(edaspidi „klient”), kes tegutseb muudel
kui kaubanduslikel, ärilistel või 
ametialastel eesmärkidel ja kes elab liidus 
seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal 
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat 
põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 5

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muul kui kaubanduslikel, ärilistel 
või ametialastel eesmärkidel ja kes elab 
liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada tingimusel, et asjaomasel tarbijal 
ei ole juba olemas käesolevates soovitustes 
täpsustatud tingimuste kohaselt liidu 
õigusaktides sätestatud nõuetele vastavat 
põhimaksekontot selle liikmesriigi 
territooriumil.

5. Õigusaktiga tuleks tagada, et igal 
tarbijal, s.t mis tahes füüsilisel isikul, kes 
tegutseb muudel kui kaubanduslikel, 
ärilistel või ametialastel eesmärkidel ja kes 
elab liidus seaduslikult, oleks õigus avada 
liikmesriigis tegutseva makseteenuse 
pakkuja juures põhipangakonto ja seda 
kasutada.

Or. en



PE486.164v01-00 52/119 AM\897689ET.doc

ET

Muudatusettepanek 107
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 6

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

6. Õigusaktiga tuleks tagada, et tarbijate 
jaoks ei oleks liigselt koormav tõendada 
seda, et neil ei ole põhipangakontot juba 
olemas, ja esitada taotlusprotsessi käigus 
vastavat avaldust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 108
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 6

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

6. Õigusaktiga tuleks tagada, et tarbijate 
jaoks ei oleks liigselt koormav tõendada 
seda, et neil ei ole põhipangakontot juba 
olemas, ja esitada taotlusprotsessi käigus 
vastavat avaldust.

6. Igalt liikmesriigilt tuleks nõuda riikliku 
registri asutamist spetsiifilise 
põhimaksekontodega seotud teabe jaoks.
Registrit tuleks kasutada statistiliste 
andmete koostamiseks ja kontrollimiseks, 
kas põhimaksekontot taotleval tarbijal on 
juba samas liikmesriigis selline konto 
mõne teise makseteenuse pakkuja juures. 
Andmed peaksid olema nii kitsa ulatusega 
kui võimalik ning register peaks võtma 
täielikult arvesse asjaomaste tarbijate 
puutumatust. Iga põhimaksekonto tuleks 
kanda konto avamisel registrisse ning 
konto sulgemisel sellest kustutada. Iga 
põhimaksekonto loomisest keeldumine 
tuleks registreerida anonüümselt koos 
põhjendusega. Sellised keeldumiskanded 
tuleks kustutada registrist hiljemalt aasta 
möödumisel. Makseteenuse pakkujad 
peaksid pöörduma kõnealuse registri eest 
vastutava ametiasutuse poole 
veendumaks, et põhimaksekontot taotleval 
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tarbijal ei ole selles liikmesriigis juba 
sellist kontot.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 6

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

6. Õigusaktiga tuleks tagada, et tarbijate 
jaoks ei oleks liigselt koormav tõendada 
seda, et neil ei ole põhipangakontot juba 
olemas, ja esitada taotlusprotsessi käigus 
vastavat avaldust.

6. Õigusaktiga tuleks tagada, et tarbijate 
jaoks ei oleks liigselt koormav tõendada 
seda, et neil ei ole samas liikmesriigis
õigusaktide nõuetele täielikult vastavat
põhipangakontot juba olemas, ja esitada 
taotlusprotsessi käigus vastavat avaldust. 

Or. en

Muudatusettepanek 110
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 6

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

6. Õigusaktiga tuleks tagada, et tarbijate 
jaoks ei oleks liigselt koormav tõendada 
seda, et neil ei ole põhipangakontot juba 
olemas, ja esitada taotlusprotsessi käigus 
vastavat avaldust.

6. Õigusaktiga tuleks tagada, et tarbijate 
jaoks ei oleks liigselt koormav tõendada 
seda, et neil ei ole põhipangakontot selle 
liikmesriigi territooriumil juba olemas, ja 
esitada taotlusprotsessi käigus vastavat 
avaldust.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 6

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

6. Õigusaktiga tuleks tagada, et tarbijate 
jaoks ei oleks liigselt koormav tõendada 
seda, et neil ei ole põhipangakontot juba 
olemas, ja esitada taotlusprotsessi käigus 
vastavat avaldust. 

6. Õigusaktiga tuleks tagada, et tarbijate 
jaoks ei oleks liigselt koormav tõendada 
seda, et neil ei ole asjaomases liikmesriigis
põhipangakontot juba olemas, ja esitada 
taotlusprotsessi käigus vastavat avaldust. 

Or. en

Muudatusettepanek 112
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 6

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

6. Õigusaktiga tuleks tagada, et tarbijate 
jaoks ei oleks liigselt koormav tõendada 
seda, et neil ei ole põhipangakontot juba 
olemas, ja esitada taotlusprotsessi käigus 
vastavat avaldust. 

6. Õigusaktiga tuleks tagada, et tarbijate 
jaoks ei oleks liigselt koormav tõendada 
seda, et neil ei ole liikmesriigis
põhipangakontot juba olemas, ja esitada 
taotlusprotsessi käigus vastavat avaldust.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 7

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
tuleks kohaldada sõltumata tarbija 
kodakondsusest või elukohast liidus. 
Põhipangakonto avamisel ei tohiks võtta 
arvesse selliseid kriteeriume nagu 
sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus, 

7. Juurdepääs põhipangakontole ei tohiks 
mingil juhul sõltuda teiste toodete või 
teenuste, nt kindlustuse ostmisest.
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individuaalne olukord seoses pankrotiga 
või konto tulevane kasutamine.
Juurdepääs põhipangakontole ei tohiks 
mingil juhul sõltuda teiste toodete või 
teenuste, nt kindlustuse ostmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 7

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
tuleks kohaldada sõltumata tarbija 
kodakondsusest või elukohast liidus. 
Põhipangakonto avamisel ei tohiks võtta 
arvesse selliseid kriteeriume nagu 
sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus, 
individuaalne olukord seoses pankrotiga 
või konto tulevane kasutamine. Juurdepääs 
põhipangakontole ei tohiks mingil juhul 
sõltuda teiste toodete või teenuste, nt 
kindlustuse ostmisest.

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
liikmesriigis tuleks kohaldada tarbijatele, 
kellel on asjaomase liikmesriigiga side.
Mitteammendavad näited sidemest 
liikmesriigiga: kodakondsus, elukoht, 
töökohaga seotud küsimused, 
sisseastumine haridust või kutseõpet 
pakkuvasse asutusse, perekonnaasjad või 
muud tegurid, mis võivad kujutada endast 
sidet asjaomase liikmesriigiga. 
Põhipangakonto avamisel ei tohiks võtta 
arvesse selliseid kriteeriume nagu 
sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus, 
individuaalne olukord seoses pankrotiga 
või konto tulevane kasutamine. Juurdepääs 
põhipangakontole ei tohiks mingil juhul 
sõltuda teiste toodete või teenuste, nt 
kindlustuse ostmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 7
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
tuleks kohaldada sõltumata tarbija 
kodakondsusest või elukohast liidus.
Põhipangakonto avamisel ei tohiks võtta 
arvesse selliseid kriteeriume nagu 
sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus,
individuaalne olukord seoses pankrotiga 
või konto tulevane kasutamine.
Juurdepääs põhipangakontole ei tohiks 
mingil juhul sõltuda teiste toodete või 
teenuste, nt kindlustuse ostmisest.

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
tuleks kohaldada sõltumata ELi kodaniku
elukohast liidus. Põhipangakonto avamisel 
ei tohiks võtta arvesse selliseid kriteeriume 
nagu sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus või
individuaalne olukord seoses pankrotiga.
Konto avamine ja kasutamine peab olema 
krediidiasutuse jaoks siiski põhjendatud.
ELi kodaniku valeandmed seoses 
lepingulise suhtega, tasude 
mittemaksmine ja töötajate või panga 
klientide tõsine häirimine või ohustamine 
on seega põhipangakonto avamisest 
keeldumise või selle sulgemise aluseks.
Juurdepääs põhipangakontole ei tohiks 
mingil juhul sõltuda teiste toodete või 
teenuste, nt kindlustuse ostmisest.

Or. de

Muudatusettepanek 116
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 7

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
tuleks kohaldada sõltumata tarbija 
kodakondsusest või elukohast liidus. 
Põhipangakonto avamisel ei tohiks võtta 
arvesse selliseid kriteeriume nagu 
sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus, 
individuaalne olukord seoses pankrotiga 
või konto tulevane kasutamine. Juurdepääs 
põhipangakontole ei tohiks mingil juhul 
sõltuda teiste toodete või teenuste, nt 
kindlustuse ostmisest.

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
tuleks kohaldada sõltumata tarbija 
kodakondsusest või elukohast liidus. 
Põhipangakonto avamisel ei tohiks võtta 
arvesse selliseid kriteeriume nagu 
sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus, 
individuaalne olukord seoses pankrotiga 
või konto tulevane kasutamine. Juurdepääs 
põhipangakontole ei tohiks mingil juhul 
sõltuda teiste toodete või teenuste, nt 
kindlustuse ostmisest või täiendavast 
pangakontost.
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Or. en

Muudatusettepanek 117
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 7

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
tuleks kohaldada sõltumata tarbija 
kodakondsusest või elukohast liidus.
Põhipangakonto avamisel ei tohiks võtta 
arvesse selliseid kriteeriume nagu 
sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus, 
individuaalne olukord seoses pankrotiga 
või konto tulevane kasutamine. Juurdepääs 
põhipangakontole ei tohiks mingil juhul 
sõltuda teiste toodete või teenuste, nt 
kindlustuse ostmisest.

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
tuleks kohaldada sõltumata tarbija 
kodakondsusest või elukohast liidus.
Põhipangakonto avamisel ei tohiks võtta 
arvesse selliseid kriteeriume nagu 
sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus, 
individuaalne olukord seoses pankrotiga 
või konto tulevane kasutamine ning 
krediidiinfo sissekanded majandusliku 
olukorra kohta. Juurdepääs 
põhipangakontole ei tohiks mingil juhul 
sõltuda teiste toodete või teenuste, nt 
kindlustuse ostmisest.

Or. de

Muudatusettepanek 118
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 7

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
tuleks kohaldada sõltumata tarbija 
kodakondsusest või elukohast liidus. 
Põhipangakonto avamisel ei tohiks võtta 
arvesse selliseid kriteeriume nagu 
sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus, 
individuaalne olukord seoses pankrotiga 
või konto tulevane kasutamine. 

7. Põhipangakontole juurdepääsu õigust 
tuleks kohaldada sõltumata tarbija 
kodakondsusest või elukohast liidus. 
Põhipangakonto avamisel ei tohiks võtta 
arvesse selliseid kriteeriume nagu 
sissetulekute suurus või regulaarsus, 
varasemad laenuandmed, võlakoormus, 
individuaalne olukord seoses pankrotiga 
või konto eeldatav käive. Juurdepääs 
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Juurdepääs põhipangakontole ei tohiks 
mingil juhul sõltuda teiste toodete või 
teenuste, nt kindlustuse ostmisest.

põhipangakontole ei tohiks mingil juhul 
sõltuda teiste toodete või teenuste, nt 
kindlustuse ostmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 8

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

8. Õigusakti tuleks kohaldada ilma, et see 
piiraks liidu eeskirjade kohaldamist, 
eelkõige nende, mis puudutavad 
teenusepakkujate kohustust lõpetada 
erakorralistel juhtudel põhipangakonto 
leping liidu või liikmesriigi asjakohaste 
õigusaktide, nt rahapesu käsitlevate 
õigusaktide alusel. Konto võib samuti 
sulgeda pettuse, usalduse kuritarvitamise 
või dokumentide võltsimise korral. 

8. Mis tahes võimalikku ELi õigusakti 
tuleks kohaldada ilma, et see piiraks liidu 
eeskirjade kohaldamist, eelkõige nende, 
mis puudutavad teenusepakkujate 
kohustust lõpetada erakorralistel juhtudel 
põhipangakonto leping liidu või 
liikmesriigi asjakohaste õigusaktide, nt 
rahapesu käsitlevate õigusaktide alusel. 
Konto võib samuti sulgeda pettuse, 
usalduse kuritarvitamise või dokumentide 
võltsimise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 8

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

8. Õigusakti tuleks kohaldada ilma, et see 
piiraks liidu eeskirjade kohaldamist, 
eelkõige nende, mis puudutavad 
teenusepakkujate kohustust lõpetada 
erakorralistel juhtudel põhipangakonto 
leping liidu või liikmesriigi asjakohaste 
õigusaktide, nt rahapesu käsitlevate 
õigusaktide alusel.

8. Põhipangakonto avamisest võib 
keelduda või selle tühistada ainult 
erandlikel asjaoludel, näiteks 
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1) mittevastavuse korral rahapesu 
käsitlevate õigusaktidega,

Konto võib samuti sulgeda pettuse, 
usalduse kuritarvitamise või dokumentide 
võltsimise korral.

2) pettuse, usalduse kuritarvitamise või 
dokumentide võltsimise korral,

3) pideva põhipangakontoga seotud 
tasude maksmata jätmise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 8

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

8. Õigusakti tuleks kohaldada ilma, et see 
piiraks liidu eeskirjade kohaldamist, 
eelkõige nende, mis puudutavad 
teenusepakkujate kohustust lõpetada 
erakorralistel juhtudel põhipangakonto
leping liidu või liikmesriigi asjakohaste 
õigusaktide, nt rahapesu käsitlevate 
õigusaktide alusel. Konto võib samuti 
sulgeda pettuse, usalduse kuritarvitamise 
või dokumentide võltsimise korral.

8. Õigusakti tuleks kohaldada ilma, et see 
piiraks liidu eeskirjade kohaldamist, 
eelkõige nende, mis puudutavad 
teenusepakkujate kohustust keelduda 
põhimaksekonto avamisest või lõpetada 
erakorralistel juhtudel põhimaksekonto 
leping liidu või liikmesriigi asjakohaste 
õigusaktide, nt rahapesu ja terrorismi 
rahastamist käsitlevate õigusaktide alusel. 
Konto avamisest keelduda või selle
sulgeda võib samuti pettuse, usalduse 
kuritarvitamise või dokumentide võltsimise 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 9

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid peaksid olema kohustatud 9. Liikmesriigid peaksid tagama selle, et 
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tagama selle, et hoolsuskohustusega seotud 
menetlused ei tooks kaasa 
diskrimineerivat kohtlemist näiteks 
tõrjutud rühmade, migrantide, etniliste 
või usuvähemuste või ilma kindla 
aadressita inimeste suhtes. Seetõttu tuleks 
erilist tähelepanu pöörata viisidele, kuidas 
ilma kindla aadressita inimesed saaksid 
täita hoolsuskohustusega seotud nõudeid, 
ja arvesse tuleks võtta riikide parimaid 
tavasid, et tulemuslikult tagada 
juurdepääs kõige põhilisematele 
makseteenustele.

hoolsuskohustusega seotud menetlused 
vastaksid täielikult kehtivatele 
siseriiklikele ja ELi 
diskrimineerimisvastastele õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 9

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid peaksid olema kohustatud 
tagama selle, et hoolsuskohustusega seotud 
menetlused ei tooks kaasa diskrimineerivat 
kohtlemist näiteks tõrjutud rühmade,
migrantide, etniliste või usuvähemuste või
ilma kindla aadressita inimeste suhtes. 
Seetõttu tuleks erilist tähelepanu pöörata 
viisidele, kuidas ilma kindla aadressita 
inimesed saaksid täita hoolsuskohustusega 
seotud nõudeid, ja arvesse tuleks võtta 
riikide parimaid tavasid, et tulemuslikult 
tagada juurdepääs kõige põhilisematele 
makseteenustele.

