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Tarkistus 1
Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
"Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" 
(COM(2010)2020),

Or. en

Tarkistus 2
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sisämarkkinoiden 
sujuva toiminta sekä modernin ja 
sosiaalisesti osallistavan talouden 
kehittäminen riippuu 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
tarjoamisesta ja pankkien sosiaalisesta 
vastuusta;

A. ottaa huomioon, että sisämarkkinoiden 
sujuva toiminta sekä modernin, tietoon 
perustuvan talouden olisi edistettävä 
kasvua, kilpailua ja tehokkuutta EU:n 
pankkialalla, jota on säänneltävä 
asianmukaisesti, jotta vältetään kielteiset 
ulkoisvaikutukset unionin talouteen ja 
koko yhteiskuntaan; 

Or. en

Tarkistus 3
Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sisämarkkinoiden A. ottaa huomioon, että sisämarkkinoiden 
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sujuva toiminta sekä modernin ja 
sosiaalisesti osallistavan talouden 
kehittäminen riippuu 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
tarjoamisesta ja pankkien sosiaalisesta 
vastuusta;

sujuva toiminta sekä modernin ja 
sosiaalisesti osallistavan talouden 
kehittäminen riippuu kohtuuhintaisten ja 
helposti saatavien peruspankkipalvelujen 
yleisestä tarjoamisesta ja pankkien 
sosiaalisesta vastuusta;

Or. en

Tarkistus 4
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sisämarkkinoiden 
sujuva toiminta sekä modernin ja 
sosiaalisesti osallistavan talouden 
kehittäminen riippuu 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
tarjoamisesta ja pankkien sosiaalisesta 
vastuusta;

A. ottaa huomioon, että sisämarkkinoiden 
sujuva toiminta sekä modernin ja 
sosiaalisesti osallistavan talouden 
kehittäminen riippuu muun muassa 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
tarjoamisesta ja pankkien sosiaalisesta 
vastuusta;

Or. en

Tarkistus 5
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että unionin 
pankkialan ensisijaisena tavoitteena olisi 
oltava reaalitalouden rahoittaminen 
samalla, kun tarjotaan 
peruspankkipalveluja sellaisille EU:n 
kansalaisille kaikkialla unionissa, joilla ei 
jo ole pankkitiliä jäsenvaltiossa, jossa he 
ovat pyytäneet sellaista;
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Or. en

Tarkistus 6
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalveluja tarvitaan, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista 
ja etenkin maahanmuutosta, 
rahasiirroista sekä tavaroiden ja 
palvelujen hankkimisesta syrjimättömään 
hintaan; ottaa huomioon, että maksutilin 
puuttumisesta vuosittain aiheutuvien 
kustannusten kuluttajaa kohti on arvioitu 
olevan 185 ja 365 euron välillä;

B. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelut helpottavat alhaisen 
tulotason kuluttajien mahdollisuuksia 
käyttää perusmaksuvälineitä käteisen 
rahan tilillepanoon, rahansiirtoon ja 
tililtäottoon sisämarkkinoilla ja etenkin 
rajatylittävää liikkumista, rahansiirtoa 
sekä tavaroiden ja palvelujen hankkimista; 
ottaa huomioon, että minkään muun 
maksuvälineen kuin käteisen 
puuttumisesta aiheutuvat kustannukset on 
määritettävä ja selvitettävä 
yksityiskohtaisesti;

Or. en

Tarkistus 7
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalveluja tarvitaan, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista ja 
etenkin maahanmuutosta, rahasiirroista 
sekä tavaroiden ja palvelujen 
hankkimisesta syrjimättömään hintaan; 
ottaa huomioon, että maksutilin 
puuttumisesta vuosittain aiheutuvien 
kustannusten kuluttajaa kohti on arvioitu 
olevan 185 ja 365 euron välillä;

B. ottaa huomioon, että muun muassa 
peruspankkipalveluja tarvitaan, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista ja 
etenkin vapaasta liikkuvuudesta, 
rahasiirroista sekä tavaroiden ja palvelujen 
hankkimisesta syrjimättömään hintaan; 
ottaa huomioon, että maksutilin 
puuttumisesta vuosittain aiheutuvien 
kustannusten kuluttajaa kohti on arvioitu 
olevan 185 ja 365 euron välillä;
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Or. en

Tarkistus 8
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalveluja tarvitaan, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista ja 
etenkin maahanmuutosta, rahasiirroista 
sekä tavaroiden ja palvelujen 
hankkimisesta syrjimättömään hintaan; 
ottaa huomioon, että maksutilin 
puuttumisesta vuosittain aiheutuvien 
kustannusten kuluttajaa kohti on arvioitu 
olevan 185 ja 365 euron välillä;

B. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalveluja tarvitaan, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista ja 
etenkin maahanmuutosta, rahasiirroista 
sekä tavaroiden ja palvelujen 
hankkimisesta syrjimättömään hintaan; 
ottaa huomioon, että peruspankkipalvelut 
ovat välttämättömiä kuluttajille, jotta he 
voivat hyötyä verkkokaupan eduista; ottaa 
huomioon, että maksutilin puuttumisesta 
vuosittain aiheutuvien kustannusten 
kuluttajaa kohti on arvioitu olevan 185 ja 
365 euron välillä;

Or. en

Tarkistus 9
Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalveluja tarvitaan, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista ja 
etenkin maahanmuutosta, rahasiirroista 
sekä tavaroiden ja palvelujen 
hankkimisesta syrjimättömään hintaan; 
ottaa huomioon, että maksutilin 
puuttumisesta vuosittain aiheutuvien 
kustannusten kuluttajaa kohti on arvioitu 

B. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalveluja tarvitaan, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista ja 
etenkin maahanmuutosta, rahasiirroista 
sekä tavaroiden ja palvelujen 
hankkimisesta kohtuullisin 
transaktiokustannuksin; ottaa huomioon, 
että maksutilin puuttumisesta vuosittain 
aiheutuvien kustannusten kuluttajaa kohti 
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olevan 185 ja 365 euron välillä; on arvioitu olevan 185 ja 365 euron välillä;

Or. en

Tarkistus 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalveluja tarvitaan, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista ja 
etenkin maahanmuutosta, rahasiirroista 
sekä tavaroiden ja palvelujen 
hankkimisesta syrjimättömään hintaan; 
ottaa huomioon, että maksutilin 
puuttumisesta vuosittain aiheutuvien 
kustannusten kuluttajaa kohti on arvioitu 
olevan 185 ja 365 euron välillä;

B. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalveluja tarvitaan, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sisämarkkinoista ja 
etenkin maahanmuutosta, rahasiirroista 
sekä tavaroiden ja palvelujen 
hankkimisesta asianmukaiseen hintaan; 
ottaa huomioon, että maksutilin 
puuttumisesta vuosittain aiheutuvien 
kustannusten kuluttajaa kohti on arvioitu 
olevan 185 ja 365 euron välillä;

Or. en

Tarkistus 11
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen saatavuudesta on 
tullut yhä enenevässä määrin sosiaalisen 
osallisuuden edellytys, kun kyse on 
työpaikan, terveydenhuollon ja asunnon
saamisesta;

Or. en
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Tarkistus 12
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 7 prosenttia 
kaikista unionin kuluttajista – eli 
30 miljoonaa ihmistä – on jätetty 
peruspankkipalvelujen ulkopuolelle ja että 
maksupalvelun tarjoajat ovat hylänneet 
noin 7 miljoonaa ihmistä palvelujensa 
ulkopuolelle; ottaa huomioon, että 
taloudellinen syrjäytyminen on yhä 
suurempi ongelma useimmissa EU-12 
jäsenvaltioissa;

C. ottaa huomioon, että 7 prosenttia 
kaikista unionin kuluttajista – eli 
30 miljoonaa ihmistä – on jätetty tahallaan 
tai tahattomasti peruspankkipalvelujen 
ulkopuolelle ja että maksupalvelun 
tarjoajat ovat hylänneet noin 7 miljoonaa 
ihmistä palvelujensa ulkopuolelle; ottaa 
huomioon, että taloudellinen syrjäytyminen 
vaihtelee jäsenvaltioiden välillä; ottaa 
huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa 
pankkitilejä käytetään erittäin vähän;

Or. en

Tarkistus 13
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että 7 prosenttia 
kaikista unionin kuluttajista – eli 
30 miljoonaa ihmistä – on jätetty 
peruspankkipalvelujen ulkopuolelle ja että 
maksupalvelun tarjoajat ovat hylänneet
noin 7 miljoonaa ihmistä palvelujensa 
ulkopuolelle; ottaa huomioon, että 
taloudellinen syrjäytyminen on yhä 
suurempi ongelma useimmissa EU-12 
jäsenvaltioissa;

C. ottaa huomioon, että komissio arvioi, 
että 7 prosenttia EU:n aikuisväestöstä eli
noin 30 miljoonaa ihmistä on ilman 
pankkitiliä ja että maksupalvelun tarjoajat 
ovat jättäneet noin 6-7 miljoonaa henkilöä 
ilman pankkitiliä tai nämä henkilöt eivät 
ole uskaltaneet pyytää pankkitiliä; ottaa 
huomioon, että taloudellinen osallisuus 
koskee keskimäärin 91 prosenttia 
aikuisväestöstä EU-12 jäsenvaltioissa 
verrattuna EU-15 jäsenvaltioihin ja 
alhaisin prosenttiosuus on noin 
50 prosenttia Romaniassa ja Bulgariassa;

Or. en
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Tarkistus 14
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. korostaa, että jokaisella kuluttajalla 
on oikeus valita, haluaako hän 
pankkitilin vai tavanomaisen pankkitilin; 
katsoo tästä syystä, että kuluttajia ei saisi 
velvoittaa avaamaan pankkitiliä tai 
tavanomaista pankkitiliä; korostaa 
kuitenkin tässä yhteydessä 
taloustietoisuuden merkitystä ja sitä, että 
olisi korostettava taloudellisen 
osallisuuden mukanaan tuomia etuja;

Or. en

Tarkistus 15
Liem Hoang Ngoc

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että 
pankkitilittömyys on todellinen ongelma 
nyky-yhteiskunnassamme, sillä kyseisten 
henkilöiden on vaikeampi saada työtä, 
vuokrata asuntoa, maksaa veroja tai edes 
saada palkkaa;

Or. fr

Tarkistus 16
Ivo Strejček
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että vähittäispankkitoiminnan 
laadun kirjavuuteen ja vähäiseen 
kilpailuun on puututtava; ottaa
huomioon, että pankkialan yhdentymistä 
ei voida saattaa päätökseen ellei 
lähentymisellä ja yhdenmukaistamisella 
pyritä korkeatasoisempiin normeihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 17
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että vähittäispankkitoiminnan 
laadun kirjavuuteen ja vähäiseen 
kilpailuun on puututtava; ottaa 
huomioon, että pankkialan yhdentymistä 
ei voida saattaa päätökseen ellei 
lähentymisellä ja yhdenmukaistamisella 
pyritä korkeatasoisempiin normeihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että keskuspankkien 
tuottama käteinen raha on julkinen 
väline, kun taas sähköiset maksuvälineet 

Poistetaan.
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ovat yksityisten toimijoiden tuottamia ja 
yhä tärkeämpiä, mikä vähentää käteisen 
rahan tuottamiseen tarvittavien julkisten 
menojen määrää ja luo rahoitusalalle 
vähittäismaksupalvelujen 
monopoliaseman; ottaa huomioon, että 
näissä olosuhteissa käyttäjiltä peritään 
yhä useammin maksuja omien varojensa 
käyttämisestä ja maksujen 
suorittamisesta;

Or. en

Tarkistus 19
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että keskuspankkien 
tuottama käteinen raha on julkinen 
väline, kun taas sähköiset maksuvälineet 
ovat yksityisten toimijoiden tuottamia ja 
yhä tärkeämpiä, mikä vähentää käteisen 
rahan tuottamiseen tarvittavien julkisten 
menojen määrää ja luo rahoitusalalle 
vähittäismaksupalvelujen 
monopoliaseman; ottaa huomioon, että 
näissä olosuhteissa käyttäjiltä peritään 
yhä useammin maksuja omien varojensa 
käyttämisestä ja maksujen 
suorittamisesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20
Krišjānis Kariņš

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että pankit voivat 
evätä henkilöltä mahdollisuuden avata 
pankkitili, jos kyseinen henkilö ei ole sen 
jäsenvaltion asukas, johon pankki on 
rekisteröity; ottaa huomioon, että muiden 
kuin asukkaiden kohtaamat vaikeudet 
tilien avaamisessa vaikeuttavat vapaiden 
markkinoiden toimintaa;

Or. lv

Tarkistus 21
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että yleinen 
talouskehitys ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus vaikuttavat osaltaan 
pankkitilien yleisyyteen; ottaa huomioon, 
että jäsenvaltioissa käyttötiliä käyttävien 
henkilöiden prosenttiosuuden 
vaihteluvälistä 33 prosenttia voidaan 
selittää talouskehityksellä, jolloin 
67 prosenttia riippuu muista seikoista, 
kuten sääntelystä;

F. ottaa huomioon, että yleinen 
talouskehitys yhdessä tietotekniikan 
erinomaisen hallinnan sekä internetin 
laajakaistan helpon saatavuuden kanssa 
vaikuttavat osaltaan pankkitilien 
yleisyyteen ja sähköisten 
sisämarkkinoiden toteutumiseen;

Or. en

Tarkistus 22
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että yleinen F. ottaa huomioon, että yleinen 
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talouskehitys ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus vaikuttavat osaltaan 
pankkitilien yleisyyteen; ottaa huomioon, 
että jäsenvaltioissa käyttötiliä käyttävien 
henkilöiden prosenttiosuuden 
vaihteluvälistä 33 prosenttia voidaan 
selittää talouskehityksellä, jolloin 
67 prosenttia riippuu muista seikoista, 
kuten sääntelystä;

talouskehitys ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus vaikuttavat osaltaan 
pankkitilien yleisyyteen; ottaa huomioon, 
että jäsenvaltioissa käyttötiliä käyttävien 
henkilöiden prosenttiosuuden 
vaihteluvälistä 33 prosenttia voidaan 
selittää talouskehityksellä, jolloin 
67 prosenttia riippuu muista seikoista, 
kuten sääntelystä tai itsesääntelyvälineistä;

Or. en

Tarkistus 23
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että markkinalogiikan 
mukaisesti toimivat maksupalveluntarjoajat 
pyrkivät keskittymään kaupallisesti 
kiinnostaviin asiakkaisiin ja jättämään 
heikommassa asemassa olevat kuluttajat 
ilman vastaavaa tuotevalikoimaa; ottaa 
huomioon, että Saksan, Yhdistyneen 
kuningaskunnan, Italian, Slovenian ja 
Luxemburgin käynnistämät pankkialan 
säännöt ovat olleet seurausta julkisesta 
painostuksesta ja lainsäädäntöaloitteita 
koskevista vaatimuksista; ottaa 
huomioon, että itsesääntelyvälineillä on 
ollut myönteisiä vaikutuksia, mutta 
samalla niillä ei ole kyetty takaamaan 
tehokkaasti peruspankkitilin yleistä 
saatavuutta;

G. ottaa huomioon, että erilaiset 
markkinalogiikan mukaisesti toimivat 
maksupalveluntarjoajat joutuvat 
pääasiassa keskittymään kaupallisesti 
kiinnostaviin asiakkaisiin alhaisen 
tulotason kuluttajien sijasta, mikä selittää, 
miksi niille olisi tarjottava asianmukaisia 
kannustimia, jotta edistetään niiden 
palveluja koskevan tarjouksen sosiaalisen 
osallisuuden ulottuvuutta;

Or. en

Tarkistus 24
Olle Ludvigsson
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että markkinalogiikan 
mukaisesti toimivat maksupalveluntarjoajat 
pyrkivät keskittymään kaupallisesti 
kiinnostaviin asiakkaisiin ja jättämään 
heikommassa asemassa olevat kuluttajat 
ilman vastaavaa tuotevalikoimaa; ottaa 
huomioon, että Saksan, Yhdistyneen 
kuningaskunnan, Italian, Slovenian ja 
Luxemburgin käynnistämät pankkialan 
säännöt ovat olleet seurausta julkisesta 
painostuksesta ja lainsäädäntöaloitteita 
koskevista vaatimuksista; ottaa huomioon, 
että itsesääntelyvälineillä on ollut 
myönteisiä vaikutuksia, mutta samalla
niillä ei ole kyetty takaamaan tehokkaasti 
peruspankkitilin yleistä saatavuutta;

G. ottaa huomioon, että markkinalogiikan 
mukaisesti toimivat maksupalveluntarjoajat 
pyrkivät keskittymään kaupallisesti 
kiinnostaviin asiakkaisiin ja jättämään 
vähemmän kiinnostavat kuluttajat ilman 
vastaavaa tuotevalikoimaa; ottaa 
huomioon, että Saksan, Yhdistyneen 
kuningaskunnan, Italian, Slovenian ja 
Luxemburgin käynnistämät pankkialan 
säännöt ovat olleet seurausta julkisesta 
painostuksesta ja lainsäädäntöaloitteita 
koskevista vaatimuksista; ottaa huomioon, 
että itsesääntelyvälineillä on ollut 
monenlaisia vaikutuksia eikä niillä ei ole 
kyetty takaamaan tehokkaasti 
peruspankkitilin yleistä saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 25
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että markkinalogiikan 
mukaisesti toimivat 
maksupalveluntarjoajat pyrkivät 
keskittymään kaupallisesti kiinnostaviin 
asiakkaisiin ja jättämään heikommassa 
asemassa olevat kuluttajat ilman vastaavaa 
tuotevalikoimaa; ottaa huomioon, että 
Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, 
Italian, Slovenian ja Luxemburgin 
käynnistämät pankkialan säännöt ovat 
olleet seurausta julkisesta painostuksesta ja 
lainsäädäntöaloitteita koskevista 
vaatimuksista; ottaa huomioon, että 
itsesääntelyvälineillä on ollut myönteisiä 