9. Liikmesriigid peaksid olema kohustatud 
tagama selle, et hoolsuskohustusega seotud 
menetlused ei tooks kaasa diskrimineerivat 
kohtlemist näiteks migrantide ja tõrjutud 
rühmade suhtes või tarbetult paindumatut 
kohtlemist ilma kindla aadressita või 
standardse isikut tõendava dokumendita 
tarbijate suhtes. Erilist tähelepanu tuleks
pöörata sihtrühmapõhistele meetmetele ja 
menetlustele, millega ilma kindla 
aadressita või standardse isikut tõendava 
dokumendita tarbijad saaksid täita 
hoolsuskohustusega seotud nõudeid. 
Seoses sellega tuleks arvesse võtta riikide 
parimaid tavasid. Vajaduse korral peaksid 
liikmesriigid looma nende tarbijate 
toetuseks spetsiaalsed programmid, mille 
raames pädevad asutused ja 
sotsiaaltalitused looksid koostöös 
makseteenuse pakkujatega kindlad ja 
turvalised ebastandardsed vahendid 
aadressi ja isiku tõendamisega seotud 
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probleemide pragmaatiliseks 
lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 9

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

9. Liikmesriigid peaksid olema kohustatud 
tagama selle, et hoolsuskohustusega seotud 
menetlused ei tooks kaasa diskrimineerivat 
kohtlemist näiteks tõrjutud rühmade, 
migrantide, etniliste või usuvähemuste või 
ilma kindla aadressita inimeste suhtes. 
Seetõttu tuleks erilist tähelepanu pöörata 
viisidele, kuidas ilma kindla aadressita 
inimesed saaksid täita 
hoolsuskohustusega seotud nõudeid, ja 
arvesse tuleks võtta riikide parimaid 
tavasid, et tulemuslikult tagada juurdepääs 
kõige põhilisematele makseteenustele.

9. Liikmesriigid peaksid olema kohustatud 
tagama selle, et hoolsuskohustusega seotud 
menetlused ei tooks kaasa diskrimineerivat 
kohtlemist. Arvesse tuleks võtta riikide 
parimaid tavasid, et tulemuslikult tagada 
juurdepääs kõige põhilisematele 
makseteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 10

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

10. Selle hõlbustamiseks tuleks 
põhipangakontosid klassifitseerida 
madala riskiga toodetena vastavalt 
komisjoni direktiivi 2006/70/EÜ (millega 
rakendatakse direktiivi 2005/60/EÜ) 
artikli 3 lõikele 3; teenusepakkujad 
peaksid olema kohustatud kohaldama 

välja jäetud



PE486.164v01-00 62/119 AM\897689ET.doc

ET

kliendi hoolsuskohustuse osas 
lihtsustatud nõudeid ja komisjon peaks 
püüdma veelgi ühtlustada liikmesriikide 
tõlgendusi rahapesuvastastest 
eeskirjadest, et tagada, et sellega ei saaks 
enam põhjendada põhipangakontodele 
juurdepääsu tõkestamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 126
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 10

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

10. Selle hõlbustamiseks tuleks 
põhipangakontosid klassifitseerida 
madala riskiga toodetena vastavalt 
komisjoni direktiivi 2006/70/EÜ (millega 
rakendatakse direktiivi 2005/60/EÜ) 
artikli 3 lõikele 3; teenusepakkujad 
peaksid olema kohustatud kohaldama 
kliendi hoolsuskohustuse osas 
lihtsustatud nõudeid ja komisjon peaks 
püüdma veelgi ühtlustada liikmesriikide 
tõlgendusi rahapesuvastastest 
eeskirjadest, et tagada, et sellega ei saaks 
enam põhjendada põhipangakontodele 
juurdepääsu tõkestamist. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 127
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 10

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

10. Selle hõlbustamiseks tuleks 10. Selle ja konkreetsete rahapesu 
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põhipangakontosid klassifitseerida 
madala riskiga toodetena vastavalt
komisjoni direktiivi 2006/70/EÜ (millega 
rakendatakse direktiivi 2005/60/EÜ) 
artikli 3 lõikele 3; teenusepakkujad 
peaksid olema kohustatud kohaldama 
kliendi hoolsuskohustuse osas 
lihtsustatud nõudeid ja komisjon peaks 
püüdma veelgi ühtlustada liikmesriikide 
tõlgendusi rahapesuvastastest eeskirjadest,
et tagada, et sellega ei saaks enam 
põhjendada põhipangakontodele 
juurdepääsu tõkestamist.

käsitlevate eeskirjade rakendamise 
hõlbustamiseks tuleks kaaluda, kuidas 
saavutada sobiv tasakaal 
põhipangakontole juurdepääsu ja 
hoolsuskohustuse vahel. Seoses sellega 
tuleks täpsustada seost komisjoni 
direktiiviga 2006/70/EÜ Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2005/60/EÜ rakendusmeetmete 
kehtestamise kohta seoses mõistega 
„riikliku taustaga isik” ning kliendi 
suhtes lihtsustatud nõuetekohaste 
hoolsuse menetluste ja harva või väga 
piiratud mahus teostatud finantstegevuse 
alusel tehtud erandite tehniliste 
kriteeriumite kohta. Komisjon peaks 
püüdma veelgi ühtlustada liikmesriikide 
tõlgendusi rahapesuvastastest eeskirjadest.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 10

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

10. Selle hõlbustamiseks tuleks 
põhipangakontosid klassifitseerida madala 
riskiga toodetena vastavalt komisjoni 
direktiivi 2006/70/EÜ (millega 
rakendatakse direktiivi 2005/60/EÜ) artikli 
3 lõikele 3; teenusepakkujad peaksid 
olema kohustatud kohaldama kliendi 
hoolsuskohustuse osas lihtsustatud nõudeid 
ja komisjon peaks püüdma veelgi 
ühtlustada liikmesriikide tõlgendusi 
rahapesuvastastest eeskirjadest, et tagada, 
et sellega ei saaks enam põhjendada
põhipangakontodele juurdepääsu 
tõkestamist. 

10. Selle hõlbustamiseks peaks 
liikmesriikidel olema lubatud 
klassifitseerida põhimaksekontosid madala 
riskiga toodetena vastavalt komisjoni 
direktiivi 2006/70/EÜ (millega 
rakendatakse direktiivi 2005/60/EÜ) artikli 
3 lõikele 3. Vastavalt sellele võiks 
kohustada teenusepakkujaid kohaldama 
kliendi hoolsuskohustuse osas lihtsustatud 
nõudeid. Komisjon peaks püüdma veelgi 
täpsustada rahapesuvastaste ja terrorismi 
rahastamise vastaste eeskirjade 
tõlgendamist, et tagada, et neid 
kohaldataks põhiliste pangateenuste 
kontekstis tasakaalustatult ja 
proportsionaalselt. Kellelegi ei tohiks 
keelata juurdepääsu põhimaksekontole ega 
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diskvalifitseerida kedagi põhimaksekonto 
saamisest neil alustel, v.a juhul, kui 
selleks on hästi põhjendatud ja 
objektiivsed põhjused. Selliseid eeskirju ei 
tohiks kunagi kasutada alusetu 
ettekäändena ärilisest seisukohast vähem 
huvipakkuvate tarbijate tõrjumiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 11

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

11. Õigusakt peaks kohustama 
makseteenuse pakkujaid tegutsema 
põhipangakonto avamisest keeldumise või 
selle sulgemise puhul läbipaistvalt. Selleks 
et võimaldada tarbijal väljendada kahtlust 
makseteenuse pakkuja otsuse üle, peaks 
makseteenuse pakkuja teavitama tarbijat 
kirjalikult põhipangakonto avamisest 
keeldumise või sellise konto sulgemise 
põhjustest. Teenusepakkuja peaks samuti 
olema kohustatud teavitama tarbijat 
alternatiivsete vaidluste lahendamise 
süsteemidega võimalustest.

11. Õigusakt peaks kohustama 
makseteenuse pakkujaid tegutsema 
põhimaksekonto avamisest keeldumise või 
selle sulgemise puhul läbipaistvalt, võttes 
arvesse rahapesu ja terrorismi 
rahastamise vastaseid ning kuritegude 
ennetamist ja uurimist käsitlevaid 
õigusnorme. Selleks et võimaldada tarbijal 
väljendada kahtlust makseteenuse pakkuja 
otsuse üle, peaks makseteenuse pakkuja 
teavitama tarbijat kirjalikult 
põhimaksekonto avamisest keeldumise või 
sellise konto sulgemise põhjustest. 
Teenusepakkuja peaks samuti olema 
kohustatud teavitama tarbijat alternatiivsete 
vaidluste lahendamise süsteemidega 
võimalustest.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 11
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

11. Õigusakt peaks kohustama
makseteenuse pakkujaid tegutsema
põhipangakonto avamisest keeldumise või 
selle sulgemise puhul läbipaistvalt. Selleks 
et võimaldada tarbijal väljendada kahtlust 
makseteenuse pakkuja otsuse üle, peaks 
makseteenuse pakkuja teavitama tarbijat 
kirjalikult põhipangakonto avamisest 
keeldumise või sellise konto sulgemise 
põhjustest. Teenusepakkuja peaks samuti 
olema kohustatud teavitama tarbijat 
alternatiivsete vaidluste lahendamise 
süsteemidega võimalustest.

11. Mis tahes võimalik ELi õigusakt peaks 
tagama, et makseteenuse pakkujad
tegutseksid põhipangakonto avamisest 
keeldumise või selle sulgemise puhul 
läbipaistvalt. Selleks et võimaldada 
kliendil väljendada kahtlust makseteenuse 
pakkuja otsuse üle, peaks makseteenuse 
pakkuja teavitama tarbijat kirjalikult 
põhipangakonto avamisest keeldumise või 
sellise konto sulgemise põhjustest. Seetõttu 
peaks kliendil olema postiaadress, et 
võimaldada kirjalikku suhtlust 
makseteenuse pakkujaga. Teenusepakkuja 
peaks samuti teavitama tarbijat 
alternatiivsete vaidluste lahendamise 
süsteemidega võimalustest.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 11

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

11. Õigusakt peaks kohustama 
makseteenuse pakkujaid tegutsema 
põhipangakonto avamisest keeldumise või 
selle sulgemise puhul läbipaistvalt. Selleks 
et võimaldada tarbijal väljendada kahtlust 
makseteenuse pakkuja otsuse üle, peaks 
makseteenuse pakkuja teavitama tarbijat 
kirjalikult põhipangakonto avamisest 
keeldumise või sellise konto sulgemise 
põhjustest. Teenusepakkuja peaks samuti 
olema kohustatud teavitama tarbijat 
alternatiivsete vaidluste lahendamise 
süsteemidega võimalustest.

11. Õigusakt peaks kohustama 
makseteenuse pakkujaid tegutsema 
põhipangakonto avamisest keeldumise või 
selle sulgemise puhul läbipaistvalt. Selleks 
et võimaldada tarbijal väljendada kahtlust 
makseteenuse pakkuja otsuse üle, peaks 
makseteenuse pakkuja teavitama tarbijat 
kirjalikult põhipangakonto avamisest 
keeldumise või sellise konto sulgemise 
põhjustest. Teenusepakkuja peaks samuti 
olema kohustatud teavitama tarbijat 
alternatiivsete vaidluste lahendamise 
süsteemidega võimalustest. 
Teenusepakkuja ei tohi võtta tarbijalt tasu 
sellise teabe, k.a kirjalikus vormis, 
saamise eest.
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Or. en

Muudatusettepanek 132
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 12

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

12. Õigusaktiga tuleks nõuda, et 
teenusepakkuja kontrolliks viivitamata 
tarbija õigust saada juurdepääs 
põhipangakontole, mistõttu teenusepakkuja 
peab teavitama tarbijat rohkem kui kaks 
nädalat kestvate viivituste põhjustest.
Teenusepakkuja võib nõuda, et tarbija 
tuleks konto avamiseks lähimasse 
kontorisse füüsiliselt kohale.

12. Õigusaktiga tuleks nõuda, et 
teenusepakkuja kontrolliks viivitamata 
tarbija õigust saada juurdepääs 
põhipangakontole, mistõttu teenusepakkuja 
peab teavitama tarbijat rohkem kui kaks 
nädalat kestvate viivituste põhjustest 
kirjalikult ja nõuetekohaselt. Põhjused, 
mis kuuluvad teenusepakkuja 
vastutusalasse, näiteks suurenenud 
töökoormus, ei õigusta viivitust.
Teenusepakkuja võib nõuda, et tarbija 
tuleks konto avamiseks lähimasse 
kontorisse füüsiliselt kohale.

Or. de

Muudatusettepanek 133
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 12

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

12. Õigusaktiga tuleks nõuda, et 
teenusepakkuja kontrolliks viivitamata
tarbija õigust saada juurdepääs 
põhipangakontole, mistõttu 
teenusepakkuja peab teavitama tarbijat 
rohkem kui kaks nädalat kestvate 
viivituste põhjustest. Teenusepakkuja võib 
nõuda, et tarbija tuleks konto avamiseks 
lähimasse kontorisse füüsiliselt kohale.

12. Mis tahes võimaliku ELi õigusaktiga 
tuleks nõuda, et teenusepakkuja kontrolliks 
aegsasti kliendi õigust saada juurdepääs 
põhipangakontole. Teenusepakkuja võib 
nõuda, et tarbija tuleks konto avamiseks 
lähimasse kontorisse füüsiliselt kohale.
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Or. en

Muudatusettepanek 134
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 13

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

13. Õigusakt peaks võimaldama 
põhimaksekonto kasutajal sooritada kõiki 
põhilisi maksetehinguid, nt sissetuleku või 
toetuste saamine, arvete või maksude 
maksmine ning kaupade ja teenuste 
ostmine nii füüsiliselt kui ka 
kaugteenusena, kasutades selleks 
üldkasutatavaid riiklikke süsteeme. 