G. ottaa huomioon, että 
maksupalveluntarjoajat pyrkivät 
keskittymään kaupallisesti kiinnostaviin 
asiakkaisiin ja jättämään tästä syystä 
joissakin tapauksissa vähemmän 
kiinnostavat kuluttajat ilman vastaavaa 
tuotevalikoimaa; ottaa huomioon, että 
Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, 
Italian, Slovenian ja Luxemburgin 
käynnistämät pankkialan säännöt ovat 
olleet muun muassa seurausta julkisesta 
painostuksesta ja lainsäädäntöaloitteita 
koskevista vaatimuksista; ottaa huomioon, 
että itsesääntelyvälineillä on ollut 
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vaikutuksia, mutta samalla niillä ei ole 
kyetty takaamaan tehokkaasti 
peruspankkitilin yleistä saatavuutta;

myönteisiä tai vaihtelevia vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 26
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että pankkialan 
käytännesääntöjen olisi 
itsesääntelyvälineiden lisäksi oltava 
tulosta asiasta vastaavien kansallisten 
viranomaisten kansalaisten ja 
teollisuuden kanssa käynnistämistä 
neuvotteluista ja niiden johdosta olisi 
tarvittaessa tehtävä kansallisen tason 
lainsäädäntöaloitteita;

Or. en

Tarkistus 27
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleisen saatavuuden 
takaaminen lainsäädännön avulla on 
johtanut hyviin tuloksiin Belgiassa, jossa 
ilman pankkia olevien kansalaisten 
määrä on vähentynyt 75 prosenttia, ja 
Ranskassa, jossa vastaava luku on 
30 prosenttia, sekä Suomessa ja 
Tanskassa, jossa pankkipalvelut 
tavoittavat 100 prosenttia kotitalouksista;

H. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleisen saatavuuden 
takaaminen lainsäädännön avulla on 
johtanut hyviin tuloksiin Belgiassa, 
Tanskassa, Ranskassa sekä Suomessa;
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Or. en

Tarkistus 28
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleisen saatavuuden 
takaaminen lainsäädännön avulla on 
johtanut hyviin tuloksiin Belgiassa, jossa 
ilman pankkia olevien kansalaisten määrä 
on vähentynyt 75 prosenttia, ja Ranskassa, 
jossa vastaava luku on 30 prosenttia, sekä 
Suomessa ja Tanskassa, jossa 
pankkipalvelut tavoittavat 100 prosenttia 
kotitalouksista;

H. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleisen saatavuuden 
takaaminen lainsäädännön avulla on 
johtanut hyviin tuloksiin Belgiassa, jossa 
ilman pankkia olevien kansalaisten määrä 
on vähentynyt 75 prosenttia, ja Ranskassa, 
jossa vastaava luku on 30 prosenttia, ottaen 
kuitenkin huomioon, että kyseisissä 
maissa kuluttajilla on edelleen käytännön 
vaikeuksia noudattaa oikeuttaan1 ja että 
tavoitteena on oltava pankkipalvelujen 
saantioikeuden turvaaminen, sekä 
Suomessa ja Tanskassa, jossa 
pankkipalvelut tavoittavat tällä hetkellä 
100 prosenttia kotitalouksista;
__________________
1Ranskassa 98,4 prosentilla 
aikuisväestöstä on pankkitili, mutta 
750 000 ranskalaista on edelleen ilman 
pankkitiliä. Tavanomaisen pankkitilin 
saantia koskevaa menettelyä tässä maassa 
pidetään monimutkaisena ja huonosti 
tunnettuna, minkä vuoksi sitä ei käytetä: 
alle 35 000 ihmistä avaa vuosittain 
pankkitilin.

Or. en

Tarkistus 29
Jürgen Klute
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleisen saatavuuden 
takaaminen lainsäädännön avulla on 
johtanut hyviin tuloksiin Belgiassa, jossa 
ilman pankkia olevien kansalaisten määrä 
on vähentynyt 75 prosenttia, ja Ranskassa, 
jossa vastaava luku on 30 prosenttia, sekä 
Suomessa ja Tanskassa, jossa 
pankkipalvelut tavoittavat 100 prosenttia
kotitalouksista;

H. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleisen saatavuuden 
takaaminen lainsäädännön avulla on 
johtanut hyviin tuloksiin Belgiassa, jossa 
ilman pankkia olevien kansalaisten määrä 
on vähentynyt 75 prosenttia, ja Ranskassa, 
jossa vastaava luku on 30 prosenttia, ottaen 
kuitenkin huomioon, että kyseisissä 
maissa kuluttajilla on edelleen käytännön 
vaikeuksia noudattaa oikeuttaan ja että 
tavoitteena on oltava pankkipalvelujen
saantioikeuden turvaaminen 
100 prosentille kotitalouksista, kuten on 
tilanne tällä hetkellä Suomessa ja 
Tanskassa;

Or. en

Tarkistus 30
Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleisen saatavuuden 
takaaminen lainsäädännön avulla on 
johtanut hyviin tuloksiin Belgiassa, jossa 
ilman pankkia olevien kansalaisten määrä 
on vähentynyt 75 prosenttia, ja Ranskassa, 
jossa vastaava luku on 30 prosenttia, sekä 
Suomessa ja Tanskassa, jossa 
pankkipalvelut tavoittavat 100 prosenttia 
kotitalouksista;

H. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleisen saatavuuden 
takaaminen lainsäädännön avulla on 
johtanut hyviin tuloksiin Belgiassa, jossa 
ilman pankkia olevien kansalaisten määrä 
on vähentynyt 75 prosenttia, ja Ranskassa, 
jossa vastaava luku on 30 prosenttia, sekä 
Suomessa ja Tanskassa, jossa 
pankkipalvelut tavoittavat lähes 
100 prosenttia kotitalouksista;

Or. en
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Tarkistus 31
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot eivät 
ole vielä reagoineet riittävästi edellä 
mainittuun komission suositukseen ja että 
15 jäsenvaltiossa pankit ovat edelleen 
ilman lakisääteistä tai vapaaehtoista 
vaatimusta peruspankkipalvelujen 
tuottamiseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 32
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot eivät 
ole vielä reagoineet riittävästi edellä 
mainittuun komission suositukseen ja että 
15 jäsenvaltiossa pankit ovat edelleen 
ilman lakisääteistä tai vapaaehtoista 
vaatimusta peruspankkipalvelujen 
tuottamiseen;

I. ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot 
eivät ole vielä reagoineet riittävästi edellä 
mainittuun komission suositukseen ja että 
15 jäsenvaltiossa pankit ovat edelleen 
ilman lakisääteistä tai vapaaehtoista 
vaatimusta peruspankkipalvelujen 
tuottamiseen;

Or. en

Tarkistus 33
Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale



AM\897689FI.doc 19/121 PE486.164v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot eivät 
ole vielä reagoineet riittävästi edellä 
mainittuun komission suositukseen ja että 
15 jäsenvaltiossa pankit ovat edelleen 
ilman lakisääteistä tai vapaaehtoista 
vaatimusta peruspankkipalvelujen 
tuottamiseen;

I. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot eivät 
ole vielä ryhtyneet komission suosituksen 
edellyttämiin riittäviin 
peruspankkipalvelujen saantia koskeviin 
toimiin, sillä 6. maaliskuuta 2012 
mennessä komissio ei ollut vielä saanut 
minkäänlaista vastausta 10 jäsenvaltiolta; 
ottaa huomioon, että Italia ja Irlanti ovat 
ainoat jäsenvaltiot, joissa on ryhdytty 
käytännön jatkotoimenpiteisiin; ottaa 
huomioon, että suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita ei selvästikään ole poliittista 
tahtoa taloudellisen osallisuuden 
edistämisen hyväksi työskentelyyn ja 
pankkitilien yleisyyden lisäämiseen ja että
liian monissa jäsenvaltioissa pankit ovat 
edelleen ilman lakisääteistä tai 
vapaaehtoista vaatimusta 
peruspankkipalvelujen tuottamiseen;

Or. en

Tarkistus 34
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että tavanomaisen pankkitilin 
avaamisen on oltava yksinkertaista myös 
niille, joilla on epätavallinen 
henkilöllisyystodistus, ja että 
tavanomaisen pankkitilin on tarjottava 
ennalta määriteltyjä peruspalveluja ja
oltava kattavan valvonnan ja 
riidansovittelumekanismin piirissä;

J. katsoo, että tavanomaisen pankkitilin 
olisi oltava muodoltaan talletustili, sen 
avaamisen olisi oltava helppoa, 
kohtuuhintaista ja sen yhteydessä olisi 
tarjottava ennalta määriteltyjä palveluja, 
kuten pankkikortti tai ennalta maksettu 
kortti ilman tilinylitysoikeutta, jotta 
tilinomistajalla on käypä vaihtoehto 
käteiselle; katsoo, että pankin ja 
tilinomistajan välisiä kiistoja varten tilin 
avaamisen on oltava myös kattavan 
valvonnan ja riidansovittelumekanismin 
piirissä;
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Or. en

Tarkistus 35
Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että tavanomaisen pankkitilin 
avaamisen on oltava yksinkertaista myös 
niille, joilla on epätavallinen 
henkilöllisyystodistus, ja että tavanomaisen 
pankkitilin on tarjottava ennalta 
määriteltyjä peruspalveluja ja oltava 
kattavan valvonnan ja 
riidansovittelumekanismin piirissä;

J. katsoo, että tavanomaisen maksutilin 
avaamisen on oltava yksinkertaista ja että 
tavanomaisen pankkitilin on tarjottava 
ennalta määriteltyjä peruspalveluja ja 
oltava kattavan valvonnan ja 
riidansovittelumekanismin piirissä ja 
kyseisten tilien avaamista on helpotettava 
myös niille kuluttajille, joilla ei ole 
pysyvää osoitetta tai tavallista 
henkilöllisyystodistusta;

Or. en

Tarkistus 36
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että tavanomaisen pankkitilin 
avaamisen on oltava yksinkertaista myös 
niille, joilla on epätavallinen 
henkilöllisyystodistus, ja että 
tavanomaisen pankkitilin on tarjottava 
ennalta määriteltyjä peruspalveluja ja 
oltava kattavan valvonnan ja 
riidansovittelumekanismin piirissä;

J. katsoo, että tavanomaisen pankkitilin 
avaamisen on oltava yksinkertaista ja sen 
on tarjottava ennalta määriteltyjä 
peruspalveluja; katsoo, että sen on myös 
oltava kattavan valvonnan ja 
riidansovittelumekanismin piirissä;

Or. en
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Tarkistus 37
Gay Mitchell

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että tavanomaisen pankkitilin 
avaamisen on oltava yksinkertaista myös 
niille, joilla on epätavallinen 
henkilöllisyystodistus, ja että tavanomaisen 
pankkitilin on tarjottava ennalta 
määriteltyjä peruspalveluja ja oltava 
kattavan valvonnan ja 
riidansovittelumekanismin piirissä;

J. katsoo, että tavanomaisen pankkitilin 
avaamisen on oltava yksinkertaista, ja että 
tavanomaisen pankkitilin on tarjottava 
ennalta määriteltyjä peruspalveluja ja 
oltava kattavan valvonnan ja 
riidansovittelumekanismin piirissä;

Or. en

Tarkistus 38
Burkhard Balz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. katsoo, että tavanomaisen pankkitilin 
avaamisen on oltava yksinkertaista myös 
niille, joilla on epätavallinen 
henkilöllisyystodistus, ja että tavanomaisen 
pankkitilin on tarjottava ennalta 
määriteltyjä peruspalveluja ja oltava 
kattavan valvonnan ja 
riidansovittelumekanismin piirissä;

J. katsoo, että tavanomaisen pankkitilin 
avaamisen on oltava yksinkertaista, ja että 
tavanomaisen pankkitilin on tarjottava 
ennalta määriteltyjä peruspalveluja ja 
oltava kattavan valvonnan ja 
riidansovittelumekanismin piirissä;

Or. de

Tarkistus 39
Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että 
maksupalveluntarjoajien olisi sovellettava 
asiakkaisiin peruspankkipalvelujen 
tarjoamisessa olisi sovellettava 
rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 
vastaisen lainsäädännön mukaista 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
vaatimuksia oikeudenmukaisesti ja 
oikeasuhteisesti; ottaa huomioon, että 
keneltäkään ei saisi kieltää tai evätä 
tavanomaisen pankkitilin saantia näillä 
perusteilla, ellei tähän ole olemassa hyvin 
perusteltuja ja objektiivisia syitä; ottaa 
huomioon, ettei tällaista lainsäädäntöä 
saisi koskaan käyttää perusteettomana 
verukkeena kaupallisesti vähemmän 
kiinnostavien kuluttajien torjumiselle;

Or. en

Tarkistus 40
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten 
ja kansalaisyhteiskunnan kanssa 
yhteisvastuu ilmaisten 
peruspankkipalvelujen saatavuudesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Olle Ludvigsson
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten 
ja kansalaisyhteiskunnan kanssa 
yhteisvastuu ilmaisten 
peruspankkipalvelujen saatavuudesta;

K. ottaa huomioon, että 
maksupalveluntarjoajien olisi oltava 
vastuussa perusmaksutilien joko 
maksuttomasta tai kohtuuhintaisesta 
saatavuudesta;

Or. en

Tarkistus 42
Gay Mitchell

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteisvastuu 
ilmaisten peruspankkipalvelujen 
saatavuudesta;

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteisvastuu 
ilmaisten tavanomaisten pankkitilien 
avaamisesta;

Or. en

Tarkistus 43
Burkhard Balz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteisvastuu 
ilmaisten peruspankkipalvelujen 

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteisvastuu 
tavanomaisten pankkitilien avaamisesta 
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saatavuudesta; ilmaiseksi;

Or. de

Tarkistus 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteisvastuu 
ilmaisten peruspankkipalvelujen 
saatavuudesta;

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteisvastuu 
joko ilmaisten tai kohtuuhintaisten 
peruspankkipalvelujen saatavuudesta;

Or. en

Tarkistus 45
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten 
ja kansalaisyhteiskunnan kanssa 
yhteisvastuu ilmaisten 
peruspankkipalvelujen saatavuudesta;

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa tarjottava 
peruspankkipalveluja kohtuulliseen 
hintaan;

Or. en

Tarkistus 46
Ramon Tremosa i Balcells
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteisvastuu 
ilmaisten peruspankkipalvelujen 
saatavuudesta;

K. ottaa huomioon, että pankkien olisi 
osana sosiaalisen yritysvastuun 
strategiaansa omaksuttava viranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteisvastuu 
ilmaisten tai joka tapauksessa 
kohtuuhintaisten ja markkinavetoisten 
peruspankkipalvelujen saatavuudesta;

Or. en

Tarkistus 47
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen saatavuutta 
koskevissa aloitteissa on oltava suoja 
ulosmittausta vastaan kuluttajien 
luottamuksen saavuttamiseksi ja 
käyttämättömien tilien aiheuttamien 
kulujen estämiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 48
Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen saatavuutta 
koskevissa aloitteissa on oltava suoja

L. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen saatavuutta 
koskevissa EU:n aloitteissa on 
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ulosmittausta vastaan kuluttajien 
luottamuksen saavuttamiseksi ja 
käyttämättömien tilien aiheuttamien 
kulujen estämiseksi;

noudatettava kansallisia määräyksiä, 
jotka koskeva suojaa ulosmittausta 
vastaan;

Or. en

Tarkistus 49
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen saatavuutta 
koskevissa aloitteissa on oltava suoja
ulosmittausta vastaan kuluttajien 
luottamuksen saavuttamiseksi ja 
käyttämättömien tilien aiheuttamien 
kulujen estämiseksi;

L. ottaa huomioon, että alhaisen tulotason 
kuluttajien pankkialaa kohtaan tunteman 
luottamuksen lisäämistä ja 
peruspankkipalvelujen saatavuutta 
koskevissa aloitteissa olisi pyrittävä myös 
parantamaan tilinomistajien talousasioita 
koskevaa tietämystä, jotta he voivat saada 
enemmän EU:ssa markkinahintaan 
tarjottavia erilaisia pankkipalveluja, kun 
heidän taloudellinen tilanteensa ajan 
mittaan paranee; 

Or. en

Tarkistus 50
Jürgen Klute

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen saatavuutta 
koskevissa aloitteissa on oltava suoja 
ulosmittausta vastaan kuluttajien 
luottamuksen saavuttamiseksi ja 
käyttämättömien tilien aiheuttamien 
kulujen estämiseksi;

L. ottaa huomioon, että liiallisesta 
velkaantumisesta on tullut merkittävin 
"uusi sosiaalinen riski" unionin alueella 
ja sen uskotaan edelleen lisääntyvän 
unionissa jatkuvan sosiaalisen ja 
taloudellisen kriisin seurauksena; ottaa 
huomioon, että peruspankkipalvelujen 
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saatavuuden varmistamiseksi kaikissa
aloitteissa on oltava suoja ulosmittausta 
vastaan kuluttajien luottamuksen 
saavuttamiseksi ja käyttämättömien tilien 
aiheuttamien kulujen estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 51
Sharon Bowles

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. ottaa huomioon, että reilun luoton 
saatavuuteen ja liiallisen velkaantumisen 
torjumiseen olisi sisällyttävä 
korkeakorkoisen lyhytaikaislainan 
tarjoajien sekä sekinlunastuksen syiden ja 
vaikutusten arviointi unionissa siten, että 
kiinnitetään erityistä huomiota 
taloudelliseen syrjäytymiseen ja liialliseen 
velkaantumiseen;

Or. en

Tarkistus 52
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että kilpailun 
vääristymät on estettävä ja kuluttajien 
tarpeet otettava huomioon alueilla, joissa 
pankkipalveluja on vähän tarjolla, jolloin 
aloitteen soveltamisalan olisi oltava 
mahdollisimman laaja; ottaa huomioon, 
että luottolaitosten lisäksi muutkin 
direktiivillä 2007/64/EY säännellyt 

M. ottaa huomioon, että kilpailun 
vääristymät on estettävä voimassa olevan 
kansallisen ja EU:n lainsäädännön 
mukaisesti;
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maksupalvelujen tarjoajat voisivat tarjota 
peruspankkipalveluja;

Or. en

Tarkistus 53
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että kilpailun 
vääristymät on estettävä ja kuluttajien 
tarpeet otettava huomioon alueilla, joissa 
pankkipalveluja on vähän tarjolla, jolloin 
aloitteen soveltamisalan olisi oltava 
mahdollisimman laaja; ottaa huomioon, 
että luottolaitosten lisäksi muutkin
direktiivillä 2007/64/EY säännellyt
maksupalvelujen tarjoajat voisivat tarjota 
peruspankkipalveluja;