13. Õigusakt peaks võimaldama 
põhimaksekonto kasutajal sooritada tasuta 
kõiki põhilisi maksetehinguid, nt 
sissetuleku või toetuste saamine, arvete või 
maksude maksmine ning kaupade ja 
teenuste ostmine nii füüsiliselt kui ka 
kaugteenusena, kasutades selleks 
üldkasutatavaid riiklikke süsteeme.

Or. fr

Muudatusettepanek 135
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 13

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

13. Õigusakt peaks võimaldama 
põhimaksekonto kasutajal sooritada kõiki 
põhilisi maksetehinguid, nt sissetuleku või 
toetuste saamine, arvete või maksude 
maksmine ning kaupade ja teenuste 
ostmine nii füüsiliselt kui ka
kaugteenusena, kasutades selleks 
üldkasutatavaid riiklikke süsteeme. 

13. Mis tahes võimalik ELi õigusakt peaks 
võimaldama põhimaksekonto kasutajal 
sooritada kõiki põhilisi maksetehinguid, nt 
sissetuleku või toetuste saamine, arvete või 
maksude maksmine ning kaupade ja 
teenuste ostmine füüsiliselt ja 
kaugteenusena, kasutades selleks vajaduse 
korral üldkasutatavaid riiklikke süsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Olle Ludvigsson
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 14

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

14. Makseteenuse pakkuja ei tohiks koos 
põhipangakontoga selgesõnaliselt ega 
vaikimisi pakkuda arvelduslaenu ega 
krediidi kogusumma ületamise võimalust. 
Tarbija makseteenuse pakkujale 
adresseeritud maksekorraldust ei tohiks 
täita, kui täitmise tulemusena tekib tarbija 
põhipangakontol negatiivne saldo. 
Sõltumata krediidi eesmärgist või vormist 
ei tohiks krediidi saamise võimalust lugeda 
põhipangakonto osaks või sellega seotud 
õiguseks. 

14. Makseteenuse pakkuja ei tohiks koos 
põhipangakontoga selgesõnaliselt ega 
vaikimisi pakkuda arvelduslaenu ega 
krediidi kogusumma ületamise võimalust. 
Tarbija makseteenuse pakkujale 
adresseeritud maksekorraldust ei tohiks 
täita, kui täitmise tulemusena tekib tarbija 
põhipangakontol negatiivne saldo. 
Sõltumata krediidi eesmärgist või vormist 
ei tohiks krediidi saamise võimalust lugeda 
põhipangakonto osaks või sellega seotud 
õiguseks. Makseteenuse pakkujad võiks 
juhul, kui see ei ole kohatu, pakkuda 
põhipangakonto klientidele laenutooteid 
eraldiseisvate teenustena, tingimusel et 
juurdepääsu põhikontole ega selle 
kasutamist ei piirata ühelgi viisil ega 
muudeta selliste toodete ostmisest 
sõltuvaks.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 14

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

14. Makseteenuse pakkuja ei tohiks koos 
põhipangakontoga selgesõnaliselt ega 
vaikimisi pakkuda arvelduslaenu ega 
krediidi kogusumma ületamise võimalust. 
Tarbija makseteenuse pakkujale 
adresseeritud maksekorraldust ei tohiks 
täita, kui täitmise tulemusena tekib tarbija 
põhipangakontol negatiivne saldo. 
Sõltumata krediidi eesmärgist või vormist 
ei tohiks krediidi saamise võimalust lugeda 

14. Tarbija makseteenuse pakkujale 
adresseeritud maksekorraldust ei tohiks 
täita, kui täitmise tulemusena tekib tarbija 
põhipangakontol negatiivne saldo. 
Sõltumata krediidi eesmärgist või vormist 
ei tohiks krediidi saamise võimalust lugeda 
põhipangakonto osaks või sellega seotud 
õiguseks. 
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põhipangakonto osaks või sellega seotud 
õiguseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 138
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 14

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

14. Makseteenuse pakkuja ei tohiks koos 
põhipangakontoga selgesõnaliselt ega 
vaikimisi pakkuda arvelduslaenu ega 
krediidi kogusumma ületamise võimalust.
Tarbija makseteenuse pakkujale 
adresseeritud maksekorraldust ei tohiks 
täita, kui täitmise tulemusena tekib tarbija 
põhipangakontol negatiivne saldo.
Sõltumata krediidi eesmärgist või vormist 
ei tohiks krediidi saamise võimalust lugeda 
põhipangakonto osaks või sellega seotud 
õiguseks.

14. Makseteenuse pakkuja ei tohiks koos 
põhipangakontoga selgesõnaliselt ega 
vaikimisi pakkuda arvelduslaenu ega 
krediidi kogusumma ületamise võimalust.
Tarbija makseteenuse pakkujale 
adresseeritud maksekorraldust ei tohiks 
täita, kui täitmise tulemusena tekib tarbija 
põhipangakontol negatiivne saldo; see ei 
kehti panga tasude kohta teenuste eest, 
mida tarbija kasutas. Sõltumata krediidi 
eesmärgist või vormist ei tohiks krediidi 
saamise võimalust lugeda põhipangakonto 
osaks või sellega seotud õiguseks.

Or. de

Muudatusettepanek 139
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 14

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

14. Makseteenuse pakkuja ei tohiks koos 
põhipangakontoga selgesõnaliselt ega 
vaikimisi pakkuda arvelduslaenu ega 
krediidi kogusumma ületamise võimalust. 
Tarbija makseteenuse pakkujale 
adresseeritud maksekorraldust ei tohiks 
täita, kui täitmise tulemusena tekib tarbija 

14. Makseteenuse pakkuja ei tohiks koos 
põhipangakontoga selgesõnaliselt ega 
vaikimisi pakkuda arvelduslaenu ega 
krediidi kogusumma ületamise võimalust. 
Kliendi makseteenuse pakkujale 
adresseeritud maksekorraldust ei tohiks 
täita, kui täitmise tulemusena tekib kliendi 
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põhipangakontol negatiivne saldo. 
Sõltumata krediidi eesmärgist või vormist 
ei tohiks krediidi saamise võimalust lugeda 
põhipangakonto osaks või sellega seotud 
õiguseks. 

põhipangakontol negatiivne saldo. 
Sõltumata krediidi eesmärgist või vormist 
ei tohiks krediidi saamise võimalust lugeda
põhipangakonto osaks või sellega seotud 
õiguseks.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 15

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

15. Juurdepääs põhipangakontole peaks 
olema tasuta.

15. Põhipangakonto avamine peaks olema 
tasuta. Põhipangakonto kasutamise eest 
võib siiski küsida tasu. Kõik 
põhipangakonto kasutamisega seotud 
tasud peavad olema mõistlikud, 
kulupõhised ning võrreldes 
teenusepakkuja tavalise võrreldavate 
pangakontotoodete hinnakujundusega 
soodsamad. Liikmesriigid võivad 
kehtestada riigi tasandil järgitavaid 
maksimumtasusid.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 15

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

15. Juurdepääs põhipangakontole peaks 
olema tasuta. 

15. Juurdepääs põhipangakontole peaks 
eelistatavalt olema tasuta. Tasud ei tohi 
ületada makseteenuse pakkuja poolt 
teenuse pakkumisel tehtavaid kulutusi ega 
tohiks ühelgi juhul ületada 10 eurot 
aastas.
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Or. en

Muudatusettepanek 142
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 15

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

15. Juurdepääs põhipangakontole peaks 
olema tasuta.

15. Juurdepääs põhimaksekontole peaks 
olema kas tasuta või mõistliku hinnaga.
Tasude võtmise korral peaksid need olema 
sellised, et kuludega seotud põhjused ei 
takistaks ühelgi tarbijal põhimaksekonto 
avamist ega kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 15

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

15. Juurdepääs põhipangakontole peaks 
olema tasuta.

15. Juurdepääsu põhipangakontole tuleks 
pakkuda hinnatasemel, mis on konkreetse 
makseteenuse pakkuja standardse 
hoiukonto tasust madalam, v.a kui see on 
juba tasuta kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 15
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

15. Juurdepääs põhipangakontole peaks 
olema tasuta.

15. Põhipangakonto avamine peaks olema 
tasuta.

Or. de

Muudatusettepanek 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 15

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

15. Juurdepääs põhipangakontole peaks 
olema tasuta.

15. Juurdepääs põhipangakontole peaks 
olema kas tasuta või kohase hinnaga.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 15

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

15. Juurdepääs põhipangakontole peaks 
olema tasuta. 

15. Põhipangakonto avamine peaks olema 
tasuta.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 15 a (uus)
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

. 15 a. Makseteenuse pakkujad peaksid 
olema kohustatud tagama, et nende 
pakutavate toodete seas oleks 
põhipangakonto alati – olenemata 
võrdlemise viisist – kõige taskukohasem 
konto põhimaksetehingute sooritamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 15 b (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

. 15 b. Tagamaks, et põhimakseteenuste 
kulud ei läheks tegelikult ebamõistlikuks, 
tuleks igalt liikmesriigilt nõuda, et ta 
kehtestaks ülempiiri põhimaksekonto 
avamise ja kasutamisega seotud aastasele 
tasude kogusummale. Kuigi sellised 
ülempiirid tuleks kohandada riiklikele 
oludele – näites üldise tarbijahinna 
taseme ja tavaliste pangakontodega 
seotud keskmiste tasude alusel – ei tohiks 
see üheski liikmesriigis olla fikseeritud 
kõrgemal tasemel kui 15 eurot või eurot 
mittekasutavates liikmesriikides nende 
riiklikus valuutas väljendatud 
samaväärne summa.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 15 c (uus)
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

. 15 c. Liikmesriikidel peaks olema lubatud 
sätestada, et ülempiiri alla kuuluvate 
tasude kogusumma ei peaks hõlmama 
enamat kui teatud maksimaalset arvu 
tehinguid – mis võivad olla jaotatud eri 
tehingukategooriatesse. Sellised tehingute 
piirangud peaksid siiski jätma tarbijatele 
alati piisavalt ruumi kõigi tavapäraste 
igapäevaste tehingute tegemiseks ilma 
maksimumarve ületamata. Tehingute 
maksimumarvude ületamisel peaks 
lisanduvate tehingute eest võtma 
mõistlikku hinda. Makseteenuse pakkujad 
peaksid kliente maksimumarvudele 
lähenemisest alati hoiatama.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 15 d (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

. 15 d. Viiviseid ei tohiks antud kontekstis 
aastase tasude kogusumma hulka 
arvestada.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 16

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

16. Kõik viivised peaksid olema 16. Õigusaktis tuleks tagada, et tarbija ei 
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taskukohased ning teenusepakkuja 
tavalise hinnapoliitikaga vähemalt sama 
soodsal tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, 
et tarbija ei pea maksma tasusid ega trahve, 
mis on põhjustatud tema tahtest 
sõltumatutest asjaoludest, näiteks tema
kontol olevate vahendite ebapiisavusest, 
mis on tekkinud palga või 
sotsiaalhüvituste hilinenud väljamaksmise 
tõttu.

pea maksma tasusid ega trahve, mis on 
põhjustatud tema kontol olevate vahendite 
ebapiisavusest.

Or. fr

Muudatusettepanek 152
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 16

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

16. Kõik viivised peaksid olema 
taskukohased ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, et 
tarbija ei pea maksma tasusid ega trahve, 
mis on põhjustatud tema tahtest 
sõltumatutest asjaoludest, näiteks tema 
kontol olevate vahendite ebapiisavusest, 
mis on tekkinud palga või 
sotsiaalhüvituste hilinenud väljamaksmise 
tõttu.

16. Kõik viivised peaksid olema 
mõistlikud ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 16

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

16. Kõik viivised peaksid olema 16. Kõik viivised peaksid olema 
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taskukohased ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, et 
tarbija ei pea maksma tasusid ega trahve, 
mis on põhjustatud tema tahtest 
sõltumatutest asjaoludest, näiteks tema 
kontol olevate vahendite ebapiisavusest, 
mis on tekkinud palga või 
sotsiaalhüvituste hilinenud väljamaksmise 
tõttu.

mõistlikkuse piires ning teenusepakkuja 
tavalise hinnapoliitikaga vähemalt sama 
soodsal tasemel. 

Or. en

Muudatusettepanek 154
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 16

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

16. Kõik viivised peaksid olema 
taskukohased ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, et 
tarbija ei pea maksma tasusid ega trahve, 
mis on põhjustatud tema tahtest 
sõltumatutest asjaoludest, näiteks tema 
kontol olevate vahendite ebapiisavusest, 
mis on tekkinud palga või 
sotsiaalhüvituste hilinenud väljamaksmise 
tõttu.

16. Kõik viivised peaksid olema 
taskukohased ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
tasemel.

Or. de

Muudatusettepanek 155
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 16

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

16. Kõik viivised peaksid olema 16. Kõik viivised peaksid olema 



AM\897689ET.doc 77/119 PE486.164v01-00

ET

taskukohased ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, et tarbija 
ei pea maksma tasusid ega trahve, mis on 
põhjustatud tema tahtest sõltumatutest 
asjaoludest, näiteks tema kontol olevate 
vahendite ebapiisavusest, mis on tekkinud 
palga või sotsiaalhüvituste hilinenud 
väljamaksmise tõttu.

mõistlikud ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, et tarbija 
ei pea maksma tasusid ega trahve, mis on 
põhjustatud tema tahtest sõltumatutest 
asjaoludest, näiteks tema kontol olevate 
vahendite ebapiisavusest, mis on tekkinud 
palga või sotsiaalhüvituste hilinenud 
väljamaksmise tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 16

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

16. Kõik viivised peaksid olema 
taskukohased ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, et 
tarbija ei pea maksma tasusid ega trahve, 
mis on põhjustatud tema tahtest 
sõltumatutest asjaoludest, näiteks tema 
kontol olevate vahendite ebapiisavusest, 
mis on tekkinud palga või 
sotsiaalhüvituste hilinenud väljamaksmise 
tõttu.

16. Kõik viivised peaksid olema 
teenusepakkuja tavalise hinnapoliitikaga 
võrdsel tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 16

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

16. Kõik viivised peaksid olema 
taskukohased ning teenusepakkuja 

16. Õigusaktis tuleks tagada, et tarbija ei 
pea maksma tasusid ega trahve, mis on 
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tavalise hinnapoliitikaga vähemalt sama 
soodsal tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, 
et tarbija ei pea maksma tasusid ega trahve, 
mis on põhjustatud tema tahtest 
sõltumatutest asjaoludest, näiteks tema 
kontol olevate vahendite ebapiisavusest, 
mis on tekkinud palga või sotsiaalhüvituste 
hilinenud väljamaksmise tõttu.

põhjustatud tema tahtest sõltumatutest 
asjaoludest, näiteks tema kontol olevate 
vahendite ebapiisavusest, mis on tekkinud 
palga või sotsiaalhüvituste hilinenud 
väljamaksmise tõttu.

Or. de

Muudatusettepanek 158
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 16

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

16. Kõik viivised peaksid olema 
taskukohased ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, et tarbija 
ei pea maksma tasusid ega trahve, mis on 
põhjustatud tema tahtest sõltumatutest 
asjaoludest, näiteks tema kontol olevate 
vahendite ebapiisavusest, mis on tekkinud 
palga või sotsiaalhüvituste hilinenud 
väljamaksmise tõttu.