M. ottaa huomioon, että kaikkien 
aloitteiden päätavoitteena olisi oltava 
tavanomaisten pankkipalvelujen 
saatavuus unionissa asuville kuluttajille; 
pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että 
direktiivillä 2007/64/EY säänneltyjen 
luottolaitosten lisäksi myös muut 
maksupalvelujen tarjoajat tarjoavat 
aktiivisesti perusmaksupalveluja, kuten 
ennakkomaksuratkaisuja; pyytää tästä
syystä komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon 
maksupalvelumarkkinoiden 
viimeisimmän kehityksen, kun ne laativat 
tämän alan uusia aloitteita;

Or. en

Tarkistus 54
Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että kilpailun 
vääristymät on estettävä ja kuluttajien 
tarpeet otettava huomioon alueilla, joissa 
pankkipalveluja on vähän tarjolla, jolloin 
aloitteen soveltamisalan olisi oltava 

M. ottaa huomioon, että kilpailun 
vääristymät on estettävä ja kuluttajien 
tarpeet otettava huomioon alueilla, joissa 
pankkipalveluja on vähän tarjolla, jolloin 
aloitteen soveltamisalan olisi oltava 
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mahdollisimman laaja; ottaa huomioon, 
että luottolaitosten lisäksi muutkin 
direktiivillä 2007/64/EY säännellyt 
maksupalvelujen tarjoajat voisivat tarjota
peruspankkipalveluja;

mahdollisimman laaja; ottaa huomioon, 
että luottolaitosten lisäksi muidenkin 
direktiivillä 2007/64/EY säänneltyjen
maksupalvelujen tarjoajien olisi tarjottava 
asiaankuuluvia peruspankkipalveluja;

Or. en

Tarkistus 55
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. ottaa huomioon, että kussakin EU:n 
jäsenvaltiossa direktiivillä 2007/64/EY 
säännelty pankki tai muu laitos tai 
useammat pankit tai muut laitokset (muut 
maksupalvelun tarjoajat) voisivat tarjota 
peruspankkipalveluja;

Or. en

Tarkistus 56
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. kuluttajille, joilla on yhteys 
kyseiseen jäsenvaltioon, olisi myönnettävä 
oikeus avata ja käyttää tavanomaista 
pankkitiliä jäsenvaltiossa edellyttäen, että 
kuluttajalla 1) ei ole jo tämän liitteen 
17 kohdan vaatimukset täyttävää 
pankkitiliä kyseisessä jäsenvaltiossa ja 2) 
että tämä toimittaa kunnian ja 
omantunnon kautta annettavan tai 
yksinkertaisen vakuutuksen vähintään 
yhdeltä kyseisen jäsenvaltion 
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rahoituslaitokselta, jossa todistetaan, että 
häneltä on evätty kyseisessä jäsenvaltiossa 
tämän liitteen 17 kohdan vaatimukset 
täyttävä pankkitili;
esimerkkejä ei-rajoittavasta yhteydestä 
kyseiseen jäsenvaltioon ovat: 
kansallisuus, asuinpaikka, työhön liittyvät 
seikat, ilmoittautuminen yleissivistävää tai 
ammatillista koulutusta antavaan 
oppilaitokseen, perhesyyt tai muut tekijät, 
jotka voivat muodostaa linkin kyseiseen 
jäsenvaltioon;

Or. en

Tarkistus 57
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleistä saatavuutta 
koskevia aloitteita on täydennettävä 
tarkkaan harkituilla tiedotuskampanjoilla, 
joissa kerrotaan kuluttajien oikeuksista ja 
palveluntarjoajien velvoitteista;

N. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen saatavuutta 
koskevia alueellisia, kansallisia ja EU:n 
laajuisia aloitteita on täydennettävä 
tarkkaan harkituilla tiedotuskampanjoilla, 
joissa kerrotaan sekä kuluttajien ja 
palveluntarjoajien oikeuksista että 
velvoitteista.

Or. en

Tarkistus 58
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleistä saatavuutta 

N. ottaa huomioon, että 
peruspankkipalvelujen yleistä saatavuutta 
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koskevia aloitteita on täydennettävä
tarkkaan harkituilla tiedotuskampanjoilla, 
joissa kerrotaan kuluttajien oikeuksista ja
palveluntarjoajien velvoitteista;

koskevia aloitteita olisi mahdollisesti 
täydennettävä tarkkaan harkituilla 
tiedotuskampanjoilla, joissa kerrotaan 
kuluttajien ja palveluntarjoajien 
oikeuksista ja velvoitteista.

Or. en

Tarkistus 59
Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. ottaa huomioon, että 
perusmaksutilejä kaupallisesti vähemmän 
kiinnostaville kuluttajille tarjoavien 
yritysten työntekijöille olisi annettava 
asiaankuuluva koulutus, riittävästi aikaa 
ja järkevästi mukautetut myyntitavoitteet, 
kun kyse on tämän asiakasryhmän 
käsittelystä;

Or. en

Tarkistus 60
Olle Schmidt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. ottaa huomioon, että opiskelijoiden, 
työntekijöiden ja palvelujen tarjoajien on 
kyettävä liikkumaan rajojen yli ja 
hyödyntämään helposti liikkuvuutta 
Euroopan unionissa;

Or. en
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Tarkistus 61
Olle Schmidt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N b. ottaa huomioon, että pankkitilin 
avaamisen jäsenvaltiossa ei pitäisi 
edellyttää kuluttajalta olemassa olevan 
tilin sulkemista toisessa jäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 62
Olle Schmidt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N c. ottaa huomioon, että 
maksupalveluntarjoajien olemassa olevat 
vaatimukset tavanomaisen pankkitilin 
avaamiselle ovat rajoittavia ja saattavat 
estää rajojen yli liikkumisen Euroopan 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 63
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota tekemään vuoden 
2012 loppuun mennessä parlamentille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla 

1. pyytää komissiota esittämään 
parlamentille vuoden 2014 loppuun 
mennessä riippumattoman 
vaikutustenarvioinnin jäsenvaltioiden 
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ehdotuksen säädökseksi tai säädöksiksi 
peruspankkipalvelujen yleisestä
saatavuudesta kaikille unionin alueella 
asuville kuluttajille liitteenä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

lainsäädäntöön liittyvistä tai muista 
toimenpiteistä, joissa otetaan huomioon 
sen 18. heinäkuuta 2011 antama suositus 
2011/442/EU perusmaksutilien 
saatavuudesta ennen mahdollisesti 
tarvittavan lainsäädäntöehdotuksen 
esittämistä;

Or. en

Tarkistus 64
Burkhard Balz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota tekemään vuoden 
2012 loppuun mennessä parlamentille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla 
ehdotuksen säädökseksi tai säädöksiksi 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
saatavuudesta kaikille unionin alueella 
asuville kuluttajille liitteenä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

1. pyytää komissiota tekemään vuoden 
2012 loppuun mennessä parlamentille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla 
ehdotuksen direktiiviksi tai direktiiveiksi 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
saatavuudesta kaikille unionin alueella 
asuville kuluttajille liitteenä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 65
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota tekemään vuoden 
2012 loppuun mennessä parlamentille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla 
ehdotuksen säädökseksi tai säädöksiksi 
peruspankkipalvelujen yleisestä 

1. pyytää jäsenvaltioita ryhtymään 
asianmukaisiin toimiin viimeistään 
vuoden 2012 lopussa ja informoimaan 
komissiota; pyytää komissiota esittämään 
yksityiskohtaisen selvityksen tilanteesta 
kaikissa jäsenvaltioissa 31. tammikuuta 
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saatavuudesta kaikille unionin alueella 
asuville kuluttajille liitteenä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

2013 mennessä; elleivät jäsenvaltiot ole 
ryhtyneet asianmukaisiin toimiin, pyytää 
komissiota tekemään heinäkuuhun 2013
mennessä parlamentille Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan nojalla ehdotuksen 
säädökseksi tai säädöksiksi 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
saatavuudesta unionin alueella asuville 
kuluttajille liitteenä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 66
Olle Schmidt

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota tekemään vuoden 
2012 loppuun mennessä parlamentille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla 
ehdotuksen säädökseksi tai säädöksiksi 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
saatavuudesta kaikille unionin alueella 
asuville kuluttajille liitteenä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

1. pyytää komissiota tekemään vuoden 
2012 loppuun mennessä parlamentille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla 
ehdotuksen säädökseksi tai säädöksiksi 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
saatavuudesta kaikille unionin laillisille 
asukkaille liitteenä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 67
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota tekemään vuoden 1. pyytää komissiota tekemään vuoden 
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2012 loppuun mennessä parlamentille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla 
ehdotuksen säädökseksi tai säädöksiksi 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
saatavuudesta kaikille unionin alueella 
asuville kuluttajille liitteenä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

2012 loppuun mennessä parlamentille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla 
ehdotuksen säädökseksi tai säädöksiksi 
peruspankkipalvelujen yleisestä 
saatavuudesta kaikille unionin alueella 
asuville luonnollisille henkilöille liitteenä 
olevien yksityiskohtaisten suositusten 
mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 68
Liem Hoang Ngoc

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pyytää komissiota tekemään vuoden 
2012 loppuun mennessä parlamentille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla 
ehdotuksen säädökseksi tai säädöksiksi 
peruspankkipalvelujen yleisestä
saatavuudesta kaikille unionin alueella 
asuville kuluttajille liitteenä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

1. pyytää komissiota tekemään vuoden 
2012 loppuun mennessä parlamentille 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan nojalla 
ehdotuksen säädökseksi tai säädöksiksi 
peruspankkipalvelujen ilmaisesta
saatavuudesta kaikille unionin alueella 
asuville kuluttajille liitteenä olevien 
yksityiskohtaisten suositusten mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 69
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että suosituksissa kunnioitetaan
perusoikeuksia ja noudatetaan
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta;

2. pyytää komissiota ja tarvittaessa 
jäsenvaltioita tarkistamaan, 
noudatetaanko näissä suosituksissa 
perusoikeuksia ja toissijaisuus- ja 
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suhteellisuusperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 70
Olle Ludvigsson

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei 
ole rahoitusvaikutuksia;

3. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei 
ole lainkaan rahoitusvaikutuksia EU:n 
talousarvioon;

Or. en

Tarkistus 71
Ivo Strejček

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei 
ole rahoitusvaikutuksia;

3. pyytää komissiota ja tarvittaessa 
jäsenvaltioita arvioimaan, onko tässä 
tekstissä esitetyllä ehdotuksella 
rahoitusvaikutuksia niiden talousarvioihin 
vai ei;

Or. en

Tarkistus 72
Philippe De Backer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei 
ole rahoitusvaikutuksia;

3. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei 
ole rahoitusvaikutuksia Euroopan unionin 
talousarvioon;

Or. en

Tarkistus 73
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – johdantokappale

Suositusehdotus Tarkistus

Euroopan parlamentti katsoo, että 
annettavassa säädöksessä olisi pyrittävä 
sääntelemään seuraavaa:

Euroopan parlamentti katsoo, että 
peruspankkipalvelujen saatavuudella olisi 
pyrittävä: 

Or. en

Tarkistus 74
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – -1 kohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

-1. Ennen lainsäädäntöehdotuksen 
esittämistä parlamentille ja neuvostolle 
komission olisi toteutettava riippumaton 
vaikutustenarviointi tällaisen ehdotuksen 
soveltamisalan ja välineiden 
selventämiseksi. Vaikutustenarvioinnissa 
olisi selvennettävä erityisesti seuraavia 
seikkoja:

Or. en
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Tarkistus 75
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – -1 kohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

-1. "Perusmaksutili" olisi määriteltävä 
tämän lainsäädännön säännösten 
mukaisena maksutilinä. Termin ei katsota 
kattavan perusmaksutilejä, jotka eivät 
täytä täysimääräisesti näitä säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 76
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 1 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

1. Säädöksellä olisi asetettava 
mahdollisimman monille maksupalvelujen 
tarjoajille velvoite tarjota
peruspankkipalveluja direktiiviin 
2007/64/EY sisältyvän 4 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion olisi päätettävä 
kuinka monen maksupalvelujen tarjoajan 
(pankit tai muut laitokset) olisi tarjottava
peruspankkipalvelujen saatavuus
direktiiviin 2007/64/EY sisältyvän 
4 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 77
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 1 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

1. Säädöksellä olisi asetettava 
mahdollisimman monille maksupalvelujen 
tarjoajille velvoite tarjota 

1. Säädöksellä olisi asetettava kaikille
maksupalvelujen tarjoajille, jotka tarjoavat 
maksutilejä kuluttajille osana 
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peruspankkipalveluja direktiiviin 
2007/64/EY sisältyvän 4 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti.

tavanomaista liiketoimintaa, velvoite 
tarjota perusmaksutili direktiiviin 
2007/64/EY sisältyvän 4 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 78
Emilie Turunen

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 1 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

1. Säädöksellä olisi asetettava 
mahdollisimman monille maksupalvelujen 
tarjoajille velvoite tarjota 
peruspankkipalveluja direktiiviin 
2007/64/EY sisältyvän 4 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti.

1. Säädöksellä olisi asetettava 
maksupalvelujen tarjoajille velvoite tarjota 
peruspankkipalveluja direktiiviin 
2007/64/EY sisältyvän 4 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 79
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 1 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

1. Säädöksellä olisi asetettava 
mahdollisimman monille maksupalvelujen 
tarjoajille velvoite tarjota 
peruspankkipalveluja direktiiviin 
2007/64/EY sisältyvän 4 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti.

1. Säädöksellä olisi valtuutettava 
jäsenvaltiot asettamaan mahdollisimman 
monille maksupalvelujen tarjoajille 
velvoite tarjota peruspankkipalveluja 
direktiiviin 2007/64/EY sisältyvän 
4 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 1 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

1. Säädöksellä olisi asetettava 
mahdollisimman monille maksupalvelujen 
tarjoajille velvoite tarjota
peruspankkipalveluja direktiiviin 
2007/64/EY sisältyvän 4 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti.

1. Säädöksellä olisi kannustettava 
mahdollisimman monia maksupalvelujen 
tarjoajia tarjoamaan peruspankkipalveluja 
direktiiviin 2007/64/EY sisältyvän 
4 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 81
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 1 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

1. Säädöksellä olisi asetettava 
mahdollisimman monille maksupalvelujen 
tarjoajille velvoite tarjota 
peruspankkipalveluja direktiiviin 
2007/64/EY sisältyvän 4 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti. 

1. Euroopan unionin lainsäädännöllä
olisi asetettava jäsenvaltioille velvoite 
varmistaa peruspankkipalvelujen 
saatavuus mieluiten velvoittamalla 
maksupalvelujen tarjoajat tarjoamaan
peruspankkipalveluja direktiiviin 
2007/64/EY sisältyvän 4 artiklan 9 kohdan 
mukaisesti. Toteaa tässä yhteydessä, että 
myös muut kuin direktiiviin 2007/64/EY 
sisältyvän 4 artiklan 9 kohdassa 
määritellyt maksupalvelujen tarjoajat ovat 
aktiivisia perusmaksupalvelujen, kuten 
ennakkomaksuratkaisujen, tarjoamisessa. 
Katsoo tästä syystä, että voisi olla 
hyödyllistä ottaa tämä kehitys huomioon 
maksupalvelumarkkinoilla sekä 
kehitettäessä tämän alan uusia aloitteita.

Or. en
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Tarkistus 82
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 1 a kohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

1 a. Kaikissa lainsäädäntöaloitteissa olisi 
noudatettava toissijaisuusperiaatetta ja 
otettava huomioon olemassa olevat 
lakisääteiset tai vapaaehtoiset järjestelyt 
jäsenvaltioissa, joissa tavanomaisen 
pankkitilin saatavuus ja käyttö on jo 
onnistuneesti varmistettu.

Or. en

Tarkistus 83
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 2 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

2. Jotta ei rasitettaisi tarpeettomasti 
sellaisia maksupalvelujen tarjoajia, joiden 
tarjoamat palvelut eivät liity 
tavanomaisen pankkitilin tarjoajilta 
edellytettyihin palveluihin, tavanomaisen 
pankkitilin tarjoamista ei pitäisi edellyttää 
seuraavilta maksupalvelujen tarjoajilta:

Poistetaan.

a. direktiiviin 2007/64/EY sisältyvän 
1 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa 
mainitut maksupalvelujen tarjoajat; 
b. maksulaitokset, joilla on lupa tarjota 
ainoastaan yhtä tai useampaa direktiivin 
2007/64/EY liitteen 4–7 kohdassa 
tarkoitettua maksupalvelua.

Or. en
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Tarkistus 84
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 2 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

2. Jotta ei rasitettaisi tarpeettomasti 
sellaisia maksupalvelujen tarjoajia, joiden 
tarjoamat palvelut eivät liity 
tavanomaisen pankkitilin tarjoajilta 
edellytettyihin palveluihin, tavanomaisen 
pankkitilin tarjoamista ei pitäisi edellyttää 
seuraavilta maksupalvelujen tarjoajilta:

2. Jotta ei rasitettaisi tarpeettomasti 
sellaisia maksupalvelujen tarjoajia, jotka 
eivät tarjoa maksutilejä kuluttajille, 
tavanomaisen maksutilin tarjoamista ei 
pitäisi yleensä edellyttää seuraavilta 
maksupalvelujen tarjoajilta:

Or. en

Tarkistus 85
Emilie Turunen

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 3 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
poikkeus tavanomaisen pankkitilin 
tarjoamista koskevasta velvoitteesta 
seuraaville tahoille: 

Poistetaan.

a. maksupalvelujen tarjoajat, jotka 
toimivat osuuskuntaperiaatteella, voittoa 
tavoittelematta tai ammattikunnan 
kaltaisilla jäsenyyskriteereillä;
b. maksupalvelujen tarjoajat, joiden 
liiketoimien kokonaisarvo edellisenä 
vuonna oli alle 3 miljoonaa euroa. 