16. Kõik viivised peaksid olema 
taskukohased ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, et tarbija 
ei pea maksma tasusid ega trahve, mis on 
põhjustatud tema tahtest sõltumatutest 
asjaoludest, näiteks tema kontol olevate 
vahendite ebapiisavusest, mis on tekkinud 
palga või sotsiaalhüvituste hilinenud 
väljamaksmise tõttu. Kõik kontoga seotud 
tasud peaksid olema läbipaistvad.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 16

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

16. Kõik viivised peaksid olema 
taskukohased ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 

16. Kõik trahvid peaksid olema 
taskukohased ning teenusepakkuja tavalise 
hinnapoliitikaga vähemalt sama soodsal 
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tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, et tarbija 
ei pea maksma tasusid ega trahve, mis on 
põhjustatud tema tahtest sõltumatutest 
asjaoludest, näiteks tema kontol olevate 
vahendite ebapiisavusest, mis on tekkinud 
palga või sotsiaalhüvituste hilinenud 
väljamaksmise tõttu.

tasemel. Õigusaktis tuleks tagada, et tarbija 
ei pea maksma tasusid ega trahve, mis on 
põhjustatud tema tahtest sõltumatutest 
asjaoludest, näiteks tema kontol olevate 
vahendite ebapiisavusest, mis on tekkinud 
palga või sotsiaalhüvituste hilinenud 
väljamaksmise tõttu.

Or. de

Muudatusettepanek 160
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa A – punkt –a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

-a) kõiki maksekonto avamise, kasutamise 
ja sulgemise toiminguid võimaldavad 
teenused;

Or. en

Muudatusettepanek 161
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17– osa A – esimene lõik

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Tarbijatele tuleks kedagi 
diskrimineerimata tagada juurdepääs 
isikuteenindusele, näiteks pangatöötaja 
poolt kliendile isiklikult osutatavatele 
teenustele pangakontorites, ning 
pangaautomaatide kasutamisele ja, kui 
see on tehniliselt võimalik, ka muude 
pankade pangaautomaatide kasutamisele. 
Teenusepakkuja ei tohiks nõuda 
põhipangakonto haldamise teenuse eest 
tasu.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 162
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa A – esimene lõik

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Tarbijatele tuleks kedagi 
diskrimineerimata tagada juurdepääs 
isikuteenindusele, näiteks pangatöötaja 
poolt kliendile isiklikult osutatavatele 
teenustele pangakontorites, ning 
pangaautomaatide kasutamisele ja, kui see 
on tehniliselt võimalik, ka muude pankade 
pangaautomaatide kasutamisele. 
Teenusepakkuja ei tohiks nõuda 
põhipangakonto haldamise teenuse eest 
tasu.

Klientidele tuleks kedagi 
diskrimineerimata tagada juurdepääs 
isikuteenindusele, näiteks pangatöötaja 
poolt kliendile isiklikult osutatavatele 
teenustele pangakontorites, ning 
pangaautomaatide kasutamisele ja, kui see 
on tehniliselt võimalik, ka muude pankade 
pangaautomaatide kasutamisele, ning 
tasud, kui neid rakendatakse, peaksid 
sisalduma põhipangakonto üldises 
haldustasus.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa A – esimene lõik

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Tarbijatele tuleks kedagi 
diskrimineerimata tagada juurdepääs 
isikuteenindusele, näiteks pangatöötaja 
poolt kliendile isiklikult osutatavatele 
teenustele pangakontorites, ning 
pangaautomaatide kasutamisele ja, kui see 
on tehniliselt võimalik, ka muude pankade 
pangaautomaatide kasutamisele. 
Teenusepakkuja ei tohiks nõuda 
põhipangakonto haldamise teenuse eest 
tasu.

Klientidele tuleks kedagi 
diskrimineerimata tagada juurdepääs 
isikuteenindusele, näiteks pangatöötaja 
poolt kliendile isiklikult osutatavatele 
teenustele pangakontorites, ning 
pangaautomaatide kasutamisele ja, kui see 
on tehniliselt võimalik, ka muude pankade 
pangaautomaatide kasutamisele, ning 
tasud, kui neid rakendatakse, peaksid 
sisalduma põhipangakonto üldises 
haldustasus.
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Or. en

Muudatusettepanek 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa A – esimene lõik

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Tarbijatele tuleks kedagi diskrimineerimata 
tagada juurdepääs isikuteenindusele, 
näiteks pangatöötaja poolt kliendile 
isiklikult osutatavatele teenustele 
pangakontorites, ning pangaautomaatide 
kasutamisele ja, kui see on tehniliselt 
võimalik, ka muude pankade 
pangaautomaatide kasutamisele. 
Teenusepakkuja ei tohiks nõuda
põhipangakonto haldamise teenuse eest 
tasu.

Tarbijatele tuleks kedagi diskrimineerimata 
tagada juurdepääs isikuteenindusele, 
näiteks pangatöötaja poolt kliendile 
isiklikult osutatavatele teenustele 
pangakontorites, ning pangaautomaatide 
kasutamisele ja, kui see on tehniliselt 
võimalik, ka muude pankade 
pangaautomaatide kasutamisele. 
Teenusepakkuja peaks võtma 
põhipangakonto haldamise teenuse eest 
kohast tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – punkt A – esimene lõik

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Tarbijatele tuleks kedagi diskrimineerimata 
tagada juurdepääs isikuteenindusele, 
näiteks pangatöötaja poolt kliendile 
isiklikult osutatavatele teenustele 
pangakontorites, ning pangaautomaatide 
kasutamisele ja, kui see on tehniliselt 
võimalik, ka muude pankade 
pangaautomaatide kasutamisele.
Teenusepakkuja ei tohiks nõuda 
põhipangakonto haldamise teenuse eest 
tasu.

Tarbijatele tuleks kedagi diskrimineerimata 
tagada juurdepääs isikuteenindusele, 
näiteks pangatöötaja poolt kliendile 
isiklikult osutatavatele teenustele 
pangakontorites, ning pangaautomaatide 
kasutamisele ja, kui see on tehniliselt 
võimalik, ka muude pankade 
pangaautomaatide kasutamisele.
Teenusepakkuja peaks nõudma
põhipangakonto haldamise teenuse eest 
vastavat ja olemasolevate 
kontomudelitega võrreldavat tasu.
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Or. de

Muudatusettepanek 166
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa A – esimene lõik

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Tarbijatele tuleks kedagi diskrimineerimata 
tagada juurdepääs isikuteenindusele, 
näiteks pangatöötaja poolt kliendile 
isiklikult osutatavatele teenustele 
pangakontorites, ning pangaautomaatide 
kasutamisele ja, kui see on tehniliselt 
võimalik, ka muude pankade 
pangaautomaatide kasutamisele. 
Teenusepakkuja ei tohiks nõuda
põhipangakonto haldamise teenuse eest 
tasu.

Tarbijatele tuleks kedagi diskrimineerimata 
tagada juurdepääs isikuteenindusele, 
näiteks pangatöötaja poolt kliendile 
isiklikult osutatavatele teenustele 
pangakontorites, ning pangaautomaatide 
kasutamisele ja, kui see on tehniliselt 
võimalik, ka muude pankade 
pangaautomaatide kasutamisele. 
Teenusepakkuja peaks võtma 
põhipangakonto haldamise teenuse eest 
minimaalset tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – punkt A – esimene a lõik (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Kui kliendil ei ole kindlat aadressi, siis 
saadab teenusepakkuja kontoväljavõtted 
selle ühingu aadressile, millega ta on 
seotud.

Or. fr

Muudatusettepanek 168
Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa B – punktid a–d

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

a) vahendite ülekandmine 
krediidikorraldustega, muu hulgas 
pankadevaheliste korraldustega;

a) vahendite Euroopa Liidu sisene
ülekandmine eurodes
krediidikorraldustega, muu hulgas 
pankadevaheliste korraldustega;

b) vahendite ülekandmine 
maksetehingutega maksekaardi abil, mis ei 
võimalda selliste maksetehingute tegemist, 
mis ületaksid maksekonto jooksevkonto; 

b) vahendite Euroopa Liidu sisene
ülekandmine eurodes maksetehingutega 
maksekaardi abil, mis ei võimalda selliste 
maksetehingute tegemist, mis ületaksid 
maksekonto jooksevkonto;

c) püsikorralduste täitmine, kaasa arvatud 
pankade vahel liikmesriikides, kus selle 
kasutamine on vajalik põhiliste tehingute 
tegemiseks;

c) Euroopa Liidu sisene püsikorralduste 
täitmine eurodes, kaasa arvatud pankade 
vahel liikmesriikides, kus selle kasutamine 
on vajalik põhiliste tehingute tegemiseks; 

d) otsearvelduste täitmine, kaasa arvatud 
pankade vahel liikmesriikides, kus selle 
kasutamine on vajalik põhiliste tehingute 
tegemiseks.

d) Euroopa Liidu sisene otsearvelduste 
täitmine eurodes, kaasa arvatud pankade 
vahel liikmesriikides, kus selle kasutamine 
on vajalik põhiliste tehingute tegemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17– osa B – punkt c

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

c) püsikorralduste täitmine, kaasa arvatud 
pankade vahel liikmesriikides, kus selle 
kasutamine on vajalik põhiliste tehingute 
tegemiseks; 

c) püsikorralduste täitmine, kaasa arvatud 
pankade vahel; 

Or. en

Muudatusettepanek 170
Olle Ludvigsson
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17– osa B – punkt d

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

d) otsearvelduste täitmine, kaasa arvatud 
pankade vahel liikmesriikides, kus selle 
kasutamine on vajalik põhiliste tehingute 
tegemiseks.

d) otsearvelduste täitmine, kaasa arvatud 
pankade vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa B – esimene lõik

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Nende teenuste kasutamiseks tuleks 
tarbijatele kedagi diskrimineerimata tagada 
juurdepääs teenusepakkuja poolt 
pakutavatele mitmesugustele teenustele, 
nagu käsitsi tehtavatele tehingutele, 
pangaautomaadi kaudu tehtavatele 
tehingutele ning interneti- ja 
telefonipangateenustele. Liikmesriigid 
peaksid määratlema piisava arvu 
standardseid maksetehinguid, mida 
teenusepakkuja peab taotluse korral 
võimaldama ja igakuiselt tegema ilma 
selle eest tasu nõudmata, sõltumata 
sellest, millist kanalit tarbija kasutab. 
Olukorras, kus tarbijal on oht ületada 
suurimat lubatud tasuta tehingute arvu, 
peaks teenusepakkujal olema kohustus 
tarbijat sellest teavitada. Teenusepakkujal 
peaks olema lubatud võtta täiendavate 
tehingute eest kooskõlas tema tavalise 
hinnapoliitikaga kulupõhist tasu või 
selliste tehingute tegemisest keelduda. 
Teenusepakkujal peaks olema õigus võtta 
maksekaardi väljastamise eest kulupõhist 
ühekordset tasu.

Nende teenuste kasutamiseks tuleks 
tarbijatele kedagi diskrimineerimata tagada 
juurdepääs teenusepakkuja poolt 
pakutavatele mitmesugustele teenustele, 
nagu käsitsi tehtavatele tehingutele, 
pangaautomaadi kaudu tehtavatele 
tehingutele ning interneti- ja 
telefonipangateenustele. 
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Or. en

Muudatusettepanek 172
Liem Hoang Ngoc

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – punkt B – esimene lõik

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Nende teenuste kasutamiseks tuleks 
tarbijatele kedagi diskrimineerimata tagada 
juurdepääs teenusepakkuja poolt 
pakutavatele mitmesugustele teenustele, 
nagu käsitsi tehtavatele tehingutele, 
pangaautomaadi kaudu tehtavatele 
tehingutele ning interneti- ja 
telefonipangateenustele. Liikmesriigid 
peaksid määratlema piisava arvu 
standardseid maksetehinguid, mida 
teenusepakkuja peab taotluse korral 
võimaldama ja igakuiselt tegema ilma 
selle eest tasu nõudmata, sõltumata 
sellest, millist kanalit tarbija kasutab. 
Olukorras, kus tarbijal on oht ületada 
suurimat lubatud tasuta tehingute arvu, 
peaks teenusepakkujal olema kohustus 
tarbijat sellest teavitada. Teenusepakkujal 
peaks olema lubatud võtta täiendavate 
tehingute eest kooskõlas tema tavalise 
hinnapoliitikaga kulupõhist tasu või 
selliste tehingute tegemisest keelduda. 
Teenusepakkujal peaks olema õigus võtta 
maksekaardi väljastamise eest kulupõhist 
ühekordset tasu.

Nende teenuste kasutamiseks tuleks 
tarbijatele kedagi diskrimineerimata tagada 
juurdepääs teenusepakkuja poolt 
pakutavatele mitmesugustele teenustele, 
nagu käsitsi tehtavatele tehingutele, 
pangaautomaadi kaudu tehtavatele 
tehingutele ning interneti- ja 
telefonipangateenustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 173
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa B – esimene lõik
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Nende teenuste kasutamiseks tuleks 
tarbijatele kedagi diskrimineerimata tagada 
juurdepääs teenusepakkuja poolt 
pakutavatele mitmesugustele teenustele, 
nagu käsitsi tehtavatele tehingutele, 
pangaautomaadi kaudu tehtavatele 
tehingutele ning interneti- ja 
telefonipangateenustele. Liikmesriigid 
peaksid määratlema piisava arvu 
standardseid maksetehinguid, mida 
teenusepakkuja peab taotluse korral 
võimaldama ja igakuiselt tegema ilma 
selle eest tasu nõudmata, sõltumata 
sellest, millist kanalit tarbija kasutab. 
Olukorras, kus tarbijal on oht ületada 
suurimat lubatud tasuta tehingute arvu, 
peaks teenusepakkujal olema kohustus 
tarbijat sellest teavitada. Teenusepakkujal 
peaks olema lubatud võtta täiendavate 
tehingute eest kooskõlas tema tavalise 
hinnapoliitikaga kulupõhist tasu või 
selliste tehingute tegemisest keelduda.
Teenusepakkujal peaks olema õigus võtta 
maksekaardi väljastamise eest kulupõhist 
ühekordset tasu.