Or. en

Tarkistus 86
Philippe De Backer
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Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 3 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
poikkeus tavanomaisen pankkitilin 
tarjoamista koskevasta velvoitteesta 
seuraaville tahoille: 

Poistetaan.

a. maksupalvelujen tarjoajat, jotka 
toimivat osuuskuntaperiaatteella, voittoa 
tavoittelematta tai ammattikunnan 
kaltaisilla jäsenyyskriteereillä;
b. maksupalvelujen tarjoajat, joiden 
liiketoimien kokonaisarvo edellisenä 
vuonna oli alle 3 miljoonaa euroa. 

Or. en

Tarkistus 87
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 3 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
poikkeus tavanomaisen pankkitilin 
tarjoamista koskevasta velvoitteesta 
seuraaville tahoille:

3. Jäsenvaltioiden olisi, kunhan se ei 
suhteettomasti haittaa kilpailua tai 
kuluttajien palvelujen saantia, voitava 
myöntää poikkeus tavanomaisen 
maksutilin tarjoamista koskevasta 
velvoitteesta seuraaville maksupalvelujen 
tarjoajille;

Or. en

Tarkistus 88
Jürgen Klute

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 3 kohta 
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Suositusehdotus Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
poikkeus tavanomaisen pankkitilin 
tarjoamista koskevasta velvoitteesta 
seuraaville tahoille: 

3. Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää 
poikkeus tavanomaisen pankkitilin 
tarjoamista koskevasta velvoitteesta 
maksupalvelujen tarjoajille, jos ne 
täyttävät vähintään yhden seuraavista 
ehdoista:

Or. en

Tarkistus 89
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 3 kohta – a alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

a. maksupalvelujen tarjoajat, jotka toimivat 
osuuskuntaperiaatteella, voittoa 
tavoittelematta tai ammattikunnan 
kaltaisilla jäsenyyskriteereillä;

a. maksupalvelujen tarjoajat, jotka toimivat 
voittoa tavoittelematta tai jotka eivät toimi 
yleisellä yksityisasiakaspuolella tai jotka 
toimivat ammattikunnan kaltaisilla 
jäsenyyskriteereillä;

Or. de

Tarkistus 90
Peter Simon

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 3 kohta – a alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

a. maksupalvelujen tarjoajat, jotka toimivat 
osuuskuntaperiaatteella, voittoa 
tavoittelematta tai ammattikunnan 
kaltaisilla jäsenyyskriteereillä;

a. maksupalvelujen tarjoajat, jotka toimivat 
voittoa tavoittelematta tai ammattikunnan 
kaltaisilla jäsenyyskriteereillä;

Or. de
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Tarkistus 91
Jürgen Klute

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 3 kohta – a alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

a. maksupalvelujen tarjoajat, jotka toimivat 
osuuskuntaperiaatteella, voittoa 
tavoittelematta tai ammattikunnan 
kaltaisilla jäsenyyskriteereillä;

a. maksupalvelujen tarjoajat, jotka toimivat 
voittoa tavoittelematta tai ammattikunnan 
kaltaisilla jäsenyyskriteereillä; 

Or. en

Tarkistus 92
Peter Simon

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 3 kohta – b alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

b. maksupalvelujen tarjoajat, joiden 
liiketoimien kokonaisarvo edellisenä 
vuonna oli alle 3 miljoonaa euroa. 

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 93
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 3 kohta – b alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

b. maksupalvelujen tarjoajat, joiden 
liiketoimien kokonaisarvo edellisenä 
vuonna oli alle 3 miljoonaa euroa. 

b. maksupalvelujen tarjoajat, joiden 
liiketoimien kokonaisarvo edellisenä 
vuonna oli alle määrätyn määrän. Tässä 
yhteydessä sovellettava raja olisi 
määriteltävä erikseen kullekin 
jäsenvaltiolle sen jälkeen, kun on kuultu 
asiaankuuluvia sidosryhmiä, ja saatettava 
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säännöllisesti ajan tasalle. 
Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
komissiolle käyttämänsä raja-arvot ja 
niiden voimassaoloaika.

Or. en

Tarkistus 94
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 1 – 4 kohta 

Suositusehdotus Tarkistus

4. Jokaisen 3 kohdan a alakohdan 
perusteella poikkeuksen saaneen 
maksupalvelujen tarjoajan on 
osallistuttava täydennysrahaston 
rahoitukseen, paitsi jos maksupalvelujen 
tarjoajan toiminta on voittoa 
tavoittelematonta. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 95
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 4 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

4. Jokaisen 3 kohdan a alakohdan 
perusteella poikkeuksen saaneen 
maksupalvelujen tarjoajan on 
osallistuttava täydennysrahaston 
rahoitukseen, paitsi jos maksupalvelujen 
tarjoajan toiminta on voittoa 
tavoittelematonta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 4 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

4. Jokaisen 3 kohdan a alakohdan 
perusteella poikkeuksen saaneen 
maksupalvelujen tarjoajan on 
osallistuttava täydennysrahaston 
rahoitukseen, paitsi jos maksupalvelujen 
tarjoajan toiminta on voittoa 
tavoittelematonta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 97
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 4 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

4. Jokaisen 3 kohdan a alakohdan 
perusteella poikkeuksen saaneen 
maksupalvelujen tarjoajan on 
osallistuttava täydennysrahaston 
rahoitukseen, paitsi jos maksupalvelujen 
tarjoajan toiminta on voittoa 
tavoittelematonta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 98
Gay Mitchell

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 4 kohta



PE486.164v01-00 48/121 AM\897689FI.doc

FI

Suositusehdotus Tarkistus

4. Jokaisen 3 kohdan a alakohdan 
perusteella poikkeuksen saaneen 
maksupalvelujen tarjoajan on 
osallistuttava täydennysrahaston 
rahoitukseen, paitsi jos maksupalvelujen 
tarjoajan toiminta on voittoa 
tavoittelematonta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 1 – 4 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

4. Jokaisen 3 kohdan a alakohdan 
perusteella poikkeuksen saaneen
maksupalvelujen tarjoajan on 
osallistuttava täydennysrahaston 
rahoitukseen, paitsi jos maksupalvelujen 
tarjoajan toiminta on voittoa 
tavoittelematonta.

4. Jäsenvaltioiden olisi voitava velvoittaa, 
että 3 kohdan a alakohdan perusteella 
poikkeuksen saanut maksupalvelujen 
tarjoaja osallistuu täydennysrahaston 
rahoitukseen, paitsi jos maksupalvelujen 
tarjoajan toiminta on voittoa 
tavoittelematonta.

Or. en

Tarkistus 100
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 5 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
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unionin alueella on oikeus avata 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
näissä suosituksissa määritellyt unionin 
lainsäädännön vaatimukset kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

unionin alueella valtiossa, jossa on hänen 
tavanomainen asuinpaikkansa, on oikeus 
avata tässä jäsenvaltiossa toimivan 
maksupalvelujen tarjoajan tavanomainen 
pankkitili ja käyttää sitä, paitsi jos 
kuluttajalla on jo maksuliikennetili tai 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
näissä suosituksissa määritellyt unionin 
lainsäädännön vaatimukset, ja jos häneltä 
on todistettavasti evätty 
maksuliikennetilin avaaminen.

Kuluttajalla on oltava yhteys –
asuinpaikan, työpaikan tai 
opiskelupaikan muodossa – kyseiseen 
jäsenvaltioon ja sen 
maksupalveluntarjoajan liiketoiminta-
alaan, jossa hän aikoo avata 
tavanomaisen pankkitilin.

Or. de

Tarkistus 101
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 5 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
näissä suosituksissa määritellyt unionin 
lainsäädännön vaatimukset kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, jolla muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi on yhteys 
jäsenvaltioon, on oikeus avata kyseisessä 
jäsenvaltiossa tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, jos kuluttajalla: 1) ei ole jo 
tämän liitteen 17 kohdan vaatimukset 
täyttävää pankkitiliä kyseisessä 
jäsenvaltiossa ja 2) että tämä toimittaa 
kunnian ja omantunnon kautta 
annettavan tai yksinkertaisen 
vakuutuksen vähintään yhdeltä kyseisen 
jäsenvaltion rahoituslaitokselta, jossa 
todistetaan, että häneltä on evätty 
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kyseisessä jäsenvaltiossa tämän liitteen 17 
kohdan vaatimukset täyttävä pankkitili.

Or. en

Tarkistus 102
Peter Simon

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 5 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
näissä suosituksissa määritellyt unionin 
lainsäädännön vaatimukset kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
näissä suosituksissa määritellyt unionin 
lainsäädännön vaatimukset kyseisen 
jäsenvaltion alueella. Muiden 
tavanomaisten pankkitilien olemassaolo 
muissa jäsenvaltioissa ja unionin 
ulkopuolisissa valtioissa ei saisi estää 
tavanomaisen pankkitilin avaamista.

Or. de

Tarkistus 103
Jürgen Klute

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 5 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
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elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
näissä suosituksissa määritellyt unionin 
lainsäädännön vaatimukset kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
täysin näissä suosituksissa määritellyt 
unionin lainsäädännön vaatimukset 
kyseisen jäsenvaltion alueella. Oikeutta 
avata tavanomainen pankkitili ei pitäisi 
rajoittaa, jos kuluttajalla on jo muita 
pankkitilejä, kuten tavanomaisia 
pankkitilejä, toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 104
Gay Mitchell

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 5 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
näissä suosituksissa määritellyt unionin 
lainsäädännön vaatimukset kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata 
tavanomaisessa asuinmaassaan 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
käyttötili tai tavanomainen pankkitili, joka 
täyttää näissä suosituksissa määritellyt 
unionin lainsäädännön vaatimukset 
kyseisen jäsenvaltion alueella. Avattaessa 
tavanomaista pankkitiliä on esitettävä 
henkilöllisyystodistus.

Or. en
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Tarkistus 105
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 5 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
näissä suosituksissa määritellyt unionin 
lainsäädännön vaatimukset kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

5. Kaikella mahdollisella EU:n 
lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella EU:n kansalaisella (jäljempänä 
'asiakkaalla'), joka muun kuin elinkeino-, 
liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
näissä suosituksissa määritellyt unionin 
lainsäädännön vaatimukset kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

Or. en

Tarkistus 106
Olle Schmidt

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 5 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä, paitsi jos kuluttajalla on jo 
tavanomainen pankkitili, joka täyttää 
näissä suosituksissa määritellyt unionin 
lainsäädännön vaatimukset kyseisen 
jäsenvaltion alueella.

5. Lainsäädännöllä olisi varmistettava, että 
jokaisella kuluttajalla eli jokaisella 
luonnollisella henkilöllä, joka muun kuin 
elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai 
ammattitoimintansa vuoksi asuu laillisesti 
unionin alueella on oikeus avata 
jäsenvaltiossa toimivan maksupalvelujen 
tarjoajan tavanomainen pankkitili ja 
käyttää sitä.
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Or. en

Tarkistus 107
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 6 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

6. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttajille ei aiheudu tarpeetonta 
rasitusta velvoitteesta osoittaa, ettei heillä 
jo ole tavanomaista pankkitiliä, ja että 
asiaa koskeva ilmoitus on annettava 
hakuprosessin aikana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 108
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 6 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

6. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttajille ei aiheudu tarpeetonta 
rasitusta velvoitteesta osoittaa, ettei heillä 
jo ole tavanomaista pankkitiliä, ja että 
asiaa koskeva ilmoitus on annettava 
hakuprosessin aikana. 

6. Jokaista jäsenvaltiota olisi vaadittava 
perustamaan tavanomaisiin maksutileihin 
liittyviä tietoja koskeva kansallinen 
rekisteri. Rekisteriä olisi käytettävä 
tilastotietojen keruuseen sekä sen 
tarkistamiseen, onko tavanomaista 
pankkitiliä anovalla kuluttajalla jo 
tällainen tili eri maksupalvelun tarjoajan 
kanssa samassa jäsenvaltiossa. Tietojen 
olisi oltava mahdollisimman suppeita ja 
rekisterin olisi noudatettava 
täysimääräisesti mukana olevien 
kuluttajien koskemattomuutta. Jokainen 
perusmaksutili olisi otettava mukaan 
rekisteriin, kun tili avataan, ja poistettava 
sieltä, kun tili suljetaan. Kaikki 
perusmaksutilien avaamisesta koskevat 
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hylkäämispäätökset olisi rekisteröitävä 
nimettömästi yhdessä perustelujen 
kanssa. Nämä hylkäämispäätöksiä 
koskevat tiedot olisi poistettava 
rekisteristä viimeistään vuoden kuluttua. 
Maksupalvelujen tarjoajien olisi 
käännyttävä tästä rekisteristä vastaavien 
kansallisten viranomaisten puoleen 
tarkistaakseen, ettei perusmaksutiliä 
anovalla kuluttajalla ole jo tällaista tiliä 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 109
Jürgen Klute

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 6 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

6. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttajille ei aiheudu tarpeetonta rasitusta 
velvoitteesta osoittaa, ettei heillä jo ole 
tavanomaista pankkitiliä, ja että asiaa 
koskeva ilmoitus on annettava
hakuprosessin aikana.

6. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttajille ei aiheudu tarpeetonta rasitusta 
velvoitteesta osoittaa, ettei heillä jo ole
lainsäädännön vaatimukset täysin 
täyttävää tavanomaista pankkitiliä samassa 
jäsenvaltiossa, ja että asiaa koskeva 
ilmoitus on annettava hakuprosessin 
aikana. 

Or. en

Tarkistus 110
Peter Simon

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 6 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

6. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttajille ei aiheudu tarpeetonta rasitusta 
velvoitteesta osoittaa, ettei heillä jo ole 

6. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttajille ei aiheudu tarpeetonta rasitusta 
velvoitteesta osoittaa, ettei heillä jo ole 
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tavanomaista pankkitiliä, ja että asiaa 
koskeva ilmoitus on annettava 
hakuprosessin aikana. 

tavanomaista pankkitiliä kyseisen 
jäsenvaltion alueella, ja että asiaa koskeva 
ilmoitus on annettava hakuprosessin 
aikana.

Or. de

Tarkistus 111
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 6 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

6. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttajille ei aiheudu tarpeetonta rasitusta 
velvoitteesta osoittaa, ettei heillä jo ole 
tavanomaista pankkitiliä, ja että asiaa 
koskeva ilmoitus on annettava 
hakuprosessin aikana.

6. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttajille ei aiheudu tarpeetonta rasitusta 
velvoitteesta osoittaa, ettei heillä jo ole
pankkitiliä kyseisessä jäsenvaltiossa, ja 
että asiaa koskeva ilmoitus on annettava 
hakuprosessin aikana. 

Or. en

Tarkistus 112
Olle Schmidt

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 6 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

6. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttajille ei aiheudu tarpeetonta rasitusta 
velvoitteesta osoittaa, ettei heillä jo ole 
tavanomaista pankkitiliä, ja että asiaa 
koskeva ilmoitus on annettava 
hakuprosessin aikana. 

6. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttajille ei aiheudu tarpeetonta rasitusta 
velvoitteesta osoittaa, ettei heillä jo ole
tavanomaista pankkitiliä jäsenvaltiossa, ja 
että asiaa koskeva ilmoitus on annettava 
hakuprosessin aikana.

Or. en
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Tarkistus 113
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 7 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden olisi oltava voimassa 
riippumatta kuluttajan kansalaisuudesta 
tai asuinpaikasta unionin alueella. 
Tulojen säännöllisyyden, työllisyyden, 
luottotietojen, velkaantumisen, 
henkilökohtaisen konkurssin tai tilin 
tulevien tapahtumien ei pitäisi vaikuttaa 
tavanomaisen pankkitilin avaamiseen.
Oikeutta tavanomaisen pankkitilin 
käyttämiseen ei pidä missään tapauksessa 
sitoa muiden tuotteiden tai palvelujen, 
kuten vakuutusten, ostamiseen.

7. Oikeutta tavanomaisen pankkitilin 
käyttämiseen ei pidä missään tapauksessa 
sitoa muiden tuotteiden tai palvelujen, 
kuten vakuutusten, ostamiseen.

Or. en

Tarkistus 114
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 7 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden olisi oltava voimassa 
riippumatta kuluttajan kansalaisuudesta 
tai asuinpaikasta unionin alueella. 
Tulojen säännöllisyyden, työllisyyden, 
luottotietojen, velkaantumisen, 
henkilökohtaisen konkurssin tai tilin 
tulevien tapahtumien ei pitäisi vaikuttaa 
tavanomaisen pankkitilin avaamiseen. 
Oikeutta tavanomaisen pankkitilin 
käyttämiseen ei pidä missään tapauksessa 
sitoa muiden tuotteiden tai palvelujen, 
kuten vakuutusten, ostamiseen.

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden jäsenvaltiossa olisi oltava 
voimassa kuluttajille, joilla on yhteys 
kyseiseen jäsenvaltioon. Esimerkkejä ei-
rajoittavasta yhteydestä kyseiseen 
jäsenvaltioon ovat: kansallisuus, 
asuinpaikka, työhön liittyvät seikat, 
ilmoittautuminen yleissivistävää tai 
ammatillista koulutusta antavaan 
oppilaitokseen, perhesyyt tai muut tekijät, 
jotka voivat muodostaa linkin kyseiseen 
jäsenvaltioon. Tulojen säännöllisyyden, 
työllisyyden, luottotietojen, 
velkaantumisen, henkilökohtaisen 
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konkurssin tai tilin tulevien tapahtumien ei 
pitäisi vaikuttaa tavanomaisen pankkitilin 
avaamiseen. Oikeutta tavanomaisen 
pankkitilin käyttämiseen ei pidä missään 
tapauksessa sitoa muiden tuotteiden tai 
palvelujen, kuten vakuutusten, ostamiseen.

Or. en

Tarkistus 115
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 7 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden olisi oltava voimassa 
riippumatta kuluttajan kansalaisuudesta 
tai asuinpaikasta unionin alueella. Tulojen 
säännöllisyyden, työllisyyden, 
luottotietojen, velkaantumisen, 
henkilökohtaisen konkurssin tai tilin 
tulevien tapahtumien ei pitäisi vaikuttaa 
tavanomaisen pankkitilin avaamiseen. 
Oikeutta tavanomaisen pankkitilin 
käyttämiseen ei pidä missään tapauksessa 
sitoa muiden tuotteiden tai palvelujen, 
kuten vakuutusten, ostamiseen.

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden olisi oltava voimassa 
riippumatta EU-kansalaisen asuinpaikasta 
unionin alueella. Tulojen säännöllisyyden, 
työllisyyden, luottotietojen, 
velkaantumisen tai henkilökohtaisen 
konkurssin ei pitäisi vaikuttaa 
tavanomaisen pankkitilin avaamiseen. 
Tilin avaamisen ja hoitamisen on 
kuitenkin oltava järkevää myös 
luottolaitoksen kannalta. Jos EU:n 
kansalainen antaa vääriä tietoja 
sopimussuhteen aikana, laiminlyö 
maksuja tai on häiriöksi tai vaaraksi 
pankin henkilökunnalle tai asiakkaille, 
olisi tämä katsottava perusteeksi 
kieltäytymiselle avaamasta tavanomaista 
pankkitiliä tai sen sulkemiselle. Oikeutta 
tavanomaisen pankkitilin käyttämiseen ei 
pidä missään tapauksessa sitoa muiden 
tuotteiden tai palvelujen, kuten 
vakuutusten, ostamiseen.

Or. de

Tarkistus 116
Emilie Turunen



PE486.164v01-00 58/121 AM\897689FI.doc

FI

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 7 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden olisi oltava voimassa 
riippumatta kuluttajan kansalaisuudesta tai 
asuinpaikasta unionin alueella. Tulojen 
säännöllisyyden, työllisyyden, 
luottotietojen, velkaantumisen, 
henkilökohtaisen konkurssin tai tilin 
tulevien tapahtumien ei pitäisi vaikuttaa 
tavanomaisen pankkitilin avaamiseen. 
Oikeutta tavanomaisen pankkitilin 
käyttämiseen ei pidä missään tapauksessa 
sitoa muiden tuotteiden tai palvelujen, 
kuten vakuutusten, ostamiseen.

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden olisi oltava voimassa 
riippumatta kuluttajan kansalaisuudesta tai 
asuinpaikasta unionin alueella. Tulojen 
säännöllisyyden, työllisyyden, 
luottotietojen, velkaantumisen, 
henkilökohtaisen konkurssin tai tilin 
tulevien tapahtumien ei pitäisi vaikuttaa 
tavanomaisen pankkitilin avaamiseen. 
Oikeutta tavanomaisen pankkitilin 
käyttämiseen ei pidä missään tapauksessa 
sitoa muiden tuotteiden tai palvelujen, 
kuten muiden pankkitilien tai vakuutusten, 
ostamiseen.

Or. en

Tarkistus 117
Peter Simon

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 7 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden olisi oltava voimassa 
riippumatta kuluttajan kansalaisuudesta tai 
asuinpaikasta unionin alueella. Tulojen 
säännöllisyyden, työllisyyden, 
luottotietojen, velkaantumisen, 
henkilökohtaisen konkurssin tai tilin 
tulevien tapahtumien ei pitäisi vaikuttaa 
tavanomaisen pankkitilin avaamiseen. 
Oikeutta tavanomaisen pankkitilin 
käyttämiseen ei pidä missään tapauksessa 
sitoa muiden tuotteiden tai palvelujen, 
kuten vakuutusten, ostamiseen.

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden olisi oltava voimassa 
riippumatta kuluttajan kansalaisuudesta tai 
asuinpaikasta unionin alueella. Tulojen 
säännöllisyyden, työllisyyden, 
luottotietojen, velkaantumisen, 
henkilökohtaisen konkurssin tai tilin 
tulevien tapahtumien sekä ylöskirjattujen 
taloudellisia olosuhteita koskevien tietojen 
ei pitäisi vaikuttaa tavanomaisen 
pankkitilin avaamiseen. Oikeutta 
tavanomaisen pankkitilin käyttämiseen ei 
pidä missään tapauksessa sitoa muiden 
tuotteiden tai palvelujen, kuten 
vakuutusten, ostamiseen. 
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Or. de

Tarkistus 118
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 7 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden olisi oltava voimassa 
riippumatta kuluttajan kansalaisuudesta tai 
asuinpaikasta unionin alueella. Tulojen 
säännöllisyyden, työllisyyden, 
luottotietojen, velkaantumisen, 
henkilökohtaisen konkurssin tai tilin 
tulevien tapahtumien ei pitäisi vaikuttaa 
tavanomaisen pankkitilin avaamiseen. 
Oikeutta tavanomaisen pankkitilin 
käyttämiseen ei pidä missään tapauksessa 
sitoa muiden tuotteiden tai palvelujen, 
kuten vakuutusten, ostamiseen.

7. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeuden olisi oltava voimassa 
riippumatta kuluttajan kansalaisuudesta tai 
asuinpaikasta unionin alueella. Tulojen 
säännöllisyyden, työllisyyden, 
luottotietojen, velkaantumisen, 
henkilökohtaisen konkurssin tai tilin 
odotetun liikevaihdon ei pitäisi vaikuttaa 
tavanomaisen pankkitilin avaamiseen. 
Oikeutta tavanomaisen pankkitilin 
käyttämiseen ei pidä missään tapauksessa 
sitoa muiden tuotteiden tai palvelujen, 
kuten vakuutusten, ostamiseen.

Or. en

Tarkistus 119
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 8 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

8. Säädöstä olisi myös sovellettava sen 
rajoittamatta unionin säännöksiä ja etenkin 
palveluntarjoajien velvoitetta tavanomaisen 
pankkitilisopimuksen irtisanomisesta 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
esimerkiksi rahanpesua koskevan unionin 
tai kansallisen tason säädöksen mukaisesti. 
Tili voidaan sulkea myös väärän 
henkilöllisyyden, luottamuksen 
väärinkäytön tai asiakirjaväärennösten 

8. Kaikkea EU:n lainsäädäntöä olisi myös 
sovellettava sen rajoittamatta unionin 
säännöksiä ja etenkin palveluntarjoajien 
velvoitetta tavanomaisen 
pankkitilisopimuksen irtisanomisesta 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
esimerkiksi rahanpesua koskevan unionin 
tai kansallisen tason säädöksen mukaisesti. 
Tili voidaan sulkea myös väärän 
henkilöllisyyden, luottamuksen 
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tapauksissa. väärinkäytön tai asiakirjaväärennösten 
tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 120
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 8 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

8. Säädöstä olisi myös sovellettava sen 
rajoittamatta unionin säännöksiä ja 
etenkin palveluntarjoajien velvoitetta 
tavanomaisen pankkitilisopimuksen 
irtisanomisesta poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, esimerkiksi rahanpesua 
koskevan unionin tai kansallisen tason
säädöksen mukaisesti.

8. Tavanomainen pankkitili voidaan evätä 
tai peruuttaa vain poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, kuten 

1) yhteensopimattomuustapauksessa 
rahanpesua koskevan säädöksen kanssa,

Tili voidaan sulkea myös väärän 
henkilöllisyyden, luottamuksen 
väärinkäytön tai asiakirjaväärennösten 
tapauksissa.

2) väärän henkilöllisyyden, luottamuksen
väärinkäytön tai asiakirjaväärennösten 
tapauksissa,

3) tavanomaiseen pankkitiliin liittyvien 
kulujen maksun jatkuvan laiminlyönnin 
tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 121
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 8 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

8. Säädöstä olisi myös sovellettava sen 
rajoittamatta unionin säännöksiä ja etenkin 

8. Säädöstä olisi myös sovellettava sen 
rajoittamatta unionin säännöksiä ja etenkin 
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palveluntarjoajien velvoitetta 
tavanomaisen pankkitilisopimuksen 
irtisanomisesta poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, esimerkiksi rahanpesua 
koskevan unionin tai kansallisen tason 
säädöksen mukaisesti. Tili voidaan sulkea 
myös väärän henkilöllisyyden, 
luottamuksen väärinkäytön tai 
asiakirjaväärennösten tapauksissa.

palveluntarjoajien velvoitetta evätä tai 
irtisanoa tavanomainen pankkitilisopimus
poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
esimerkiksi rahanpesua ja terrorismin 
rahoitusta koskevan unionin tai 
kansallisen tason säädöksen mukaisesti. 
Tili voidaan evätä tai sulkea myös väärän 
henkilöllisyyden, luottamuksen 
väärinkäytön tai asiakirjaväärennösten 
tapauksissa.

Or. en

Tarkistus 122
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 9 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

9. Jäsenvaltioilla olisi oltava velvoite 
varmistaa, että asianmukaista huolellisuutta 
koskevat menettelyt eivät johda syrjiviin 
käytäntöihin esimerkiksi 
marginaaliryhmiä, maahanmuuttajia, 
etnisiä tai uskonnollisia vähemmistöjä tai 
ilman pysyvää osoitetta olevia ihmisiä 
kohtaan. Siksi olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota tapoihin, joilla ilman pysyvää 
osoitetta olevat henkilöt voivat täyttää 
asianmukaista huolellisuutta koskevat 
vaatimukset, ja kansalliset parhaat 
käytännöt olisi otettava huomioon 
keskeisimpien oleellisten maksupalvelujen 
käytön takaamiseksi.

9. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
asianmukaista huolellisuutta koskevat 
menettelyt noudattavat täysimääräisesti 
voimassa olevaa syrjinnän vastaista 
kansallista ja EU:n lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 123
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 9 kohta
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Suositusehdotus Tarkistus

9. Jäsenvaltioilla olisi oltava velvoite 
varmistaa, että asianmukaista huolellisuutta 
koskevat menettelyt eivät johda syrjiviin 
käytäntöihin esimerkiksi marginaaliryhmiä, 
maahanmuuttajia, etnisiä tai 
uskonnollisia vähemmistöjä tai ilman 
pysyvää osoitetta olevia ihmisiä kohtaan. 
Siksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
tapoihin, joilla ilman pysyvää osoitetta 
olevat henkilöt voivat täyttää 
asianmukaista huolellisuutta koskevat 
vaatimukset, ja kansalliset parhaat 
käytännöt olisi otettava huomioon 
keskeisimpien oleellisten maksupalvelujen 
käytön takaamiseksi.

9. Jäsenvaltioilla olisi oltava velvoite 
varmistaa, että asianmukaista huolellisuutta 
koskevat menettelyt eivät johda syrjiviin 
käytäntöihin esimerkiksi vähemmistöjä ja 
marginaaliryhmiä kohtaan tai ilman 
pysyvää osoitetta tai tavallista
henkilöllisyystodistusta olevien 
kuluttajien tarpeettomaan 
joustamattomaan kohteluun. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
kohdennettujen toimenpiteiden ja 
menettelyjen käyttöön, joilla ilman 
pysyvää osoitetta tai tavallista 
henkilöllisyystodistusta olevat kuluttajat 
voivat täyttää asianmukaista huolellisuutta 
koskevat vaatimukset. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon kansalliset 
parhaat käytännöt. Jäsenvaltioiden olisi 
tarvittaessa perustettava näiden 
kuluttajien tukemiseksi erityisiä 
järjestelmiä, joissa asiasta vastaavat 
viranomaiset ja sosiaalipalvelut 
yhteistyössä maksupalvelujen tarjoajien 
kanssa luovat vakaita ja turvallisia 
tavanomaisesta poikkeavia välineitä 
osoite- ja tunnistamisongelmien 
ratkaisemiseksi käytännössä.

Or. en

Tarkistus 124
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 9 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

9. Jäsenvaltioilla olisi oltava velvoite 
varmistaa, että asianmukaista huolellisuutta 
koskevat menettelyt eivät johda syrjiviin 
käytäntöihin esimerkiksi 
marginaaliryhmiä, maahanmuuttajia, 

9. Jäsenvaltioilla olisi oltava velvoite 
varmistaa, että asianmukaista huolellisuutta 
koskevat menettelyt eivät johda syrjiviin 
käytäntöihin. Kansalliset parhaat käytännöt 
olisi otettava huomioon keskeisimpien 
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etnisiä tai uskonnollisia vähemmistöjä tai 
ilman pysyvää osoitetta olevia ihmisiä 
kohtaan. Siksi olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota tapoihin, joilla ilman pysyvää 
osoitetta olevat henkilöt voivat täyttää 
asianmukaista huolellisuutta koskevat 
vaatimukset, ja kansalliset parhaat 
käytännöt olisi otettava huomioon 
keskeisimpien oleellisten maksupalvelujen 
käytön takaamiseksi.

oleellisten maksupalvelujen käytön 
takaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 10 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

10. Tämän helpottamiseksi tavanomaiset 
pankkitilit olisi luokiteltava matalan 
riskin tuotteiksi direktiivin 2005/60 
täytäntöön panemiseksi annetun 
komission direktiivin 2006/70/EY 
3 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
Palveluntarjoajilla olisi oltava velvoite 
soveltaa asiakkaisiin yksinkertaistettuja 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
vaatimuksia, ja komission olisi pyrittävä 
yhdenmukaistamaan entisestään 
rahanpesusääntöjen kansallisia 
tulkintoja, jotta varmistetaan ettei niitä 
voida enää käyttää estämään 
tavanomaisen pankkitilin saatavuutta. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 126
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 10 kohta
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Suositusehdotus Tarkistus

10. Tämän helpottamiseksi tavanomaiset 
pankkitilit olisi luokiteltava matalan 
riskin tuotteiksi direktiivin 2005/60 
täytäntöön panemiseksi annetun 
komission direktiivin 2006/70/EY 
3 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
Palveluntarjoajilla olisi oltava velvoite 
soveltaa asiakkaisiin yksinkertaistettuja 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
vaatimuksia, ja komission olisi pyrittävä 
yhdenmukaistamaan entisestään 
rahanpesusääntöjen kansallisia 
tulkintoja, jotta varmistetaan ettei niitä 
voida enää käyttää estämään 
tavanomaisen pankkitilin saatavuutta. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 127
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 10 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

10. Tämän helpottamiseksi tavanomaiset 
pankkitilit olisi luokiteltava matalan 
riskin tuotteiksi direktiivin 2005/60 
täytäntöön panemiseksi annetun
komission direktiivin 2006/70/EY 
3 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
Palveluntarjoajilla olisi oltava velvoite 
soveltaa asiakkaisiin yksinkertaistettuja 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
vaatimuksia, ja komission olisi pyrittävä 
yhdenmukaistamaan entisestään 
rahanpesusääntöjen kansallisia tulkintoja, 
jotta varmistetaan ettei niitä voida enää 
käyttää estämään tavanomaisen 
pankkitilin saatavuutta.

10. Tämän helpottamiseksi ja ottaen 
huomioon rahanpesua koskevat säännöt 
olisi pohdittava, millä tavoin päästään 
sopivaan tasapainon tavanomaisen 
pankkitilin saannin ja asianmukaista 
huolellisuutta koskevien vaatimusten 
kanssa. Tässä yhteydessä olisi 
selvennettävä yhteyttä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä 
"poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön" 
määritelmän sekä yksinkertaistettuja 
asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä 
satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti 
harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella 
myönnettyjä poikkeuksia koskevien 
teknisten perusteiden osalta annettuun 



AM\897689FI.doc 65/121 PE486.164v01-00

FI

komission direktiiviin 2006/70/EY.
Komission olisi pyrittävä 
yhdenmukaistamaan entisestään 
rahanpesusääntöjen kansallisia tulkintoja.

Or. en

Tarkistus 128
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 10 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

10. Tämän helpottamiseksi tavanomaiset 
pankkitilit olisi luokiteltava matalan riskin 
tuotteiksi direktiivin 2005/60 täytäntöön 
panemiseksi annetun komission direktiivin 
2006/70/EY 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti. Palveluntarjoajilla olisi oltava
velvoite soveltaa asiakkaisiin 
yksinkertaistettuja asianmukaista 
huolellisuutta koskevia vaatimuksia, ja 
komission olisi pyrittävä 
yhdenmukaistamaan entisestään 
rahanpesusääntöjen kansallisia tulkintoja, 
jotta varmistetaan ettei niitä voida enää 
käyttää estämään tavanomaisen 
pankkitilin saatavuutta. 

10. Tämän helpottamiseksi jäsenvaltioiden 
olisi voitava luokitella tavanomaiset 
maksutilit matalan riskin tuotteiksi 
direktiivin 2005/60 täytäntöön panemiseksi 
annetun komission direktiivin 2006/70/EY 
3 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Sen vuoksi 
palveluntarjoajilla voi olla velvoite 
soveltaa asiakkaisiin yksinkertaistettuja 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
vaatimuksia. Komission olisi pyrittävä 
selventämään entisestään 
rahanpesusääntöjen ja terrorismin 
rahoituksen vastaisia sääntöjä koskevia 
tulkintoja, jotta varmistetaan, että niitä 
sovelletaan peruspankkipalvelujen 
yhteydessä oikeudenmukaisesti ja 
oikeasuhteisesti. Keneltäkään ei saisi 
kieltää tai evätä tavanomaisen pankkitilin 
saantia näillä perusteilla, ellei tähän ole 
olemassa hyvin perusteltuja ja 
objektiivisia syitä. Tällaisia sääntöjä ei 
saisi koskaan käyttää perusteettomana 
verukkeena kaupallisesti vähemmän 
kiinnostavien kuluttajien torjumiselle.

Or. en

Tarkistus 129
Olle Ludvigsson
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Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 11 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

11. Säädöksessä olisi velvoitettava 
maksupalvelujen tarjoajia avoimeen 
toimintaan tavanomaisen pankkitilin 
käytön estämistä tai tilin sulkemista 
koskevassa päätöksenteossa. Jotta 
kuluttajilla olisi mahdollisuus asettaa 
maksupalvelujen tarjoajan päätös 
kyseenalaiseksi, maksupalvelujen 
tarjoajien olisi ilmoitettava kuluttajalle 
kirjallisesti perusteet tavanomaisen 
pankkitilin avaamisesta kieltäytymiselle tai 
tilin sulkemiselle. Palveluntarjoajalla olisi 
myös oltava velvoite ilmoittaa kuluttajalle 
mahdollisuuksista turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumekanismeihin.