Nende teenuste kasutamiseks tuleks 
klientidele kedagi diskrimineerimata 
tagada juurdepääs teenusepakkuja poolt 
pakutavatele mitmesugustele teenustele, 
nagu käsitsi tehtavatele tehingutele, 
pangaautomaadi kaudu tehtavatele 
tehingutele ning võimalusel interneti- ja 
telefonipangateenustele ning kõnealuste 
lisateenuste suhtes tuleks rakendada 
teenusepakkuja tavapärast 
hinnapoliitikat. Teenusepakkujal peaks 
olema ka õigus võtta maksekaardi 
väljastamise eest kulupõhist ühekordset 
tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17– osa B – esimene lõik

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Nende teenuste kasutamiseks tuleks 
tarbijatele kedagi diskrimineerimata tagada 
juurdepääs teenusepakkuja poolt 
pakutavatele mitmesugustele teenustele, 
nagu käsitsi tehtavatele tehingutele, 
pangaautomaadi kaudu tehtavatele 
tehingutele ning interneti- ja 

Osades A ja B osutatud teenuste 
kasutamiseks tuleks tarbijatele kedagi 
diskrimineerimata tagada juurdepääs 
teenusepakkuja poolt pakutavatele 
mitmesugustele teenustele, nagu käsitsi 
pangakontorite lettides tehtavatele 
tehingutele, pangaautomaadi, k.a tehnilise 



AM\897689ET.doc 87/119 PE486.164v01-00

ET

telefonipangateenustele. Liikmesriigid 
peaksid määratlema piisava arvu 
standardseid maksetehinguid, mida 
teenusepakkuja peab taotluse korral 
võimaldama ja igakuiselt tegema ilma 
selle eest tasu nõudmata, sõltumata 
sellest, millist kanalit tarbija kasutab. 
Olukorras, kus tarbijal on oht ületada 
suurimat lubatud tasuta tehingute arvu, 
peaks teenusepakkujal olema kohustus 
tarbijat sellest teavitada. Teenusepakkujal 
peaks olema lubatud võtta täiendavate 
tehingute eest kooskõlas tema tavalise 
hinnapoliitikaga kulupõhist tasu või 
selliste tehingute tegemisest keelduda. 
Teenusepakkujal peaks olema õigus võtta 
maksekaardi väljastamise eest kulupõhist 
ühekordset tasu.

võimaluse korral teiste teenusepakkujate 
pangaautomaatide kaudu tehtavatele 
tehingutele ning interneti- ja 
telefonipangateenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa C 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Sissetulevate maksete arestimise vastu 
peaks kooskõlas siseriiklike õigusaktidega 
olema sisse seatud minimaalne kaitse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 176
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa C

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Sissetulevate maksete arestimise vastu välja jäetud
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peaks kooskõlas siseriiklike õigusaktidega 
olema sisse seatud minimaalne kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17– osa C

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Sissetulevate maksete arestimise vastu 
peaks kooskõlas siseriiklike õigusaktidega 
olema sisse seatud minimaalne kaitse.

Järgida tuleks siseriiklikke sätteid 
minimaalse kaitse kohta sissetulevate
maksete arestimise vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa C

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Sissetulevate maksete arestimise vastu 
peaks kooskõlas siseriiklike õigusaktidega 
olema sisse seatud minimaalne kaitse.

Sissetulevate maksete arestimise vastu 
võiks kooskõlas siseriiklike õigusaktidega 
olla sisse seatud minimaalne kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa D 

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda täiendavate välja jäetud
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funktsioonide sidumist 
põhipangakontoga. Makseteenuse 
pakkujatel peaks olema lubatud omal 
algatusel laiendada funktsioonide ulatust, 
näiteks lisada hoiuste või rahvusvaheliste 
ülekannete funktsioon. Juurdepääs 
põhipangakontole ei tohiks sõltuda selliste 
lisateenuste ostmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa D

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda täiendavate 
funktsioonide sidumist põhipangakontoga. 
Makseteenuse pakkujatel peaks olema 
lubatud omal algatusel laiendada 
funktsioonide ulatust, näiteks lisada hoiuste 
või rahvusvaheliste ülekannete funktsioon. 
Juurdepääs põhipangakontole ei tohiks 
sõltuda selliste lisateenuste ostmisest.

Liikmesriigid võivad nõuda täiendavate 
funktsioonide sidumist põhipangakontoga. 
Makseteenuse pakkujatel peaks olema 
lubatud omal algatusel laiendada 
funktsioonide ulatust, näiteks lisada hoiuste 
või liiduvälistest riikidest pärinevate ja 
neisse suunduvate rahvusvaheliste 
ülekannete funktsioon. Juurdepääs 
põhipangakontole ei tohiks sõltuda selliste 
lisateenuste ostmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – osa D

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda täiendavate 
funktsioonide sidumist põhipangakontoga. 
Makseteenuse pakkujatel peaks olema 
lubatud omal algatusel laiendada 

Liikmesriigid võivad nõuda täiendavate 
funktsioonide sidumist põhipangakontoga. 
Makseteenuse pakkujatel peaks olema 
lubatud omal algatusel laiendada 
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funktsioonide ulatust, näiteks lisada hoiuste 
või rahvusvaheliste ülekannete funktsioon. 
Juurdepääs põhipangakontole ei tohiks 
sõltuda selliste lisateenuste ostmisest.

funktsioonide ulatust, v.a arvelduskrediidi 
võimaluse loomisega, näiteks lisada 
hoiuste või rahvusvaheliste ülekannete 
funktsioon. Juurdepääs põhipangakontole 
ei tohiks sõltuda selliste lisateenuste 
ostmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 3 – lõige 17 – punkt D

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda täiendavate 
funktsioonide sidumist põhipangakontoga.
Makseteenuse pakkujatel peaks olema 
lubatud omal algatusel laiendada 
funktsioonide ulatust, näiteks lisada hoiuste 
või rahvusvaheliste ülekannete funktsioon.
Juurdepääs põhipangakontole ei tohiks 
sõltuda selliste lisateenuste ostmisest.

Liikmesriigid võivad nõuda täiendavate 
funktsioonide sidumist põhipangakontoga.
Makseteenuse pakkujatel peaks olema 
lubatud omal algatusel laiendada 
funktsioonide ulatust, näiteks lisada hoiuste 
või rahvusvaheliste, ELi-välistele 
kontodele tehtavate ülekannete funktsioon.
Juurdepääs põhipangakontole ei tohiks 
sõltuda selliste lisateenuste ostmisest.

Or. de

Muudatusettepanek 183
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 18

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

18. Õigusaktiga tuleks tarbijaid teavitada 
põhipangakonto avamise võimalusest.
Seetõttu peaks õigusaktiga olema seotud 
laiaulatuslik teavitamisstrateegia nii ELi 
kui ka liikmesriikide tasandil ning selles 
tuleks makseteenuste pakkujaid kohustada 
andma tarbijatele selget teavet.

18. Liikmesriike julgustatakse käivitama 
kampaaniaid, mis suurendavad üldsuse 
teadlikkust põhipangakontode 
kättesaadavusest. Kõnealused
teavituskampaaniad tuleks välja töötada 
koostöös makseteenuste pakkujate, 
tarbijaorganisatsioonide või ühiskondlike 
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nõuandeorganite esindajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 18

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

18. Õigusaktiga tuleks tarbijaid teavitada 
põhipangakonto avamise võimalusest.
Seetõttu peaks õigusaktiga olema seotud 
laiaulatuslik teavitamisstrateegia nii ELi 
kui ka liikmesriikide tasandil ning selles 
tuleks makseteenuste pakkujaid kohustada 
andma tarbijatele selget teavet.

18. Õigusaktiga tuleks tarbijaid teavitada 
põhipangakonto avamise võimalusest.
Seetõttu peaks õigusaktiga olema seotud 
laiaulatuslik teavitamisstrateegia nii ELi 
kui ka liikmesriikide tasandil ning selles 
tuleks makseteenuste pakkujaid kohustada 
andma tarbijatele selget, sealhulgas 
kirjalikku teavet, ja informeerima neid 
aktiivselt põhipangakonto võimalusest.

Or. de

Muudatusettepanek 185
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 18

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

18. Õigusaktiga tuleks tarbijaid teavitada 
põhipangakonto avamise võimalusest. 
Seetõttu peaks õigusaktiga olema seotud 
laiaulatuslik teavitamisstrateegia nii ELi 
kui ka liikmesriikide tasandil ning selles 
tuleks makseteenuste pakkujaid kohustada 
andma tarbijatele selget teavet.

18. Mis tahes võimaliku ELi õigusaktiga
tuleks kliente teavitada põhipangakonto 
avamise võimalusest. Seetõttu peaks 
õigusaktiga olema seotud laiaulatuslik 
teavitamisstrateegia sobival tasandil, et 
anda makseteenuste pakkujatele ja nende 
klientidele selget teavet nende vastavate 
õiguste ja kohustuste kohta seoses 
põhipangakontodega.

Or. en
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Muudatusettepanek 186
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 18

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

18. Õigusaktiga tuleks tarbijaid teavitada 
põhipangakonto avamise võimalusest. 
Seetõttu peaks õigusaktiga olema seotud 
laiaulatuslik teavitamisstrateegia nii ELi 
kui ka liikmesriikide tasandil ning selles 
tuleks makseteenuste pakkujaid kohustada 
andma tarbijatele selget teavet.

18. Õigusaktiga tuleks tarbijaid teavitada 
põhipangakonto avamise võimalusest. 
Seetõttu peaks õigusaktiga olema seotud 
laiaulatuslik teavitamisstrateegia nii ELi 
kui ka liikmesriikide tasandil ning selles 
tuleks makseteenuste pakkujaid kohustada 
aktiivselt andma tarbijatele selget teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 18 a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

18 a. Põhipangakontode 
kasutuselevõtmise sihtrühma kuuluvad 
tarbijad moodustavad eriliste huvide ja 
vajadustega kliendirühma. Tagamaks, et 
seda rühma saaks teenindada 
tähelepanelikult ja vastuvõetavalt, tuleks 
neid kontosid pakkuvate makseteenuse 
pakkujate töötajatele anda piisavalt 
koolitust ja aega ning seada neile 
mõistlikult kohandatud müügieesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 19

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

19. Teavituskampaaniad tuleks välja 
töötada koostöös tarbijaorganisatsioonide 
või ühiskondlike nõuandeorganitega. ELi 
tasandil peaks need eelkõige tõstma 
teadlikkust põhipangateenuste 
kättesaadavuse ja piiriülese juurdepääsu 
õiguse kohta kogu ELis. Liikmesriigi 
tasandil peaks teavituskampaaniate abil 
püüdma anda vajalikku ja arusaadavat 
põhipangakonto elementide, tingimuste ja 
nendega seotud praktiliste sammude 
kohta ning käsitlema ka eriküsimusi, 
näiteks seoses pangateenuseid 
mittekasutavate kodanike ja 
võõrtöötajatega. Liikmesriikide tasandil 
läbiviidavad teavituskampaaniad peaksid 
olema mitmekeelsed, arvestades kõige 
asjakohasemaid emakeeli, milles 
kõnelevad rahvusvähemused või 
migrandid.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 189
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 19

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

19. Teavituskampaaniad tuleks välja 
töötada koostöös tarbijaorganisatsioonide 
või ühiskondlike nõuandeorganitega. ELi 
tasandil peaks need eelkõige tõstma 
teadlikkust põhipangateenuste 
kättesaadavuse ja piiriülese juurdepääsu 
õiguse kohta kogu ELis. Liikmesriigi 
tasandil peaks teavituskampaaniate abil 
püüdma anda vajalikku ja arusaadavat 
põhipangakonto elementide, tingimuste ja 

19. Teavituskampaaniad tuleks välja 
töötada koostöös tarbijaorganisatsioonide 
või ühiskondlike nõuandeorganitega. Kui 
neid viiakse läbi ELi tasandil, peaks need 
eelkõige tõstma teadlikkust 
põhipangateenuste kättesaadavuse ja selle 
lisandväärtuse kohta piiriülestes 
tegevustes osalevatele ELi kodanikele. Kui 
neid viiakse läbi liikmesriigi tasandil,
peaks teavituskampaaniate abil püüdma 
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nendega seotud praktiliste sammude kohta 
ning käsitlema ka eriküsimusi, näiteks 
seoses pangateenuseid mittekasutavate 
kodanike ja võõrtöötajatega. 
Liikmesriikide tasandil läbiviidavad 
teavituskampaaniad peaksid olema 
mitmekeelsed, arvestades kõige 
asjakohasemaid emakeeli, milles 
kõnelevad rahvusvähemused või 
migrandid.

anda vajalikku ja arusaadavat teavet
põhipangakonto elementide, tingimuste ja 
nendega seotud praktiliste sammude kohta 
ning käsitlema ka eriküsimusi, näiteks 
seoses pangateenuseid mittekasutavate 
kodanike ja välismaal tööl käivate 
töötajatega. Liikmesriikide tasandil peaks 
teavituskampaaniaid läbi viima kõigis 
riigi ametlikes keeltes.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 19

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

19. Teavituskampaaniad tuleks välja 
töötada koostöös tarbijaorganisatsioonide 
või ühiskondlike nõuandeorganitega. ELi 
tasandil peaks need eelkõige tõstma 
teadlikkust põhipangateenuste 
kättesaadavuse ja piiriülese juurdepääsu 
õiguse kohta kogu ELis. Liikmesriigi 
tasandil peaks teavituskampaaniate abil 
püüdma anda vajalikku ja arusaadavat 
põhipangakonto elementide, tingimuste ja 
nendega seotud praktiliste sammude kohta 
ning käsitlema ka eriküsimusi, näiteks 
seoses pangateenuseid mittekasutavate 
kodanike ja võõrtöötajatega.
Liikmesriikide tasandil läbiviidavad 
teavituskampaaniad peaksid olema 
mitmekeelsed, arvestades kõige 
asjakohasemaid emakeeli, milles 
kõnelevad rahvusvähemused või 
migrandid.

19. Teavituskampaaniad tuleks välja 
töötada koostöös tarbijaorganisatsioonide 
või ühiskondlike nõuandeorganitega. ELi 
tasandil peaks neid läbi viima ELi 
institutsioonide kaudu ja need peaks 
eelkõige tõstma teadlikkust 
põhipangateenuste kättesaadavuse ja 
piiriülese juurdepääsu õiguse kohta kogu 
ELis. Liikmesriigi tasandil peaks riiklike 
asutuste poolt läbiviidavate 
teavituskampaaniate abil püüdma anda 
vajalikku ja arusaadavat teavet 
põhipangakonto elementide, tingimuste ja 
nendega seotud praktiliste sammude kohta 
ning käsitlema ka eriküsimusi, näiteks 
seoses pangateenuseid mittekasutavate 
kodanike ja võõrtöötajatega.
Liikmesriikide tasandil läbiviidavad 
teavituskampaaniad peaksid olema 
mitmekeelsed, arvestades kõige 
asjakohasemaid emakeeli, milles 
kõnelevad rahvusvähemused või 
migrandid.

Or. de
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Muudatusettepanek 191
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 19

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

19. Teavituskampaaniad tuleks välja 
töötada koostöös tarbijaorganisatsioonide 
või ühiskondlike nõuandeorganitega. ELi 
tasandil peaks need eelkõige tõstma 
teadlikkust põhipangateenuste 
kättesaadavuse ja piiriülese juurdepääsu 
õiguse kohta kogu ELis. Liikmesriigi 
tasandil peaks teavituskampaaniate abil 
püüdma anda vajalikku ja arusaadavat 
põhipangakonto elementide, tingimuste ja 
nendega seotud praktiliste sammude kohta 
ning käsitlema ka eriküsimusi, näiteks 
seoses pangateenuseid mittekasutavate 
kodanike ja võõrtöötajatega. 
Liikmesriikide tasandil läbiviidavad 
teavituskampaaniad peaksid olema 
mitmekeelsed, arvestades kõige 
asjakohasemaid emakeeli, milles 
kõnelevad rahvusvähemused või 
migrandid.

19. Teavituskampaaniad tuleks välja 
töötada koostöös tarbijaorganisatsioonide 
või ühiskondlike nõuandeorganitega. ELi 
tasandil peaks need eelkõige tõstma 
teadlikkust põhipangateenuste 
kättesaadavuse ja piiriülese juurdepääsu 
õiguse kohta kogu ELis. Liikmesriigi 
tasandil peaks teavituskampaaniate abil 
püüdma anda vajalikku ja arusaadavat 
teavet põhipangakonto elementide, 
tingimuste ja nendega seotud praktiliste 
sammude kohta ning käsitlema ka 
eriküsimusi, näiteks seoses pangateenuseid 
mittekasutavate kodanike ja 
võõrtöötajatega. Liikmesriikide tasandil 
läbiviidavad teavituskampaaniad peaksid 
olema mitmekeelsed, arvestades kõige 
asjakohasemaid emakeeli, milles 
kõnelevad rahvusvähemused või 
migrandid. Liikmesriigid peaksid 
kohustama finantsteenuste pakkujaid 
jagama selliste teavituskampaaniate 
rahalist koormust.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 20

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

20. Õigusakti reguleerimisalasse 
kuuluvatele teenusepakkujatele tuleks 

välja jäetud
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teha ülesandeks suurendada teadlikkust 
põhipangakontode kättesaadavuse kohta. 
Neilt tuleks nõuda, et nad teeksid 
põhipangakontodele reklaami ning 
pakuksid sel eesmärgil selget ja 
arusaadavat teavet erinevate 
kättesaadavate kanalite kaudu, näiteks 
teenusepakkuja veebilehel või 
pangakontoris, kus teave tuleks välja 
panna tarbijale nähtaval kohal ja 
standardsetel püsivatel andmekandjatel.

Or. en

Muudatusettepanek 193
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 20

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

20. Õigusakti reguleerimisalasse 
kuuluvatele teenusepakkujatele tuleks 
teha ülesandeks suurendada teadlikkust 
põhipangakontode kättesaadavuse kohta.
Neilt tuleks nõuda, et nad teeksid 
põhipangakontodele reklaami ning 
pakuksid sel eesmärgil selget ja 
arusaadavat teavet erinevate 
kättesaadavate kanalite kaudu, näiteks 
teenusepakkuja veebilehel või 
pangakontoris, kus teave tuleks välja 
panna tarbijale nähtaval kohal ja 
standardsetel püsivatel andmekandjatel.

20. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
õigusakti reguleerimisalasse kuuluvad 
teenusepakkujad teeksid teabe pakutavate 
põhipangakontode erielementide, nendega 
seotud tasude ja nende kasutustingimuste 
kohta tarbijatele kättesaadavaks. Tarbijat 
tuleks teavitada ka sellest, et lisateenuste 
ostmine ei ole põhipangakontole 
juurdepääsemiseks kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 20
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

20. Õigusakti reguleerimisalasse 
kuuluvatele teenusepakkujatele tuleks 
teha ülesandeks suurendada teadlikkust 
põhipangakontode kättesaadavuse kohta.
Neilt tuleks nõuda, et nad teeksid 
põhipangakontodele reklaami ning
pakuksid sel eesmärgil selget ja 
arusaadavat teavet erinevate 
kättesaadavate kanalite kaudu, näiteks 
teenusepakkuja veebilehel või 
pangakontoris, kus teave tuleks välja panna 
tarbijale nähtaval kohal ja standardsetel 
püsivatel andmekandjatel.

20. Õigusakti reguleerimisalasse 
kuuluvatelt teenusepakkujatelt tuleks 
nõuda, et nad pakuksid sel eesmärgil 
põhipangakontode pakkumise kohta 
teavet erinevate kättesaadavate kanalite 
kaudu, näiteks teenusepakkuja veebilehel 
või pangakontoris, kus teave tuleks välja 
panna tarbijale nähtaval kohal ja 
standardsetel püsivatel andmekandjatel.

Or. de

Muudatusettepanek 195
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 20 a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

20 a. Liikmesriigid peaksid ergutama 
pangandusasutusi välja töötama kõige 
haavatavamate klientide saatmise, et 
suurendada nende mõjukust ja aidata neil 
hallata oma eelarvet.

Or. fr

Muudatusettepanek 196
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 21

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

21. Teenusepakkuja peaks pärast tarbija välja jäetud
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vajaduste väljaselgitamist soovitama tal 
avada põhipangakonto, kui see vastab 
tarbija poolt väljendatud vajadustele. 
Põhipangakonto avamisest huvitatud 
tarbija peaks saama teabe püsival 
andmekandjal, kus loetletakse 
pangakontoga seotud teenused ja tuuakse 
välja asjaolu, et konto avamine ei ole 
seotud muude toodete või teenuste 
ostmisega ning kui konto avamisega 
kaasnevad kulud, siis esitatakse ka need. 
Teave peaks olema arusaadav, standardne 
ja võimalikult lihtne ning seda tuleks 
anda ELi selles keeles, mida tarbija 
soovib. Personal peaks veenduma, et 
tarbija sai aru, millised on sellise 
pangakonto avamise puhul tema õigused 
ja kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 21

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

21. Teenusepakkuja peaks pärast tarbija 
vajaduste väljaselgitamist soovitama tal 
avada põhipangakonto, kui see vastab 
tarbija poolt väljendatud vajadustele.
Põhipangakonto avamisest huvitatud 
tarbija peaks saama teabe püsival 
andmekandjal, kus loetletakse 
pangakontoga seotud teenused ja tuuakse 
välja asjaolu, et konto avamine ei ole 
seotud muude toodete või teenuste 
ostmisega ning kui konto avamisega 
kaasnevad kulud, siis esitatakse ka need.
Teave peaks olema arusaadav, standardne 
ja võimalikult lihtne ning seda tuleks anda 
ELi selles keeles, mida tarbija soovib.
Personal peaks veenduma, et tarbija sai 
aru, millised on sellise pangakonto avamise 

21. Teenusepakkuja peaks pärast tarbija 
vajaduste väljaselgitamist, mille käigus 
tarbija esitab tõendi, et talle on seni 
liikmesriigis keeldutud arvelduskonto 
andmisest, soovitama tal avada 
põhipangakonto, kui see vastab tarbija 
poolt väljendatud vajadustele.
Põhipangakonto avamisest huvitatud 
tarbija peaks saama teabe püsival 
andmekandjal, kus loetletakse 
pangakontoga seotud teenused ja tuuakse 
välja asjaolu, et konto avamine ei ole 
seotud muude toodete või teenuste 
ostmisega ning kui konto avamisega 
kaasnevad kulud, siis esitatakse ka need.
Teave peaks olema arusaadav, standardne 
ja võimalikult lihtne. Personal peaks 
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puhul tema õigused ja kohustused. veenduma, et tarbija sai aru, millised on 
sellise pangakonto avamise puhul tema 
õigused ja kohustused.

Or. de

Muudatusettepanek 198
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 21

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

21. Teenusepakkuja peaks pärast tarbija 
vajaduste väljaselgitamist soovitama tal 
avada põhipangakonto, kui see vastab 
tarbija poolt väljendatud vajadustele. 
Põhipangakonto avamisest huvitatud 
tarbija peaks saama teabe püsival 
andmekandjal, kus loetletakse 
pangakontoga seotud teenused ja tuuakse 
välja asjaolu, et konto avamine ei ole 
seotud muude toodete või teenuste 
ostmisega ning kui konto avamisega 
kaasnevad kulud, siis esitatakse ka need. 
Teave peaks olema arusaadav, standardne 
ja võimalikult lihtne ning seda tuleks anda 
ELi selles keeles, mida tarbija soovib.
Personal peaks veenduma, et tarbija sai 
aru, millised on sellise pangakonto 
avamise puhul tema õigused ja 
kohustused.

21. Teenusepakkuja peaks pärast tarbija 
vajaduste väljaselgitamist soovitama tal 
avada põhipangakonto, kui see vastab 
tarbija poolt väljendatud vajadustele. 
Põhipangakonto avamisest huvitatud 
tarbija peaks saama teabe püsival 
andmekandjal, kus loetletakse 
pangakontoga seotud teenused ja tuuakse 
välja asjaolu, et konto avamine ei ole 
seotud muude toodete või teenuste 
ostmisega ning kui konto avamisega 
kaasnevad kulud, siis esitatakse ka need. 
Teave peaks olema arusaadav, standardne 
ja võimalikult lihtne ning seda tuleks anda 
asjaomase ELi liikmesriigi ametlikus 
keeles (ametlikes keeltes).

Or. en

Muudatusettepanek 199
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 21
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

21. Teenusepakkuja peaks pärast tarbija 
vajaduste väljaselgitamist soovitama tal 
avada põhipangakonto, kui see vastab 
tarbija poolt väljendatud vajadustele. 
Põhipangakonto avamisest huvitatud 
tarbija peaks saama teabe püsival 
andmekandjal, kus loetletakse 
pangakontoga seotud teenused ja tuuakse 
välja asjaolu, et konto avamine ei ole 
seotud muude toodete või teenuste 
ostmisega ning kui konto avamisega 
kaasnevad kulud, siis esitatakse ka need. 
Teave peaks olema arusaadav, standardne 
ja võimalikult lihtne ning seda tuleks 
anda ELi selles keeles, mida tarbija 
soovib. Personal peaks veenduma, et tarbija 
sai aru, millised on sellise pangakonto 
avamise puhul tema õigused ja kohustused.

21. Teenusepakkuja peaks pärast tarbija 
vajaduste väljaselgitamist soovitama tal 
avada põhipangakonto, kui see vastab 
tarbija poolt väljendatud vajadustele. 
Põhipangakonto avamisest huvitatud 
tarbija peaks saama teabe püsival 
andmekandjal, kus loetletakse 
pangakontoga seotud teenused ja tuuakse 
välja asjaolu, et konto avamine ei ole 
seotud muude toodete või teenuste 
ostmisega ning kui konto avamisega 
kaasnevad kulud, siis esitatakse ka need. 
Personal peaks veenduma, et tarbija sai 
aru, millised on sellise pangakonto avamise 
puhul tema õigused ja kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 22

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

22. Õigusaktist tulenevad teabenõuded ei 
tohiks piirata direktiivis 2007/64/EÜ 
sätestatud nõudeid tarbijate teavitamise 
kohta.

22. Mis tahes võimalikust ELi õigusaktist 
tulenevad teabenõuded ei tohiks piirata 
direktiivis 2007/64/EÜ sätestatud nõudeid 
tarbijate teavitamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 23
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

23. Liikmesriikidele tuleks teha 
kohustuseks tagada, et teenusepakkujad 
annaksid riiklikele ametiasutustele 
usaldusväärset teavet vähemalt selle kohta, 
kui palju põhipangakontosid on avatud, 
kui palju taotlusi põhipangakonto
avamise kohta on tagasi lükatud, samuti 
tagasilükkamise põhjuste kohta ning selle 
kohta, kui palju põhipangakontosid on 
suletud. Nimetatud teave tuleks esitada 
kokkuvõtlikul kujul.

23. Liikmesriikidele tuleks teha 
kohustuseks tagada, et teenusepakkujad 
annaksid pidevalt riiklikele ametiasutustele 
usaldusväärset teavet avatud ja suletud 
põhimaksekontode kohta ning 
põhimaksekonto avamise taotluste 
tagasilükkamise, samuti tagasilükkamise 
põhjuste kohta. Kõnealuseid andmeid 
tuleks koondada spetsiifilise 
põhimaksekontodega seotud teabe 
saamiseks riiklikesse registritesse. Samuti 
peaksid teenusepakkujad tegema riiklikele 
ametiasutustele kättesaadavaks teabe 
põhimaksekontodega seotud kulude 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 23

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

23. Liikmesriikidele tuleks teha 
kohustuseks tagada, et teenusepakkujad 
annaksid riiklikele ametiasutustele 
usaldusväärset teavet vähemalt selle kohta, 
kui palju põhipangakontosid on avatud, kui 
palju taotlusi põhipangakonto avamise 
kohta on tagasi lükatud, samuti 
tagasilükkamise põhjuste kohta ning selle 
kohta, kui palju põhipangakontosid on 
suletud. Nimetatud teave tuleks esitada 
kokkuvõtlikul kujul.

23. Liikmesriikidele tuleks teha 
kohustuseks tagada, et teenusepakkujad 
annaksid riiklikele ametiasutustele igal 
aastal usaldusväärset teavet vähemalt selle 
kohta, kui palju põhipangakontosid on 
avatud, kui palju taotlusi põhipangakonto 
avamise kohta on tagasi lükatud, samuti 
tagasilükkamise põhjuste kohta ning selle 
kohta, kui palju põhipangakontosid on 
suletud, samuti põhipangakontodega 
seotud tasude kohta. Nimetatud teave 
tuleks esitada kokkuvõtlikul kujul.

Or. en
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Muudatusettepanek 203
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 23

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

23. Liikmesriikidele tuleks teha 
kohustuseks tagada, et teenusepakkujad 
annaksid riiklikele ametiasutustele 
usaldusväärset teavet vähemalt selle kohta, 
kui palju põhipangakontosid on avatud, kui 
palju taotlusi põhipangakonto avamise 
kohta on tagasi lükatud, samuti 
tagasilükkamise põhjuste kohta ning selle 
kohta, kui palju põhipangakontosid on 
suletud. Nimetatud teave tuleks esitada 
kokkuvõtlikul kujul.

23. Liikmesriikidele tuleks teha 
kohustuseks tagada, et teenusepakkujad 
annaksid igal aastal riiklikele 
ametiasutustele usaldusväärset teavet 
vähemalt selle kohta, kui palju 
põhipangakontosid on avatud, kui palju 
taotlusi põhipangakonto avamise kohta on 
tagasi lükatud, samuti tagasilükkamise 
põhjuste kohta ning selle kohta, kui palju 
põhipangakontosid on suletud. Nimetatud 
teave tuleks esitada kokkuvõtlikul kujul.

Or. de

Muudatusettepanek 204
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 23

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

23. Liikmesriikidele tuleks teha 
kohustuseks tagada, et teenusepakkujad 
annaksid riiklikele ametiasutustele 
usaldusväärset teavet vähemalt selle kohta, 
kui palju põhipangakontosid on avatud, kui 
palju taotlusi põhipangakonto avamise 
kohta on tagasi lükatud, samuti 
tagasilükkamise põhjuste kohta ning selle 
kohta, kui palju põhipangakontosid on 
suletud. Nimetatud teave tuleks esitada 
kokkuvõtlikul kujul.