11. Säädöksessä olisi velvoitettava 
maksupalvelujen tarjoajia avoimeen 
toimintaan tavanomaisen maksutilin
käytön estämistä tai tilin sulkemista 
koskevassa päätöksenteossa samalla, kun 
noudatetaan rahanpesua ja terrorismin 
rahoitusta sekä rikosten ennaltaehkäisyä 
ja tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä.
Jotta kuluttajilla olisi mahdollisuus asettaa 
maksupalvelujen tarjoajan päätös 
kyseenalaiseksi, maksupalvelujen 
tarjoajien olisi ilmoitettava kuluttajalle 
kirjallisesti perusteet tavanomaisen 
maksutilin avaamisesta kieltäytymiselle tai 
tilin sulkemiselle. Palveluntarjoajalla olisi 
myös oltava velvoite ilmoittaa kuluttajalle 
mahdollisuuksista turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumekanismeihin.

Or. en

Tarkistus 130
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 11 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

11. Säädöksessä olisi velvoitettava
maksupalvelujen tarjoajia avoimeen 
toimintaan tavanomaisen pankkitilin 
käytön estämistä tai tilin sulkemista 
koskevassa päätöksenteossa. Jotta 
kuluttajilla olisi mahdollisuus asettaa 
maksupalvelujen tarjoajan päätös 
kyseenalaiseksi, maksupalvelujen 
tarjoajien olisi ilmoitettava kuluttajalle 
kirjallisesti perusteet tavanomaisen
pankkitilin avaamisesta kieltäytymiselle tai 

11. Kaikella mahdollisella EU:n 
lainsäädännöllä olisi varmistettava, että
maksupalvelujen tarjoajat toimivat 
avoimesti tavanomaisen pankkitilin käytön 
estämistä tai tilin sulkemista koskevassa 
päätöksenteossa. Jotta asiakkailla olisi 
mahdollisuus asettaa maksupalvelujen 
tarjoajan päätös kyseenalaiseksi, 
maksupalvelujen tarjoajien olisi 
ilmoitettava kuluttajalle kirjallisesti 
perusteet tavanomaisen pankkitilin 
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tilin sulkemiselle. Palveluntarjoajalla olisi 
myös oltava velvoite ilmoittaa kuluttajalle
mahdollisuuksista turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumekanismeihin.

avaamisesta kieltäytymiselle tai tilin 
sulkemiselle. Asiakkaalla on tästä syystä 
sähköpostiosoite, joka mahdollistaa 
kirjeenvaihdon maksupalvelujen 
tarjoajan kanssa. Palveluntarjoajan olisi 
myös ilmoitettava asiakkaalle
mahdollisuuksista turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumekanismeihin.

Or. en

Tarkistus 131
Jürgen Klute

Suositusehdotus
Liite – suositus 2 – 11 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

11. Säädöksessä olisi velvoitettava 
maksupalvelujen tarjoajia avoimeen 
toimintaan tavanomaisen pankkitilin 
käytön estämistä tai tilin sulkemista 
koskevassa päätöksenteossa. Jotta 
kuluttajilla olisi mahdollisuus asettaa 
maksupalvelujen tarjoajan päätös 
kyseenalaiseksi, maksupalvelujen 
tarjoajien olisi ilmoitettava kuluttajalle 
kirjallisesti perusteet tavanomaisen 
pankkitilin avaamisesta kieltäytymiselle tai 
tilin sulkemiselle. Palveluntarjoajalla olisi 
myös oltava velvoite ilmoittaa kuluttajalle 
mahdollisuuksista turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumekanismeihin.

11. Säädöksessä olisi velvoitettava 
maksupalvelujen tarjoajia avoimeen 
toimintaan tavanomaisen pankkitilin 
käytön estämistä tai tilin sulkemista 
koskevassa päätöksenteossa. Jotta 
kuluttajilla olisi mahdollisuus asettaa 
maksupalvelujen tarjoajan päätös 
kyseenalaiseksi, maksupalvelujen 
tarjoajien olisi ilmoitettava kuluttajalle 
kirjallisesti perusteet tavanomaisen 
pankkitilin avaamisesta kieltäytymiselle tai 
tilin sulkemiselle. Palveluntarjoajalla olisi 
myös oltava velvoite ilmoittaa kuluttajalle 
mahdollisuuksista turvautua vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumekanismeihin. 
Palveluntarjoaja ei saa veloittaa 
kuluttajaa tällaisten tietojen, myös 
kirjallisten, saannista.

Or. en

Tarkistus 132
Jürgen Klute

Suositusehdotus
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Liite – suositus 2 – 12 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

12. Lainsäädännössä palveluntarjoajalla 
olisi oltava velvoite nopeaan toimintaan 
silloin kun tarkastellaan onko kuluttajalla 
oikeutta käyttää tavanomaista pankkitiliä, 
jolloin palveluntarjoajan on ilmoitettava 
kuluttajalle kahta viikkoa pitempään 
kestävistä viivytyksistä. Tilin avaamiseksi 
palveluntarjoaja voi edellyttää kuluttajia 
saapumaan fyysisesti paikalle lähimpään 
toimipisteeseen.

12. Lainsäädännössä palveluntarjoajalla 
olisi oltava velvoite nopeaan toimintaan 
silloin kun tarkastellaan onko kuluttajalla 
oikeutta käyttää tavanomaista pankkitiliä, 
jolloin palveluntarjoajan on ilmoitettava 
kirjallisesti ja perusteluineen kuluttajalle 
kahta viikkoa pitempään kestävistä 
viivytyksistä. Viivytys ei ole perusteltua 
syistä, joista palveluntarjoaja on 
vastuussa, kuten liiallinen työmäärä. Tilin 
avaamiseksi palveluntarjoaja voi edellyttää 
kuluttajia saapumaan fyysisesti paikalle 
lähimpään toimipisteeseen.

Or. de

Tarkistus 133
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 2 – 12 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

12. Lainsäädännössä palveluntarjoajalla 
olisi oltava velvoite nopeaan toimintaan
silloin kun tarkastellaan onko kuluttajalla 
oikeutta käyttää tavanomaista pankkitiliä, 
jolloin palveluntarjoajan on ilmoitettava 
kuluttajalle kahta viikkoa pitempään 
kestävistä viivytyksistä. Tilin avaamiseksi 
palveluntarjoaja voi edellyttää kuluttajia 
saapumaan fyysisesti paikalle lähimpään 
toimipisteeseen.

12. Kaikessa mahdollisessa EU:n 
lainsäädännössä palveluntarjoajalla olisi 
oltava velvoite toimia ajoissa silloin kun 
tarkastellaan onko kuluttajalla oikeutta 
käyttää tavanomaista pankkitiliä. Tilin 
avaamiseksi palveluntarjoaja voi edellyttää 
asiakkaita saapumaan fyysisesti paikalle 
lähimpään toimipisteeseen.

Or. en

Tarkistus 134
Liem Hoang Ngoc
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Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 13 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

13. Lainsäädännön olisi mahdollistettava 
tavanomaisen pankkitilin käyttäjälle palkan 
tai etuuksien vastaanottamisen, laskujen tai 
verojen maksamisen ja tavaroiden ja 
palvelujen ostamisen kaltaisten keskeisten 
maksutapahtumien suorittamisessa sekä 
fyysisesti että etäpalveluna kansallisten 
järjestelmien puitteissa. 

13. Lainsäädännön olisi mahdollistettava 
tavanomaisen pankkitilin käyttäjälle 
ilmaiseksi palkan tai etuuksien 
vastaanottamisen, laskujen tai verojen 
maksamisen ja tavaroiden ja palvelujen 
ostamisen kaltaisten keskeisten 
maksutapahtumien suorittamisessa sekä 
fyysisesti että etäpalveluna kansallisten 
järjestelmien puitteissa.

Or. fr

Tarkistus 135
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 13 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

13. Lainsäädännön olisi mahdollistettava 
tavanomaisen pankkitilin käyttäjälle palkan 
tai etuuksien vastaanottamisen, laskujen tai 
verojen maksamisen ja tavaroiden ja 
palvelujen ostamisen kaltaisten keskeisten 
maksutapahtumien suorittamisessa sekä 
fyysisesti että etäpalveluna kansallisten 
järjestelmien puitteissa. 

13. Kaiken mahdollisen EU:n 
lainsäädännön olisi mahdollistettava 
tavanomaisen pankkitilin käyttäjälle tai 
asiakkaalle palkan tai etuuksien 
vastaanottamisen, laskujen tai verojen 
maksamisen ja tavaroiden ja palvelujen 
ostamisen kaltaisten keskeisten 
maksutapahtumien suorittamisessa 
tarvittaessa fyysisesti ja etäpalveluna 
kansallisten järjestelmien puitteissa.

Or. en

Tarkistus 136
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 14 kohta
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Suositusehdotus Tarkistus

14. Maksupalveluntarjoajan ei tulisi 
suoraan tai epäsuorasti tarjota 
tavanomaisen pankkitilin yhteyteen 
mahdollisuuksia tilinylityksiin tai 
negatiivisen saldon ylläpitoon. Kuluttajan 
maksupalveluntarjoajalle osoitettua 
maksumääräystä ei tulisi panna täytäntöön, 
jos sen seurauksena olisi negatiivinen saldo 
kuluttajan tavanomaisella pankkitilillä. 
Luotonsaantia ei tule pitää tavanomaiseen 
pankkitiliin liittyvänä osana tai oikeutena 
luoton muodosta riippumatta. 

14. Maksupalveluntarjoajan ei tulisi 
suoraan tai epäsuorasti tarjota 
tavanomaisen pankkitilin yhteyteen 
mahdollisuuksia tilinylityksiin tai 
negatiivisen saldon ylläpitoon. Kuluttajan 
maksupalveluntarjoajalle osoitettua 
maksumääräystä ei tulisi panna täytäntöön, 
jos sen seurauksena olisi negatiivinen saldo 
kuluttajan tavanomaisella pankkitilillä. 
Luotonsaantia ei tule pitää tavanomaiseen 
pankkitiliin liittyvänä osana tai oikeutena 
luoton muodosta riippumatta. 
Maksupalvelujen tarjoajat voisivat tarjota 
sopivuuden rajoissa luottotuotteita 
erillisinä palveluina 
perusmaksutiliasiakkaille, kunhan 
tavanomaisen maksutilin saatavuutta ja 
käyttöä ei rajoiteta millään tavoin tai 
tehdä siitä riippuvaista tällaisten 
tuotteiden ostosta.

Or. en

Tarkistus 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 14 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

14. Maksupalveluntarjoajan ei tulisi 
suoraan tai epäsuorasti tarjota 
tavanomaisen pankkitilin yhteyteen 
mahdollisuuksia tilinylityksiin tai 
negatiivisen saldon ylläpitoon. Kuluttajan 
maksupalveluntarjoajalle osoitettua 
maksumääräystä ei tulisi panna täytäntöön, 
jos sen seurauksena olisi negatiivinen saldo 
kuluttajan tavanomaisella pankkitilillä. 
Luotonsaantia ei tule pitää tavanomaiseen 
pankkitiliin liittyvänä osana tai oikeutena 
luoton muodosta riippumatta. 

14. Kuluttajan maksupalveluntarjoajalle 
osoitettua maksumääräystä ei tulisi panna 
täytäntöön, jos sen seurauksena olisi 
negatiivinen saldo kuluttajan 
tavanomaisella pankkitilillä. Luotonsaantia 
ei tule pitää tavanomaiseen pankkitiliin 
liittyvänä osana tai oikeutena luoton 
muodosta riippumatta. 
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Or. en

Tarkistus 138
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 14 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

14. Maksupalveluntarjoajan ei tulisi 
suoraan tai epäsuorasti tarjota 
tavanomaisen pankkitilin yhteyteen 
mahdollisuuksia tilinylityksiin tai 
negatiivisen saldon ylläpitoon. Kuluttajan 
maksupalveluntarjoajalle osoitettua 
maksumääräystä ei tulisi panna täytäntöön, 
jos sen seurauksena olisi negatiivinen saldo 
kuluttajan tavanomaisella pankkitilillä. 
Luotonsaantia ei tule pitää tavanomaiseen 
pankkitiliin liittyvänä osana tai oikeutena 
luoton muodosta riippumatta.

14. Maksupalveluntarjoajan ei tulisi 
suoraan tai epäsuorasti tarjota 
tavanomaisen pankkitilin yhteyteen 
mahdollisuuksia tilinylityksiin tai 
negatiivisen saldon ylläpitoon. Kuluttajan 
maksupalveluntarjoajalle osoitettua 
maksumääräystä ei tulisi panna täytäntöön, 
jos sen seurauksena olisi negatiivinen saldo 
kuluttajan tavanomaisella pankkitilillä; 
poikkeuksena tästä ovat pankin 
kuluttajan käyttämistä palveluista
veloittamat maksut. Luotonsaantia ei tule 
pitää tavanomaiseen pankkitiliin liittyvänä 
osana tai oikeutena luoton muodosta 
riippumatta.

Or. de

Tarkistus 139
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 14 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

14. Maksupalveluntarjoajan ei tulisi 
suoraan tai epäsuorasti tarjota 
tavanomaisen pankkitilin yhteyteen 
mahdollisuuksia tilinylityksiin tai 
negatiivisen saldon ylläpitoon. Kuluttajan 
maksupalveluntarjoajalle osoitettua 
maksumääräystä ei tulisi panna täytäntöön, 
jos sen seurauksena olisi negatiivinen saldo 

14. Maksupalveluntarjoajan ei tulisi 
suoraan tai epäsuorasti tarjota 
tavanomaisen pankkitilin yhteyteen 
mahdollisuuksia tilinylityksiin tai 
negatiivisen saldon ylläpitoon. Asiakkaan 
maksupalveluntarjoajalle osoitettua 
maksumääräystä ei tulisi panna täytäntöön, 
jos sen seurauksena olisi negatiivinen saldo 
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kuluttajan tavanomaisella pankkitilillä. 
Luotonsaantia ei tule pitää tavanomaiseen 
pankkitiliin liittyvänä osana tai oikeutena 
luoton muodosta riippumatta. 

asiakkaan tavanomaisella pankkitilillä. 
Luotonsaantia ei tule pitää tavanomaiseen 
pankkitiliin liittyvänä osana tai oikeutena 
luoton muodosta riippumatta.

Or. en

Tarkistus 140
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 15 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen
olisi oltava ilmaista.

15. Tavanomaisen pankkitilin avaamisen
olisi oltava ilmaista. Tavanomaisen 
pankkitilin käytöstä voidaan kuitenkin 
veloittaa. Kaikkien tavanomaisen 
pankkitilin käyttöön liittyvien kulujen on 
oltava kohtuullisia, kustannuksiin 
perustuvia ja niiden on oltava 
edullisempia verrattuna tarjoajan 
tavanomaiseen hintapolitiikkaan 
vastaavien pankkitilituotteiden 
yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat ottaa 
käyttöön enimmäiskulut, joita on 
noudatettava kansallisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 141
Emilie Turunen

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 15 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen 
olisi oltava ilmaista. 

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen 
olisi mieluiten oltava ilmaista. Kulut eivät 
saa ylittää maksupalvelun tarjoajalle 
palvelusta aiheutuvia kustannuksia 
eivätkä ne missään tapauksessa saa ylittää 
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10 euroa vuodessa.

Or. en

Tarkistus 142
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 15 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen 
olisi oltava ilmaista.

15. Tavanomaisen maksutilin käyttämisen 
olisi oltava joko ilmaista tai 
kohtuuhintaista. Jos maksuja peritään, 
niiden olisi oltava sellaisia, ettei 
kuluttajaa estetä kustannussyistä 
avaamasta tai käyttämästä 
perusmaksutiliä.

Or. en

Tarkistus 143
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 15 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen 
olisi oltava ilmaista.

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen 
olisi oltava edullisempaa kuin talletustilin 
vakiomaksu kyseisellä maksupalvelun 
tarjoajalla, ellei se ole jo saatavilla 
ilmaiseksi.

Or. en

Tarkistus 144
Burkhard Balz

Suositusehdotus
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 Liite – suositus 3 – 15 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen 
olisi oltava ilmaista.

15. Tavanomaisen pankkitilin avaamisen
olisi oltava ilmaista.

Or. de

Tarkistus 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 15 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen 
olisi oltava ilmaista.

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen 
olisi oltava joko ilmaista tai sopivan 
hintaista.

Or. en

Tarkistus 146
Gay Mitchell

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 15 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen 
olisi oltava ilmaista. 

15. Tavanomaisen pankkitilin avaamisen
olisi oltava ilmaista.

Or. en

Tarkistus 147
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 15 a kohta (uusi)
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Suositusehdotus Tarkistus

. 15 a. Maksupalvelun tarjoajia olisi 
vaadittava varmistamaan, että niiden 
tarjoamien tuotteiden joukossa 
perusmaksutili on aina – riippumatta 
vertailutavasta – kaikkein kannattavin tili 
perusmaksutapahtumien hoitamiseksi.

Or. en

Tarkistus 148
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 15 b kohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

. 15 b. Sen takaamiseksi, ettei 
perusmaksupalvelujen kustannuksista 
tule kohtuuttomia, jokaista jäsenvaltiota 
olisi vaadittava luomaan yläraja sille, 
kuinka korkeita perusmaksutilin 
avaamisen ja käytön vuosittaiset maksut 
saavat olla. Vaikka yläraja olisi 
mukautettava kansallisiin olosuhteisiin –
esimerkiksi yleinen kuluttajahintataso ja 
tavanomaisiin maksutileihin liittyvät 
keskimääräiset kulut – sitä ei saisi 
missään jäsenvaltiossa asettaa 
korkeammalle kuin 15 euroa tai muissa 
kuin jäsenvaltioissa vastaavaa määrää 
korkeammalle kansallisessa valuutassa.

Or. en

Tarkistus 149
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 15 c kohta (uusi)
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Suositusehdotus Tarkistus

. 15 c. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
täsmentää ylärajan alle jäävien 
vuosittaisten maksujen kattamien 
maksutapahtumien enimmäismäärä, 
mahdollisesti eri 
maksutapahtumakategorioissa. Tällaisten 
maksutapahtumien ylärajojen on 
kuitenkin jätettävä aina riittävä vara sille, 
että kuluttajat voivat suorittaa 
tavanomaiset päivittäiset maksut 
enimmäismääriä ylittämättä. Jos 
maksutapahtumien enimmäismäärä 
ylittyy, ylimääräisistä tapahtumista olisi 
veloitettava kohtuullinen maksu. 
Maksupalvelujen tarjoajien olisi aina 
varoitettava kuluttajia, jotka ovat lähellä 
enimmäismäärien ylittymistä.