23. Liikmesriikidele tuleks teha 
kohustuseks tagada, et teenusepakkujad 
annaksid pädevatele riiklikele 
ametiasutustele usaldusväärset teavet 
vähemalt selle kohta, kui palju 
põhipangakontosid on avatud, kui palju 
taotlusi põhipangakonto avamise kohta on 
tagasi lükatud, samuti tagasilükkamise 
põhjuste kohta ning selle kohta, kui palju 
põhipangakontosid on suletud. Nimetatud 
teave tuleks esitada kokkuvõtlikul kujul.

Or. en
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Muudatusettepanek 205
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 24

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

24. Riiklikud ametiasutused peaksid igal 
aastal andma komisjonile, Euroopa 
Pangandusjärelevalvele ja Euroopa 
Parlamendile kokkuvõtlikku teavet, ning 
see teave tuleks kokkuvõtlikul kujul ja 
mõistetavas vormis avaldada.

24. Liikmesriigid peaksid igal aastal 
andma komisjonile ja Euroopa 
Pangandusjärelevalvele käesoleva lisa 
punktis 23 kirjeldatud teavet. See teave 
tuleks kokkuvõtlikul kujul ja mõistetavas 
vormis avaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 4 – lõige 24

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

24. Riiklikud ametiasutused peaksid igal 
aastal andma komisjonile, Euroopa 
Pangandusjärelevalvele ja Euroopa 
Parlamendile kokkuvõtlikku teavet, ning 
see teave tuleks kokkuvõtlikul kujul ja 
mõistetavas vormis avaldada. 

24. Pädevad riiklikud ametiasutused 
peaksid igal aastal andma komisjonile 
(Eurostat), Euroopa 
Pangandusjärelevalvele ja Euroopa 
Parlamendile kokkuvõtlikku teavet, ning 
see teave tuleks kokkuvõtlikul kujul ja 
mõistetavas vormis avaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 25

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

25. Õigusaktiga tuleks panna 25. Liikmesriigid peaksid nimetama 
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liikmesriikidele kohustus nimetada
pädevad ametiasutused, kes tagaksid 
õigusakti nõuete tõhusa täitmise ja 
korraldaksid selle üle järelevalvet. 
Nimetatud pädevad asutused peaksid 
olema makseteenuse pakkujatest 
sõltumatud.

pädevad ametiasutused, kes tagaksid 
õigusakti nõuete tõhusa täitmise ja 
korraldaksid selle üle järelevalvet. 
Nimetatud pädevad asutused peaksid 
olema makseteenuse pakkujatest ja 
tarbijaliitudest või teistest võimalikest 
põhipangakontode kliente esindavatest 
nõuanderühmadest sõltumatud.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 26

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

26. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
täpsustada põhimõtted sanktsioonide 
määramiseks sellistele teenusepakkujatele, 
kes ei ole kooskõlas põhipangakonto 
raamistikuga, mis tagab, et nimetatud 
sanktsioonid oleksid hoiatavaks 
meetmeks, ning pädevatel asutustel peaks 
olema kohustus ja õigus selliseid 
sanktsioone kohaldada. Sanktsioonidega 
kogutud vahendeid tuleks kasutada 
vastuvõetava õigusakti eesmärgi 
toetuseks, näiteks finantshariduse 
andmiseks või kompensatsiooni 
maksmiseks.

26. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
täpsustada põhimõtted sanktsioonide 
määramiseks sellistele teenusepakkujatele, 
kes ei ole kooskõlas põhipangakonto 
raamistikuga.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 26
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

26. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
täpsustada põhimõtted sanktsioonide 
määramiseks sellistele teenusepakkujatele, 
kes ei ole kooskõlas põhipangakonto 
raamistikuga, mis tagab, et nimetatud 
sanktsioonid oleksid hoiatavaks meetmeks, 
ning pädevatel asutustel peaks olema 
kohustus ja õigus selliseid sanktsioone 
kohaldada. Sanktsioonidega kogutud 
vahendeid tuleks kasutada vastuvõetava 
õigusakti eesmärgi toetuseks, näiteks 
finantshariduse andmiseks või 
kompensatsiooni maksmiseks.

26. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
täpsustada põhimõtted sanktsioonide 
määramiseks sellistele teenusepakkujatele, 
kes ei ole kooskõlas põhipangakonto 
raamistikuga ja on rikkunud 
teabekohustust, mis tagab, et nimetatud 
sanktsioonid oleksid hoiatavaks meetmeks, 
ning pädevatel asutustel peaks olema 
kohustus ja õigus selliseid sanktsioone 
kohaldada. Sanktsioonidega kogutud 
vahendeid tuleks kasutada vastuvõetava 
õigusakti eesmärgi toetuseks, näiteks 
finantshariduse andmiseks või 
kompensatsiooni maksmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 210
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 26

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

26. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
täpsustada põhimõtted sanktsioonide 
määramiseks sellistele teenusepakkujatele, 
kes ei ole kooskõlas põhipangakonto 
raamistikuga, mis tagab, et nimetatud 
sanktsioonid oleksid hoiatavaks meetmeks, 
ning pädevatel asutustel peaks olema 
kohustus ja õigus selliseid sanktsioone 
kohaldada. Sanktsioonidega kogutud 
vahendeid tuleks kasutada vastuvõetava 
õigusakti eesmärgi toetuseks, näiteks 
finantshariduse andmiseks või 
kompensatsiooni maksmiseks.

26. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
täpsustada põhimõtted sanktsioonide 
määramiseks sellistele teenusepakkujatele, 
kes ei ole kooskõlas põhipangakonto 
raamistikuga ja on rikkunud 
teenusepakkujate teabekohustust, mis 
tagab, et nimetatud sanktsioonid oleksid 
hoiatavaks meetmeks, ning pädevatel 
asutustel peaks olema kohustus ja õigus 
selliseid sanktsioone kohaldada.
Sanktsioonidega kogutud vahendeid tuleks 
kasutada vastuvõetava õigusakti eesmärgi 
toetuseks, näiteks finantshariduse 
andmiseks või kompensatsiooni 
maksmiseks.

Or. de
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Muudatusettepanek 211
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 26

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

26. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
täpsustada põhimõtted sanktsioonide 
määramiseks sellistele teenusepakkujatele, 
kes ei ole kooskõlas põhipangakonto 
raamistikuga, mis tagab, et nimetatud 
sanktsioonid oleksid hoiatavaks meetmeks, 
ning pädevatel asutustel peaks olema 
kohustus ja õigus selliseid sanktsioone 
kohaldada. Sanktsioonidega kogutud 
vahendeid tuleks kasutada vastuvõetava 
õigusakti eesmärgi toetuseks, näiteks 
finantshariduse andmiseks või 
kompensatsiooni maksmiseks.

26. Liikmesriigid peaksid täpsustama 
põhimõtted sanktsioonide määramiseks 
sellistele teenusepakkujatele, kes ei ole 
kooskõlas põhipangakonto raamistikuga, et 
tagada, et nimetatud sanktsioonid oleksid 
hoiatavaks meetmeks, ning pädevatel 
asutustel peaks olema kohustus ja õigus 
selliseid sanktsioone kohaldada. 
Sanktsioonidega kogutud vahendeid tuleks 
kasutada näiteks finantshariduse andmiseks 
või kompensatsiooni maksmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 27

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

27. Liikmesriigid peaksid tähelepanelikult 
jälgima põhipangakonto pakkujate vahel 
esinevaid konkurentsimoonutusi. Kui 
mõnedel teenusepakkujatel tuleb 
ebaproportsionaalses ulatuses katta 
põhipangakonto pakkumise kulusid, 
tuleks neile võimaldada rahalist 
kompensatsiooni. Kui liikmesriikides, kus 
pangateenuseid kasutatakse vähe, tuleks 
asjakohase infrastruktuuri 
väljaarendamiseks kaaluda lisatoetust, 
peaks liikmesriikides, kus pangakontod on 

välja jäetud
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laialt levinud, piisama sektorisisese 
ümberjaotamise mehhanismidest. 
Pädevad ametiasutused peaksid 
soodustama kompensatsioonifondi 
loomist, mida õigusakti reguleerimisala 
piires rahastavad makseteenuse pakkujad. 
Kui põhipangakontode arv peaks olema 
mõne teenusepakkuja majandusliku 
olulisusega võrreldes 
ebaproportsionaalne, peaks 
teenusepakkujal olema õigus 
kompenseerivatele maksetele.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 27

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

27. Liikmesriigid peaksid tähelepanelikult 
jälgima põhipangakonto pakkujate vahel 
esinevaid konkurentsimoonutusi. Kui 
mõnedel teenusepakkujatel tuleb 
ebaproportsionaalses ulatuses katta 
põhipangakonto pakkumise kulusid, 
tuleks neile võimaldada rahalist 
kompensatsiooni. Kui liikmesriikides, kus 
pangateenuseid kasutatakse vähe, tuleks 
asjakohase infrastruktuuri 
väljaarendamiseks kaaluda lisatoetust, 
peaks liikmesriikides, kus pangakontod on 
laialt levinud, piisama sektorisisese 
ümberjaotamise mehhanismidest. 
Pädevad ametiasutused peaksid 
soodustama kompensatsioonifondi 
loomist, mida õigusakti reguleerimisala 
piires rahastavad makseteenuse pakkujad. 
Kui põhipangakontode arv peaks olema 
mõne teenusepakkuja majandusliku 
olulisusega võrreldes 
ebaproportsionaalne, peaks 
teenusepakkujal olema õigus 

27. Liikmesriigid peaksid tähelepanelikult 
jälgima põhipangakonto pakkujate vahel 
esinevaid konkurentsimoonutusi.
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kompenseerivatele maksetele.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 27

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

27. Liikmesriigid peaksid tähelepanelikult 
jälgima põhipangakonto pakkujate vahel 
esinevaid konkurentsimoonutusi. Kui 
mõnedel teenusepakkujatel tuleb 
ebaproportsionaalses ulatuses katta 
põhipangakonto pakkumise kulusid, tuleks
neile võimaldada rahalist kompensatsiooni. 
Kui liikmesriikides, kus pangateenuseid 
kasutatakse vähe, tuleks asjakohase 
infrastruktuuri väljaarendamiseks kaaluda 
lisatoetust, peaks liikmesriikides, kus 
pangakontod on laialt levinud, piisama 
sektorisisese ümberjaotamise 
mehhanismidest. Pädevad ametiasutused 
peaksid soodustama kompensatsioonifondi 
loomist, mida õigusakti reguleerimisala 
piires rahastavad makseteenuse pakkujad. 
Kui põhipangakontode arv peaks olema 
mõne teenusepakkuja majandusliku 
olulisusega võrreldes ebaproportsionaalne, 
peaks teenusepakkujal olema õigus 
kompenseerivatele maksetele. 

27. Liikmesriigid peaksid tähelepanelikult 
jälgima põhipangakonto pakkujate vahel 
esinevaid konkurentsimoonutusi. Kui 
mõnedel teenusepakkujatel tuleb 
ebaproportsionaalses ulatuses katta 
põhipangakonto pakkumise kulusid, võiks
neile võimaldada rahalist kompensatsiooni. 
Kui liikmesriikides, kus pangateenuseid 
kasutatakse vähe, tuleks asjakohase 
infrastruktuuri väljaarendamiseks kaaluda 
lisatoetust, peaks liikmesriikides, kus 
pangakontod on laialt levinud, piisama 
sektorisisese ümberjaotamise 
mehhanismidest. Pädevad ametiasutused
võivad soodustada kompensatsioonifondi 
loomist, mida õigusakti reguleerimisala 
piires rahastavad makseteenuse pakkujad. 
Kui põhipangakontode arv peaks olema 
mõne teenusepakkuja majandusliku 
olulisusega võrreldes ebaproportsionaalne, 
võib teenusepakkujal olla õigus 
kompenseerivatele maksetele. 

Or. en

Muudatusettepanek 215
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 27
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

27. Liikmesriigid peaksid tähelepanelikult
jälgima põhipangakonto pakkujate vahel 
esinevaid konkurentsimoonutusi. Kui 
mõnedel teenusepakkujatel tuleb 
ebaproportsionaalses ulatuses katta 
põhipangakonto pakkumise kulusid, tuleks 
neile võimaldada rahalist kompensatsiooni. 
Kui liikmesriikides, kus pangateenuseid 
kasutatakse vähe, tuleks asjakohase 
infrastruktuuri väljaarendamiseks kaaluda 
lisatoetust, peaks liikmesriikides, kus 
pangakontod on laialt levinud, piisama 
sektorisisese ümberjaotamise 
mehhanismidest. Pädevad ametiasutused 
peaksid soodustama kompensatsioonifondi 
loomist, mida õigusakti reguleerimisala 
piires rahastavad makseteenuse pakkujad. 
Kui põhipangakontode arv peaks olema 
mõne teenusepakkuja majandusliku 
olulisusega võrreldes ebaproportsionaalne, 
peaks teenusepakkujal olema õigus 
kompenseerivatele maksetele.

27. Liikmesriigid peaksid jälgima 
põhipangakonto pakkujate vahel esinevaid 
konkurentsimoonutusi. Kui mõnedel 
teenusepakkujatel tuleb 
ebaproportsionaalses ulatuses katta 
põhipangakonto pakkumise kulusid, tuleks 
neile võimaldada rahalist kompensatsiooni. 
Kui liikmesriikides, kus pangateenuseid 
kasutatakse vähe, tuleks asjakohase 
infrastruktuuri väljaarendamiseks kaaluda 
lisatoetust, peaks liikmesriikides, kus 
pangakontod on laialt levinud, piisama 
sektorisisese ümberjaotamise 
mehhanismidest. Pädevad ametiasutused 
peaksid soodustama kompensatsioonifondi 
loomist, mida õigusakti reguleerimisala 
piires rahastavad makseteenuse pakkujad. 
Kui põhipangakontode arv peaks olema 
mõne teenusepakkuja majandusliku 
olulisusega võrreldes ebaproportsionaalne, 
peaks teenusepakkujal olema õigus 
kompenseerivatele maksetele.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 28

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

28. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
tagada asjakohane ja tõhus kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemise kord, mis 
võimaldaks lahendada kohtuväliselt 
õigusaktide kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi teenusepakkujate ja 
tarbijate vahel, kasutades selleks vajaduse 
korral olemasolevaid ametiasutusi. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise organid 
peaksid olema sõltumatud, kergesti 

28. Liikmesriigid peaksid tagama 
asjakohase ja tõhusa kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemise korra, 
mis võimaldaks lahendada kohtuväliselt 
õigusi ja kohustusi käsitlevaid vaidlusi 
teenusepakkujate ja tarbijate vahel, 
kasutades selleks vajaduse korral 
olemasolevaid ametiasutusi. Vaidluste 
kohtuvälise lahendamise organid peaksid 
olema sõltumatud, kergesti kättesaadavad 



PE486.164v01-00 110/119 AM\897689ET.doc

ET

kättesaadavad ja nende teenused peaksid 
olema tasuta. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise organi otsused peaksid 
olema õiguslikult siduvad. Erapooletuse 
tagamiseks tuleks tagada 
teenusepakkujate, tarbijate ja muude 
kasutajate võrdne esindatus.
Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
tagada, et kõik põhipangakonto teenuse 
pakkujad oleksid seotud ühe või mitme 
sellise organiga, kes tegelevad 
eelnimetatud kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemisega.

ja nende teenused peaksid olema tasuta. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et kõik 
põhipangakonto teenuse pakkujad oleksid 
seotud ühe või mitme sellise organiga, kes 
tegelevad eelnimetatud kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemisega. 