Or. en

Tarkistus 150
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 15 d kohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

. 15 d. Laiminlyönneistä aiheutuvia
maksuja ei pitäisi tässä yhteydessä 
sisällyttää kokonaisvuosimaksujen 
laskentaan.

Or. en

Tarkistus 151
Liem Hoang Ngoc

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 16 kohta
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Suositusehdotus Tarkistus

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

16. Säädöksellä olisi varmistettava, että
kuluttaja ei joudu maksamaan 
rangaistusmaksuja tilillä olevien varojen 
riittämättömyydestä.

Or. fr

Tarkistus 152
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 16 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka.

Or. en

Tarkistus 153
Gay Mitchell

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 16 kohta
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Suositusehdotus Tarkistus

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. 

Or. en

Tarkistus 154
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 16 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka.

Or. de

Tarkistus 155
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 16 kohta
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Suositusehdotus Tarkistus

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava perusteltuja ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

Or. en

Tarkistus 156
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 16 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi vastattava palveluntarjoajan 
tavanomaista hinnoittelupolitiikkaa.

Or. en

Tarkistus 157
Peter Simon

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 16 kohta
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Suositusehdotus Tarkistus

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

16. Säädöksellä olisi varmistettava, että 
kuluttaja ei joudu maksamaan 
rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

Or. de

Tarkistus 158
Emilie Turunen

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 16 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä. Kaikkien tililtä 
veloitettavien maksujen olisi oltava 
avoimia.

Or. en

Tarkistus 159
Jürgen Klute
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Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 16 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
maksujen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

16. Laiminlyönneistä aiheutuvien 
uhkasakkojen olisi oltava kohtuullisia ja 
vähintään yhtä edullisia kuin 
palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka. Säädöksellä olisi 
varmistettava, että kuluttaja ei joudu 
maksamaan rangaistusmaksuja hänestä 
riippumattomista olosuhteista, kuten 
palkan tai sosiaalietuuksien maksamisen 
viivästymisestä johtuvasta varojen 
riittämättömyydestä.

Or. de

Tarkistus 160
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 17 kohta – A jakso – -a alakohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 161
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 3 – 17 kohta – A jakso – 1 alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

Kuluttajalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 
palveluun, kuten perinteiseen 

Poistetaan.
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asiakaspalveluun toimipaikoissa ja 
pankkiautomaattien käyttöön, myös 
muiden pankkien automaateilla, jos se on 
teknisesti mahdollista. Palveluntarjoajan 
ei tulisi periä maksuja tavanomaisen 
pankkitilin hoitopalvelusta.

Or. en

Tarkistus 162
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – A jakso – 1 alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

Kuluttajalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun, 
kuten perinteiseen asiakaspalveluun 
toimipaikoissa ja pankkiautomaattien 
käyttöön, myös muiden pankkien 
automaateilla, jos se on teknisesti 
mahdollista. Palveluntarjoajan ei tulisi 
periä maksuja tavanomaisen pankkitilin 
hoitopalvelusta.

Asiakkaalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 
peruspalveluun, kuten perinteiseen 
asiakaspalveluun toimipaikoissa ja 
pankkiautomaattien käyttöön, myös 
muiden pankkien automaateilla, jos se on 
teknisesti mahdollista, ja maksut olisi 
soveltuvin osin sisällytettävä 
tavanomaisen pankkitilin yleiseen 
tilinhoitomaksuun.

Or. en

Tarkistus 163
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – A jakso – 1 alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

Kuluttajalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun, 
kuten perinteiseen asiakaspalveluun 
toimipaikoissa ja pankkiautomaattien 
käyttöön, myös muiden pankkien 
automaateilla, jos se on teknisesti 

Asiakkaalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 
peruspalveluun, kuten perinteiseen 
asiakaspalveluun toimipaikoissa ja 
pankkiautomaattien käyttöön, myös 
muiden pankkien automaateilla, jos se on 
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mahdollista. Palveluntarjoajan ei tulisi 
periä maksuja tavanomaisen pankkitilin 
hoitopalvelusta.

teknisesti mahdollista, ja maksut olisi 
soveltuvin osin sisällytettävä 
tavanomaisen pankkitilin yleiseen 
tilinhoitomaksuun.

Or. en

Tarkistus 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – A jakso – 1 alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

Kuluttajalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun, 
kuten perinteiseen asiakaspalveluun 
toimipaikoissa ja pankkiautomaattien 
käyttöön, myös muiden pankkien 
automaateilla, jos se on teknisesti 
mahdollista. Palveluntarjoajan ei tulisi 
periä maksuja tavanomaisen pankkitilin 
hoitopalvelusta.

Kuluttajalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun, 
kuten perinteiseen asiakaspalveluun 
toimipaikoissa ja pankkiautomaattien 
käyttöön, myös muiden pankkien 
automaateilla, jos se on teknisesti 
mahdollista. Palveluntarjoajan tulisi periä 
asianmukaisia maksuja tavanomaisen 
pankkitilin hoitopalvelusta.

Or. en

Tarkistus 165
Burkhard Balz

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – A jakso – 1 alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

Kuluttajalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun, 
kuten perinteiseen asiakaspalveluun 
toimipaikoissa ja pankkiautomaattien 
käyttöön, myös muiden pankkien 
automaateilla, jos se on teknisesti 
mahdollista. Palveluntarjoajan ei tulisi 
periä maksuja tavanomaisen pankkitilin 
hoitopalvelusta.

Kuluttajalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun, 
kuten perinteiseen asiakaspalveluun 
toimipaikoissa ja pankkiautomaattien 
käyttöön, myös muiden pankkien 
automaateilla, jos se on teknisesti 
mahdollista. Palveluntarjoajan
tavanomaisen pankkitilin hoitopalvelusta
perimien maksujen olisi oltava 
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asianmukaisia ja olemassa olevien 
mallien mukaisia.

Or. de

Tarkistus 166
Gay Mitchell

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – A jakso – 1 alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

Kuluttajalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun, 
kuten perinteiseen asiakaspalveluun 
toimipaikoissa ja pankkiautomaattien 
käyttöön, myös muiden pankkien 
automaateilla, jos se on teknisesti 
mahdollista. Palveluntarjoajan ei tulisi 
periä maksuja tavanomaisen pankkitilin 
hoitopalvelusta.

Kuluttajalla olisi oltava esteetön 
mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun, 
kuten perinteiseen asiakaspalveluun 
toimipaikoissa ja pankkiautomaattien 
käyttöön, myös muiden pankkien 
automaateilla, jos se on teknisesti 
mahdollista. Palveluntarjoajan tulisi periä 
vähimmäismaksuja tavanomaisen 
pankkitilin hoitopalvelusta.

Or. en

Tarkistus 167
Sylvie Goulard

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – A jakso – 1 a alakohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

Jos asiakkaalla ei ole vakinaista osoitetta, 
palveluntarjoaja lähettää tiliotteet sen 
yhdistyksen päätoimipaikkaan, johon 
asiakas kuuluu.

Or. fr

Tarkistus 168
Philippe De Backer
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Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – B jakso – a–d alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

(a) tilisiirtoina tapahtuva varojen siirto 
myös eri pankkien välillä;

(a) tilisiirtoina euroissa tapahtuva varojen 
siirto Euroopan unionissa myös eri 
pankkien välillä;

(b) maksutapahtumia koskeva varojen 
siirto maksukortilla, joka ei hyväksy 
maksutilin saldon ylittäviä 
maksutapahtumia; 

(b) maksutapahtumia euroissa koskeva 
varojen siirto Euroopan unionissa 
maksukortilla, joka ei hyväksy maksutilin 
saldon ylittäviä maksutapahtumia;

(c) maksupalvelun käyttö myös eri 
pankkien välillä niissä jäsenvaltioissa, 
joissa sen käyttö on tarpeen keskeisten 
maksutapahtumien täytäntöön 
panemiseksi;

(c) maksupalvelun käyttö euroissa myös 
eri pankkien välillä Euroopan unionin 
niissä jäsenvaltioissa, joissa sen käyttö on 
tarpeen keskeisten maksutapahtumien 
täytäntöön panemiseksi; 

(d) suoraveloituspalvelun käyttö myös eri 
pankkien välillä niissä jäsenvaltioissa, 
joissa sen käyttö on tarpeen keskeisten 
maksutapahtumien täytäntöön panemiseksi.

(d) suoraveloituspalvelun käyttö euroissa
myös eri pankkien välillä niissä Euroopan 
unionin jäsenvaltioissa, joissa sen käyttö 
on tarpeen keskeisten maksutapahtumien 
täytäntöön panemiseksi.

Or. en

Tarkistus 169
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – B jakso – c alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

(c) maksupalvelun käyttö myös eri 
pankkien välillä niissä jäsenvaltioissa, 
joissa sen käyttö on tarpeen keskeisten 
maksutapahtumien täytäntöön 
panemiseksi; 

(c) maksupalvelun käyttö myös eri 
pankkien välillä; 

Or. en
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Tarkistus 170
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – B jakso – d alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

(d) suoraveloituspalvelun käyttö myös eri 
pankkien välillä niissä jäsenvaltioissa, 
joissa sen käyttö on tarpeen keskeisten 
maksutapahtumien täytäntöön 
panemiseksi.

(d) suoraveloituspalvelun käyttö myös eri 
pankkien välillä;

Or. en

Tarkistus 171
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – B jakso – 1 alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

Näiden palvelujen toteuttamiseksi 
kuluttajilla olisi oltava oikeus käyttää 
syrjimättömästi kaikkia tarjottavia 
palveluja, kuten konttoreiden 
asiakaspalvelua, pankkiautomaatteja ja 
puhelinpankkia. Jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä tietty määrä tavanomaisia 
maksutapahtumia, joita palveluntarjoajan 
on pyynnöstä toteutettava kuukausittain 
ilmaiseksi kaikilla kuluttajien käyttämillä 
palvelumuodoilla. Jos kuluttajan 
ilmaisten maksutapahtumien 
enimmäismäärä uhkaa ylittyä, 
palveluntarjoajan olisi tiedotettava asiasta 
kuluttajalle. Palveluntarjoajalla olisi 
oltava mahdollisuus veloittaa 
lisätapahtumista kustannusperustaisesti 
ja tavanomaisen 
hinnoittelujärjestelmänsä mukaisesti tai 
kieltäytyä lisätapahtumien 
suorittamisesta. Palveluntarjoajalla olisi 
oltava oikeus vaatia kustannusperustaista 

Näiden palvelujen toteuttamiseksi 
kuluttajilla olisi oltava oikeus käyttää 
syrjimättömästi kaikkia tarjottavia 
palveluja, kuten konttoreiden 
asiakaspalvelua, pankkiautomaatteja ja 
puhelinpankkia. 
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kertamaksua maksukortin tarjoamisesta.

Or. en

Tarkistus 172
Liem Hoang Ngoc

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – B jakso – 1 alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

Näiden palvelujen toteuttamiseksi 
kuluttajilla olisi oltava oikeus käyttää 
syrjimättömästi kaikkia tarjottavia 
palveluja, kuten konttoreiden 
asiakaspalvelua, pankkiautomaatteja ja 
puhelinpankkia. Jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä tietty määrä tavanomaisia 
maksutapahtumia, joita palveluntarjoajan 
on pyynnöstä toteutettava kuukausittain 
ilmaiseksi kaikilla kuluttajien käyttämillä 
palvelumuodoilla. Jos kuluttajan 
ilmaisten maksutapahtumien 
enimmäismäärä uhkaa ylittyä, 
palveluntarjoajan olisi tiedotettava asiasta 
kuluttajalle. Palveluntarjoajalla olisi 
oltava mahdollisuus veloittaa 
lisätapahtumista kustannusperustaisesti 
ja tavanomaisen 
hinnoittelujärjestelmänsä mukaisesti tai 
kieltäytyä lisätapahtumien 
suorittamisesta. Palveluntarjoajalla olisi 
oltava oikeus vaatia kustannusperustaista 
kertamaksua maksukortin tarjoamisesta.

Näiden palvelujen toteuttamiseksi 
kuluttajilla olisi oltava oikeus käyttää 
syrjimättömästi kaikkia tarjottavia 
palveluja, kuten konttoreiden 
asiakaspalvelua, pankkiautomaatteja ja 
puhelinpankkia.

Or. fr

Tarkistus 173
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – B jakso – 1 alakohta
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Suositusehdotus Tarkistus

Näiden palvelujen toteuttamiseksi 
kuluttajilla olisi oltava oikeus käyttää 
syrjimättömästi kaikkia tarjottavia 
palveluja, kuten konttoreiden 
asiakaspalvelua, pankkiautomaatteja ja 
puhelinpankkia. Jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä tietty määrä tavanomaisia 
maksutapahtumia, joita palveluntarjoajan 
on pyynnöstä toteutettava kuukausittain 
ilmaiseksi kaikilla kuluttajien käyttämillä 
palvelumuodoilla. Jos kuluttajan 
ilmaisten maksutapahtumien 
enimmäismäärä uhkaa ylittyä, 
palveluntarjoajan olisi tiedotettava asiasta 
kuluttajalle. Palveluntarjoajalla olisi 
oltava mahdollisuus veloittaa 
lisätapahtumista kustannusperustaisesti 
ja tavanomaisen 
hinnoittelujärjestelmänsä mukaisesti tai 
kieltäytyä lisätapahtumien 
suorittamisesta. Palveluntarjoajalla olisi 
oltava oikeus vaatia kustannusperustaista 
kertamaksua maksukortin tarjoamisesta.

Näiden palvelujen toteuttamiseksi 
asiakkailla olisi oltava oikeus käyttää 
syrjimättömästi kaikkia tarjottavia 
palveluja, kuten konttoreiden 
asiakaspalvelua, pankkiautomaatteja ja 
mahdollisuuksien mukaan verkkopankkia 
ja puhelinpankkia, ja näihin 
lisäpalveluihin olisi sovellettava 
palveluntarjoajan tavanomaista 
hintapolitiikkaa. Palveluntarjoajalla olisi 
oltava myös oikeus vaatia 
kustannusperustaista kertamaksua 
maksukortin tarjoamisesta.

Or. en

Tarkistus 174
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – B jakso – 1 alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

Näiden palvelujen toteuttamiseksi 
kuluttajilla olisi oltava oikeus käyttää 
syrjimättömästi kaikkia tarjottavia 
palveluja, kuten konttoreiden 
asiakaspalvelua, pankkiautomaatteja ja 
puhelinpankkia. Jäsenvaltioiden olisi 
määriteltävä tietty määrä tavanomaisia 
maksutapahtumia, joita palveluntarjoajan 
on pyynnöstä toteutettava kuukausittain 

A ja B jakson palvelujen toteuttamiseksi 
kuluttajilla olisi oltava oikeus käyttää 
syrjimättömästi kaikkia tarjottavia 
palveluja, kuten sivukonttoreiden
asiakaspalvelua, pankkiautomaatteja, 
mukaan luettuna teknisten 
mahdollisuuksien rajoissa muiden 
palveluntarjoajien pankkiautomaatit,
verkkopankkia ja puhelinpankkia.
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ilmaiseksi kaikilla kuluttajien käyttämillä 
palvelumuodoilla. Jos kuluttajan 
ilmaisten maksutapahtumien 
enimmäismäärä uhkaa ylittyä, 
palveluntarjoajan olisi tiedotettava asiasta 
kuluttajalle. Palveluntarjoajalla olisi 
oltava mahdollisuus veloittaa 
lisätapahtumista kustannusperustaisesti 
ja tavanomaisen 
hinnoittelujärjestelmänsä mukaisesti tai 
kieltäytyä lisätapahtumien 
suorittamisesta. Palveluntarjoajalla olisi 
oltava oikeus vaatia kustannusperustaista 
kertamaksua maksukortin tarjoamisesta.

Or. en

Tarkistus 175
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – C jakso

Suositusehdotus Tarkistus

Tilille saapuvien maksujen 
vähimmäissuojelu ulosmittauksen varalta 
olisi sisällytettävä ehtoihin kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 176
Gay Mitchell

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – C jakso

Suositusehdotus Tarkistus

Tilille saapuvien maksujen 
vähimmäissuojelu ulosmittauksen varalta 
olisi sisällytettävä ehtoihin kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 177
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – C jakso

Suositusehdotus Tarkistus

Tilille saapuvien maksujen 
vähimmäissuojelu ulosmittauksen varalta 
olisi sisällytettävä ehtoihin kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Tilille saapuvien maksujen 
vähimmäissuojelua ulosmittauksen varalta 
koskevia kansallisia määräyksiä olisi 
noudatettava.

Or. en

Tarkistus 178
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – C jakso

Suositusehdotus Tarkistus

Tilille saapuvien maksujen 
vähimmäissuojelu ulosmittauksen varalta 
olisi sisällytettävä ehtoihin kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Tilille saapuvien maksujen 
vähimmäissuojelu ulosmittauksen varalta 
voitaisiin sisällyttää ehtoihin kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 179
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – D jakso

Suositusehdotus Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
tavanomaisen pankkitilin ehtoihin 

Poistetaan.
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sisällytetään lisäpalveluja. 
Maksupalveluntarjoajilla olisi oltava 
oikeus omasta aloitteestaan laajentaa 
toimintojen määrää esimerkiksi säästöjen 
tai kansainvälisten rahalähetysten 
puolelle. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeus ei saisi riippua tällaisten 
lisäpalvelujen hankkimisesta.

Or. en

Tarkistus 180
Jürgen Klute

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – D jakso

Suositusehdotus Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
tavanomaisen pankkitilin ehtoihin 
sisällytetään lisäpalveluja. 
Maksupalveluntarjoajilla olisi oltava 
oikeus omasta aloitteestaan laajentaa 
toimintojen määrää esimerkiksi säästöjen 
tai kansainvälisten rahalähetysten puolelle. 
Tavanomaisen pankkitilin käyttöoikeus ei 
saisi riippua tällaisten lisäpalvelujen 
hankkimisesta.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
tavanomaisen pankkitilin ehtoihin 
sisällytetään lisäpalveluja. 
Maksupalveluntarjoajilla olisi oltava 
oikeus omasta aloitteestaan laajentaa 
toimintojen määrää esimerkiksi säästöjen 
tai kansainvälisten rahalähetysten unionin 
ulkopuolisista valtioista tai ulkopuolisiin 
valtioihin puolelle. Tavanomaisen 
pankkitilin käyttöoikeus ei saisi riippua 
tällaisten lisäpalvelujen hankkimisesta.