Or. en

Muudatusettepanek 217
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 28

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

28. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
tagada asjakohane ja tõhus kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemise kord, mis 
võimaldaks lahendada kohtuväliselt 
õigusaktide kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi teenusepakkujate ja
tarbijate vahel, kasutades selleks vajaduse 
korral olemasolevaid ametiasutusi. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise organid 
peaksid olema sõltumatud, kergesti 
kättesaadavad ja nende teenused peaksid 
olema tasuta. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise organi otsused peaksid 
olema õiguslikult siduvad. Erapooletuse 
tagamiseks tuleks tagada teenusepakkujate, 
tarbijate ja muude kasutajate võrdne 
esindatus. Liikmesriikidel peaks olema 
kohustus tagada, et kõik põhipangakonto 
teenuse pakkujad oleksid seotud ühe või 
mitme sellise organiga, kes tegelevad 
eelnimetatud kaebuste ja 

28. Liikmesriigid peaksid tagama 
asjakohase ja tõhusa kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemise korra, mis 
võimaldaks lahendada kohtuväliselt 
õigusaktides sätestatud põhimõtete
kohaseid teenusepakkujate ja nende 
klientide õigusi ja kohustusi käsitlevaid 
vaidlusi, kasutades selleks vajaduse korral 
olemasolevaid ametiasutusi. Vaidluste 
kohtuvälise lahendamise organid peaksid 
olema sõltumatud ja kergesti 
kättesaadavad. Erapooletuse tagamiseks 
tuleks tagada teenusepakkujate, klientide ja 
pädevate riiklike ametiasutuste võrdne 
esindatus. Liikmesriikidel peaks olema 
kohustus tagada, et kõik põhipangakonto 
teenuse pakkujad oleksid seotud ühe või 
mitme sellise organiga, kes tegelevad 
eelnimetatud kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemisega.
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kahjuhüvitusnõuete menetlemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 28

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

28. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
tagada asjakohane ja tõhus kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemise kord, mis 
võimaldaks lahendada kohtuväliselt 
õigusaktide kohaseid õigusi ja kohustusi 
käsitlevaid vaidlusi teenusepakkujate ja 
tarbijate vahel, kasutades selleks vajaduse 
korral olemasolevaid ametiasutusi. 
Vaidluste kohtuvälise lahendamise organid 
peaksid olema sõltumatud, kergesti 
kättesaadavad ja nende teenused peaksid 
olema tasuta. Vaidluste kohtuvälise 
lahendamise organi otsused peaksid 
olema õiguslikult siduvad. Erapooletuse 
tagamiseks tuleks tagada teenusepakkujate, 
tarbijate ja muude kasutajate võrdne 
esindatus. Liikmesriikidel peaks olema 
kohustus tagada, et kõik põhipangakonto 
teenuse pakkujad oleksid seotud ühe või 
mitme sellise organiga, kes tegelevad 
eelnimetatud kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemisega.

28. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
tagada asjakohane ja tõhus kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemise kord, mis 
võimaldaks lahendada kohtuväliselt 
õigusaktides sätestatud põhimõtete
kohaseid õigusi ja kohustusi käsitlevaid 
vaidlusi teenusepakkujate ja tarbijate vahel, 
kasutades selleks vajaduse korral 
olemasolevaid ametiasutusi. Vaidluste 
kohtuvälise lahendamise organid peaksid 
olema sõltumatud, kergesti kättesaadavad 
ja nende teenused peaksid olema tasuta. 
Erapooletuse tagamiseks tuleks tagada 
teenusepakkujate, tarbijate ja muude 
kasutajate võrdne esindatus. 
Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
tagada, et kõik põhipangakonto teenuse 
pakkujad oleksid seotud ühe või mitme 
sellise organiga, kes tegelevad 
eelnimetatud kaebuste ja 
kahjuhüvitusnõuete menetlemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 5 – lõige 29



PE486.164v01-00 112/119 AM\897689ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

29. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
tagada, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise organid teevad aktiivselt 
koostööd piiriüleste vaidluste 
lahendamisel. Kui vaidlusega on seotud 
mitmes liikmesriigis asuvad osapooled, 
tuleks tarbijate kaebuste lahendamiseks 
kasutada FIN NETi.

29. Liikmesriikidel peaks olema kohustus 
tagada, et vaidluste kohtuvälise 
lahendamise organid teevad aktiivselt 
koostööd piiriüleste vaidluste 
lahendamisel. Kui vaidlusega on seotud 
mitmes liikmesriigis asuvad osapooled,
tuleks kaaluda ja hinnata FIN NETi
kasutamist selle tarbijate kaebuste 
lahendamise tõhususe suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 6 – lõige 30

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

30. Liikmesriigid peaksid kõnealuse 
õigusakti rakendama 12 kuu jooksul 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 221
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 6 – lõige 30 a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

30 a. Komisjon peaks esitama enne 2014. 
aasta lõppu Euroopa Parlamendile 
nõutava põhiliste pangateenuste 
kättesaadavust ELi liikmesriikides 
käsitleva sõltumatu mõjuhinnangu 
tulemused.
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Or. en

Muudatusettepanek 222
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 6 – lõige 31

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

31. Komisjon peaks tihedas koostöös 
liikmesriikide ja sidusrühmadega kolme 
aasta jooksul pärast kõnealuse õigusakti 
jõustumist ning seejärel kord iga viie 
aasta tagant avaldama aruande õigusakti 
kohaldamise kohta. Nimetatud aruandes 
tuleks hinnata:

välja jäetud

a) kas liikmesriigid on õigusakti täielikult 
rakendanud;
b) edusamme kõikide ELi elanike 
juurdepääsu tagamisel 
põhipangateenustele, kaasa arvatud 
õigusakti otsest ja kaudset mõju 
finantsilise tõrjutuse kaotamisele ning 
jaepanganduse harmoneerimisele ja 
integreerimisele kogu ELis;
c) avalikkuse teadlikkust 
põhipangakontode kättesaadavusest ja 
omadustest ning nende kontodega seotud 
tarbijaõigustest, samuti avalikkuse 
usaldust nende vastu; 
Vajaduse korral tuleks aruandele lisada 
ettepanek kõnealuse õigusakti 
muutmiseks. Aruanne edastatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
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Lisa – soovitus nr 6 – lõige 31 – punkt b

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

b) edusamme kõikide ELi elanike
juurdepääsu tagamisel 
põhipangateenustele, kaasa arvatud 
õigusakti otsest ja kaudset mõju finantsilise 
tõrjutuse kaotamisele ning jaepanganduse 
harmoneerimisele ja integreerimisele 
kogu ELis;

b) edusamme kõikide ELi 
asjassepuutuvate klientide juurdepääsu 
tagamisel põhipangateenustele, kaasa 
arvatud õigusakti otsest ja kaudset mõju 
finantsilise tõrjutuse kaotamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 224
Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 6 – lõige 31 – punkt b a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

b a) konkreetseid soovitusi neile 
liikmesriikidele, milles suurel osal 
elanikkonnast veel ei ole 
põhipangakontot, ning üldist 
struktureeritud parimate tavade vahetust;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 6 – lõige 31 – punkt c

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

c) avalikkuse teadlikkust 
põhipangakontode kättesaadavusest ja 
omadustest ning nende kontodega seotud 
tarbijaõigustest, samuti avalikkuse usaldust 
nende vastu;

c) asjassepuutuvate tarbijate teadlikkust 
põhipangakontode kättesaadavusest ja 
omadustest ning nende kontodega seotud 
tarbijaõigustest, samuti avalikkuse usaldust 
nende vastu;
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Or. en

Muudatusettepanek 226
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 6 – lõige 32

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

32. Komisjon peaks täiendama 
põhipangateenuseid käsitlevaid õigusakte 
edasiste algatustega, mis oleksid suunatud 
jaepangandusteenuste edasisele 
harmoneerimisele ja integreerimisele ning 
finantsilise tõrjutuse vältimisele. Selline 
pakett peaks: 

välja jäetud

a) tõhustama pangateenuste alast 
konkurentsi: i) tagamaks, et 
pangakontodega seotud hinnad ja 
teenustasud oleksid läbipaistvad ja 
omavahel võrreldavad, mis võimaldab 
tarbijal võrrelda eri pankade tariife ja 
leida soodsamaid pakkumisi; ii) 
kõrvaldamaks kõik pangakontode 
vahetamise tehnilised ja halduslikud 
takistused, et tarbija saaks kergesti oma 
pangakonto ühest pangast teise üle viia;
b) soodustama seda, et müüjad 
aktsepteeriksid rohkem erinevaid 
makseviise, mistõttu tarbijad saaksid 
rohkem kasutada e-pangandust; seda 
silmas pidades peaksid kõik müüjad 
pakkuma võimalust tasuda 
põhipangakaardiga, nõudmata selle eest 
täiendavat lisamaksu;
c) jätkama liikmesriigisiseste 
rahapesuvastaste eeskirjade tõlgenduste 
harmoneerimist, et sellega ei saaks enam 
põhjendada põhipangakontodele 
juurdepääsu tõkestamist;
d) võimaldama juurdepääsu õiglasele 
krediidile ning võitlema ülelaenamise 
vastu, mis on kogu ELis kõige olulisem 
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uus sotsiaalne oht, sest täielikuks 
finantskaasamiseks on vaja juurdepääsu 
ka muudele pangateenustele, nagu 
madala intressiga krediidile ja 
kindlustuskaitsele inimväärsetel ja 
õiglastel tingimustel või juurdepääsu 
finants- ja nõustamisteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Ivo Strejček

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 6 – lõige 32

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

32. Komisjon peaks täiendama 
põhipangateenuseid käsitlevaid õigusakte 
edasiste algatustega, mis oleksid suunatud 
jaepangandusteenuste edasisele 
harmoneerimisele ja integreerimisele ning 
finantsilise tõrjutuse vältimisele. Selline 
pakett peaks: 

välja jäetud

a) tõhustama pangateenuste alast 
konkurentsi: i) tagamaks, et 
pangakontodega seotud hinnad ja 
teenustasud oleksid läbipaistvad ja 
omavahel võrreldavad, mis võimaldab 
tarbijal võrrelda eri pankade tariife ja 
leida soodsamaid pakkumisi; ii) 
kõrvaldamaks kõik pangakontode 
vahetamise tehnilised ja halduslikud 
takistused, et tarbija saaks kergesti oma 
pangakonto ühest pangast teise üle viia;
b) soodustama seda, et müüjad 
aktsepteeriksid rohkem erinevaid 
makseviise, mistõttu tarbijad saaksid 
rohkem kasutada e-pangandust; seda 
silmas pidades peaksid kõik müüjad 
pakkuma võimalust tasuda 
põhipangakaardiga, nõudmata selle eest 
täiendavat lisamaksu;
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c) jätkama liikmesriigisiseste 
rahapesuvastaste eeskirjade tõlgenduste 
harmoneerimist, et sellega ei saaks enam 
põhjendada põhipangakontodele 
juurdepääsu tõkestamist;
d) võimaldama juurdepääsu õiglasele 
krediidile ning võitlema ülelaenamise 
vastu, mis on kogu ELis kõige olulisem 
uus sotsiaalne oht, sest täielikuks 
finantskaasamiseks on vaja juurdepääsu 
ka muudele pangateenustele, nagu 
madala intressiga krediidile ja 
kindlustuskaitsele inimväärsetel ja 
õiglastel tingimustel või juurdepääsu 
finants- ja nõustamisteenustele.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 6 – lõige 32

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

32. Komisjon peaks täiendama 
põhipangateenuseid käsitlevaid õigusakte 
edasiste algatustega, mis oleksid suunatud 
jaepangandusteenuste edasisele 
harmoneerimisele ja integreerimisele ning
finantsilise tõrjutuse vältimisele. Selline 
pakett peaks:

32. Komisjon peaks täiendama 
põhipangateenuseid käsitlevaid õigusakte 
edasiste algatustega, mis oleksid suunatud 
koolides pakutava finantshariduse 
parandamisele, jaepangandusteenuste 
edasisele harmoneerimisele ja 
integreerimisele ning finantsilise tõrjutuse 
vältimisele. Selline pakett peaks:

Or. de

Muudatusettepanek 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 2 – lõige 32
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Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

32. Komisjon peaks täiendama 
põhipangateenuseid käsitlevaid õigusakte 
edasiste algatustega, mis oleksid suunatud 
jaepangandusteenuste edasisele 
harmoneerimisele ja integreerimisele ning 
finantsilise tõrjutuse vältimisele. Selline 
pakett peaks: 

32. Komisjon peaks täiendama 
põhipangateenuseid käsitlevaid õigusakte 
edasiste algatustega, mis oleksid suunatud 
jaepangandusteenuste edasisele 
harmoneerimisele ja integreerimisele, 
finantshariduse parandamisele ja 
tõhustamisele ning finantsilise tõrjutuse 
vältimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 6 – lõige 32 – punkt c

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

c) jätkama liikmesriigisiseste 
rahapesuvastaste eeskirjade tõlgenduste
harmoneerimist, et sellega ei saaks enam
põhjendada põhipangakontodele 
juurdepääsu tõkestamist;

c) jätkama liikmesriigisiseste 
rahapesuvastaste ja terrorismi rahastamise 
vastaste eeskirjade täpsustamist, et neid ei 
saaks enam kasutada alusetu 
ettekäändena ärilisest seisukohast vähem 
huvipakkuvate tarbijate tõrjumiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu soovitus
Lisa – soovitus nr 6 – lõige 32 – punkt d

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

d) võimaldama juurdepääsu õiglasele 
krediidile ning võitlema ülelaenamise 
vastu, mis on kogu ELis kõige olulisem 
uus sotsiaalne oht, sest täielikuks 
finantskaasamiseks on vaja juurdepääsu 

d) võitlema ülelaenamise vastu, mis on 
kogu ELis kõige olulisem uus sotsiaalne 
oht.
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ka muudele pangateenustele, nagu 
madala intressiga krediidile ja 
kindlustuskaitsele inimväärsetel ja 
õiglastel tingimustel või juurdepääsu 
finants- ja nõustamisteenustele.

Or. de