Or. en

Tarkistus 181
Gay Mitchell

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – D jakso

Suositusehdotus Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
tavanomaisen pankkitilin ehtoihin 
sisällytetään lisäpalveluja. 

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
tavanomaisen pankkitilin ehtoihin 
sisällytetään lisäpalveluja. 
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Maksupalveluntarjoajilla olisi oltava 
oikeus omasta aloitteestaan laajentaa 
toimintojen määrää esimerkiksi säästöjen 
tai kansainvälisten rahalähetysten puolelle. 
Tavanomaisen pankkitilin käyttöoikeus ei 
saisi riippua tällaisten lisäpalvelujen 
hankkimisesta.

Maksupalveluntarjoajilla olisi oltava 
oikeus omasta aloitteestaan laajentaa 
toimintojen määrää tilinylitysoikeuden 
tarjoamista lukuun ottamatta esimerkiksi 
säästöjen tai kansainvälisten rahalähetysten 
puolelle. Tavanomaisen pankkitilin 
käyttöoikeus ei saisi riippua tällaisten 
lisäpalvelujen hankkimisesta.

Or. en

Tarkistus 182
Peter Simon

Suositusehdotus
Liite – suositus 3 – 17 kohta – D jakso

Suositusehdotus Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
tavanomaisen pankkitilin ehtoihin 
sisällytetään lisäpalveluja. 
Maksupalveluntarjoajilla olisi oltava 
oikeus omasta aloitteestaan laajentaa 
toimintojen määrää esimerkiksi säästöjen 
tai kansainvälisten rahalähetysten puolelle. 
Tavanomaisen pankkitilin käyttöoikeus ei 
saisi riippua tällaisten lisäpalvelujen 
hankkimisesta.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
tavanomaisen pankkitilin ehtoihin 
sisällytetään lisäpalveluja. 
Maksupalveluntarjoajilla olisi oltava 
oikeus omasta aloitteestaan laajentaa 
toimintojen määrää esimerkiksi säästöjen 
tai unionin ulkopuolisille tileille 
suuntautuvien kansainvälisten 
rahalähetysten puolelle. Tavanomaisen 
pankkitilin käyttöoikeus ei saisi riippua 
tällaisten lisäpalvelujen hankkimisesta.

Or. de

Tarkistus 183
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 18 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

18. Lainsäädännöllä olisi pyrittävä 
saamaan kuluttajat tietoisiksi 
tavanomaisen pankkitilin 

18. Jäsenvaltioita kannustetaan 
käynnistämään kansalaisille 
tiedotuskampanjoita tavanomaisten 
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avaamismahdollisuuksista. 
Lainsäädännön lisäksi olisi laadittava 
määrätietoinen tiedotusstrategia unionin 
ja jäsenvaltioiden tasolla, ja 
maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
jakamaan selkeää tietoa kuluttajille.

pankkitilien saatavuudesta. Näitä 
tiedotuskampanjoita olisi kehitettävä 
yhteistyössä maksupalvelujen tarjoajien, 
kuluttajajärjestöjen tai sosiaalialan 
neuvoa-antavien elinten edustajien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 184
Peter Simon

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 18 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

18. Lainsäädännöllä olisi pyrittävä 
saamaan kuluttajat tietoisiksi tavanomaisen 
pankkitilin avaamismahdollisuuksista. 
Lainsäädännön lisäksi olisi laadittava 
määrätietoinen tiedotusstrategia unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla, ja
maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
jakamaan selkeää tietoa kuluttajille.

18. Lainsäädännöllä olisi pyrittävä 
saamaan kuluttajat tietoisiksi tavanomaisen 
pankkitilin avaamismahdollisuuksista. 
Lainsäädännön lisäksi olisi laadittava 
määrätietoinen tiedotusstrategia unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla, ja 
maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
jakamaan myös kirjallisessa muodossa
selkeää tietoa kuluttajille sekä 
tiedottamaan aktiivisesti tavanomaisen 
pankkitilin mahdollisuudesta.

Or. de

Tarkistus 185
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 18 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

18. Lainsäädännöllä olisi pyrittävä 
saamaan kuluttajat tietoisiksi tavanomaisen 
pankkitilin avaamismahdollisuuksista. 
Lainsäädännön lisäksi olisi laadittava 
määrätietoinen tiedotusstrategia unionin ja 

18. Kaikella mahdollisella EU:n
lainsäädännöllä olisi pyrittävä saamaan 
asiakkaat tietoisiksi tavanomaisen 
pankkitilin avaamismahdollisuuksista. 
Lainsäädännön lisäksi olisi laadittava 
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jäsenvaltioiden tasolla, ja 
maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
jakamaan selkeää tietoa kuluttajille.

asianmukaisella tasolla toteutettava 
määrätietoinen tiedotusstrategia 
maksupalvelun tarjoajille ja heidän 
asiakkailleen heidän oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan, jotka koskevat 
peruspankkipalvelujen saantia.

Or. en

Tarkistus 186
Jürgen Klute

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 18 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

18. Lainsäädännöllä olisi pyrittävä 
saamaan kuluttajat tietoisiksi tavanomaisen 
pankkitilin avaamismahdollisuuksista. 
Lainsäädännön lisäksi olisi laadittava 
määrätietoinen tiedotusstrategia unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla, ja 
maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
jakamaan selkeää tietoa kuluttajille.

18. Lainsäädännöllä olisi pyrittävä 
saamaan kuluttajat tietoisiksi tavanomaisen 
pankkitilin avaamismahdollisuuksista. 
Lainsäädännön lisäksi olisi laadittava 
määrätietoinen tiedotusstrategia unionin ja 
jäsenvaltioiden tasolla, ja 
maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
jakamaan aktiivisesti selkeää tietoa 
kuluttajille.

Or. en

Tarkistus 187
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 18 a kohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

18 a. Kuluttajat, joita perusmaksutilien 
käyttöönotto koskee, muodostavat 
asiakasryhmän, jolla on erityisiä 
intressejä ja tarpeita. Jotta voidaan 
varmistaa, että kyseistä ryhmää palvellaan 
huomaavaisesti ja joustavasti, 
perusmaksupalveluja tarjoavien yritysten 
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työntekijöille olisi tässä yhteydessä 
annettava riittävä koulutus, riittävästi 
aikaa ja järkevästi mukautetut 
myyntitavoitteet.

Or. en

Tarkistus 188
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 19 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

19. Tiedotuskampanjoita olisi kehitettävä 
yhteistyössä kuluttajajärjestöjen tai 
sosiaalialan neuvoa-antavien elinten 
kanssa. Etenkin unionin tasolla olisi 
lisättävä tietoisuutta 
peruspankkipalvelujen saatavuudesta 
kaikkialla unionissa ja rajatylittävistä 
oikeuksista niiden saatavuudessa. 
Jäsenvaltiotasolla viestinnällä olisi 
pyrittävä tarpeellisten ja ymmärrettävien 
tietojen jakamiseen tavanomaisten 
pankkitilien ominaisuuksista, ehdoista ja 
käytännön ohjeista ottaen samalla 
huomioon esimerkiksi ilman pankkia 
olevien kansalaisten ja siirtotyöläisten 
erityiset huolenaiheet. Jäsenvaltiotason 
tiedotuskampanjoiden olisi oltava 
monikielisiä ja niissä olisi otettava 
huomioon yleisimmät 
vähemmistöryhmien ja 
maahanmuuttajien käyttämät kielet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 189
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 19 kohta
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Suositusehdotus Tarkistus

19. Tiedotuskampanjoita olisi kehitettävä 
yhteistyössä kuluttajajärjestöjen tai 
sosiaalialan neuvoa-antavien elinten 
kanssa. Etenkin unionin tasolla olisi 
lisättävä tietoisuutta peruspankkipalvelujen 
saatavuudesta kaikkialla unionissa ja 
rajatylittävistä oikeuksista niiden 
saatavuudessa. Jäsenvaltiotasolla 
viestinnällä olisi pyrittävä tarpeellisten ja 
ymmärrettävien tietojen jakamiseen 
tavanomaisten pankkitilien 
ominaisuuksista, ehdoista ja käytännön 
ohjeista ottaen samalla huomioon 
esimerkiksi ilman pankkia olevien 
kansalaisten ja siirtotyöläisten erityiset 
huolenaiheet. Jäsenvaltiotason 
tiedotuskampanjoiden olisi oltava 
monikielisiä ja niissä olisi otettava 
huomioon yleisimmät 
vähemmistöryhmien ja 
maahanmuuttajien käyttämät kielet.

19. Tiedotuskampanjoita olisi kehitettävä 
yhteistyössä kuluttajajärjestöjen tai 
sosiaalialan neuvoa-antavien elinten 
kanssa. Etenkin unionin tasolla 
toteutettavissa kampanjoissa olisi lisättävä 
tietoisuutta peruspankkipalvelujen 
saatavuudesta kaikkialla unionissa ja tästä 
rajatylittävää toimintaa harjoittaville 
EU:n kansalaisille koituvasta lisäarvosta. 
Jäsenvaltiotasolla toteutettavalla 
viestinnällä olisi pyrittävä tarpeellisten ja 
ymmärrettävien tietojen jakamiseen 
tavanomaisten pankkitilien 
ominaisuuksista, ehdoista ja käytännön 
ohjeista ottaen samalla huomioon 
esimerkiksi ilman pankkia olevien 
kansalaisten ja paikasta toiseen liikkuvien 
työntekijöiden erityiset huolenaiheet. 
Jäsenvaltiotason tiedotuskampanjat olisi 
toteutettava kaikilla virallisilla kielillä.

Or. en

Tarkistus 190
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 19 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

19. Tiedotuskampanjoita olisi kehitettävä 
yhteistyössä kuluttajajärjestöjen tai 
sosiaalialan neuvoa-antavien elinten 
kanssa. Etenkin unionin tasolla olisi 
lisättävä tietoisuutta peruspankkipalvelujen 
saatavuudesta kaikkialla unionissa ja 
rajatylittävistä oikeuksista niiden 
saatavuudessa. Jäsenvaltiotasolla 
viestinnällä olisi pyrittävä tarpeellisten ja 
ymmärrettävien tietojen jakamiseen 
tavanomaisten pankkitilien 

19. Tiedotuskampanjoita olisi kehitettävä 
yhteistyössä kuluttajajärjestöjen tai 
sosiaalialan neuvoa-antavien elinten 
kanssa. Etenkin unionin tasolla ne olisi 
toteutettava EU:n toimielinten johdolla ja 
niillä olisi lisättävä tietoisuutta 
peruspankkipalvelujen saatavuudesta 
kaikkialla unionissa ja rajatylittävistä 
oikeuksista niiden saatavuudessa. 
Jäsenvaltiotasolla valtion virastojen 
toteuttamalla viestinnällä olisi pyrittävä 
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ominaisuuksista, ehdoista ja käytännön 
ohjeista ottaen samalla huomioon 
esimerkiksi ilman pankkia olevien 
kansalaisten ja siirtotyöläisten erityiset 
huolenaiheet. Jäsenvaltiotason 
tiedotuskampanjoiden olisi oltava 
monikielisiä ja niissä olisi otettava 
huomioon yleisimmät vähemmistöryhmien 
ja maahanmuuttajien käyttämät kielet.

tarpeellisten ja ymmärrettävien tietojen 
jakamiseen tavanomaisten pankkitilien 
ominaisuuksista, ehdoista ja käytännön 
ohjeista ottaen samalla huomioon 
esimerkiksi ilman pankkia olevien 
kansalaisten ja siirtotyöläisten erityiset 
huolenaiheet. Jäsenvaltiotason
tiedotuskampanjoiden olisi oltava 
monikielisiä ja niissä olisi otettava 
huomioon yleisimmät vähemmistöryhmien 
ja maahanmuuttajien käyttämät kielet.

Or. de

Tarkistus 191
Jürgen Klute

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 19 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

19. Tiedotuskampanjoita olisi kehitettävä 
yhteistyössä kuluttajajärjestöjen tai 
sosiaalialan neuvoa-antavien elinten 
kanssa. Etenkin unionin tasolla olisi 
lisättävä tietoisuutta peruspankkipalvelujen 
saatavuudesta kaikkialla unionissa ja 
rajatylittävistä oikeuksista niiden 
saatavuudessa. Jäsenvaltiotasolla 
viestinnällä olisi pyrittävä tarpeellisten ja 
ymmärrettävien tietojen jakamiseen 
tavanomaisten pankkitilien 
ominaisuuksista, ehdoista ja käytännön 
ohjeista ottaen samalla huomioon 
esimerkiksi ilman pankkia olevien 
kansalaisten ja siirtotyöläisten erityiset 
huolenaiheet. Jäsenvaltiotason 
tiedotuskampanjoiden olisi oltava 
monikielisiä ja niissä olisi otettava 
huomioon yleisimmät vähemmistöryhmien 
ja maahanmuuttajien käyttämät kielet.

19. Tiedotuskampanjoita olisi kehitettävä 
yhteistyössä kuluttajajärjestöjen tai 
sosiaalialan neuvoa-antavien elinten 
kanssa. Etenkin unionin tasolla olisi 
lisättävä tietoisuutta peruspankkipalvelujen 
saatavuudesta kaikkialla unionissa ja 
rajatylittävistä oikeuksista niiden 
saatavuudessa. Jäsenvaltiotasolla 
viestinnällä olisi pyrittävä tarpeellisten ja 
ymmärrettävien tietojen jakamiseen 
tavanomaisten pankkitilien 
ominaisuuksista, ehdoista ja käytännön 
ohjeista ottaen samalla huomioon 
esimerkiksi ilman pankkia olevien 
kansalaisten ja siirtotyöläisten erityiset 
huolenaiheet. Jäsenvaltiotason 
tiedotuskampanjoiden olisi oltava 
monikielisiä ja niissä olisi otettava 
huomioon yleisimmät vähemmistöryhmien 
ja maahanmuuttajien käyttämät kielet. 
Jäsenvaltioiden olisi velvoitettava 
rahoituspalvelujen tarjoajat jakamaan 
tällaisten tiedotuskampanjoiden 



PE486.164v01-00 98/121 AM\897689FI.doc

FI

taloudellinen rasite.

Or. en

Tarkistus 192
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 20 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

20. Säädöksen piiriin kuuluvat 
palveluntarjoajat olisi velvoitettava 
lisäämään tietoisuutta tavanomaisten 
pankkitilien saatavuudesta. Ne olisi 
velvoitettava mainostamaan tavanomaisia 
pankkitilejä tarjoamalla selkeää ja 
kattavaa tietoa eri kanavilla ja etenkin 
palveluntarjoajien omilla verkkosivuilla ja 
pankkikonttoreissa, joissa kuluttajien 
nähtävillä olisi oltava standardisoituja ja 
pysyviä tiedotusvälineitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 193
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 20 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

20. Säädöksen piiriin kuuluvat 
palveluntarjoajat olisi velvoitettava 
lisäämään tietoisuutta tavanomaisten 
pankkitilien saatavuudesta. Ne olisi 
velvoitettava mainostamaan tavanomaisia 
pankkitilejä tarjoamalla selkeää ja 
kattavaa tietoa eri kanavilla ja etenkin 
palveluntarjoajien omilla verkkosivuilla ja 
pankkikonttoreissa, joissa kuluttajien 
nähtävillä olisi oltava standardisoituja ja 

20. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että säädöksen piiriin kuuluvat
maksupalvelun tarjoajat antavat 
tarjouksessa kuluttajille tietoa 
tavanomaisten pankkitilien 
erityispiirteistä, niihin liittyvistä kuluista 
ja niiden käyttöehdoista. Kuluttajaa olisi 
informoitava myös siitä, että 
tavanomaisen pankkitilin käytön 
yhteydessä ei ole pakollista ostaa 
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pysyviä tiedotusvälineitä. lisäpalveluita.

Or. en

Tarkistus 194
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 20 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

20. Säädöksen piiriin kuuluvat 
palveluntarjoajat olisi velvoitettava 
lisäämään tietoisuutta tavanomaisten 
pankkitilien saatavuudesta. Ne olisi 
velvoitettava mainostamaan tavanomaisia 
pankkitilejä tarjoamalla selkeää ja 
kattavaa tietoa eri kanavilla ja etenkin 
palveluntarjoajien omilla verkkosivuilla ja 
pankkikonttoreissa, joissa kuluttajien 
nähtävillä olisi oltava standardisoituja ja 
pysyviä tiedotusvälineitä.

20. Säädöksen piiriin kuuluvat 
palveluntarjoajat olisi velvoitettava 
antamaan tarjoamiaan tavanomaisia 
pankkitilejä koskevaa tietoa eri kanavilla 
ja etenkin palveluntarjoajien omilla 
verkkosivuilla ja pankkikonttoreissa, joissa 
kuluttajien nähtävillä olisi oltava 
standardisoituja ja pysyviä 
tiedotusvälineitä.

Or. de

Tarkistus 195
Sylvie Goulard

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 20 a kohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

20 a. Jäsenvaltioiden on kannustettava 
pankkilaitoksia kehittämään kaikkein 
haavoittuvimpia asiakkaita varten 
opastusta, jotta heidät saadaan 
kantamaan vastuu ja huolehtimaan raha-
asioistaan.

Or. fr
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Tarkistus 196
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 21 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

21. Palveluntarjoajien olisi yksilöitävä 
kuluttajien tarpeet ja sen jälkeen 
suositeltava tavanomaista pankkitiliä, jos 
se vastaa kuluttajan ilmaisemiin 
tarpeisiin. Tavanomaisen pankkitilin 
avaamisesta kiinnostuneiden kuluttajien 
olisi saatava tietoa pysyvällä välineellä, 
jossa määritellään siihen kuuluvat 
palvelut, riippumattomuus muiden 
tuotteiden ja palvelujen ostamisesta ja 
mahdolliset kustannukset. Tietojen olisi 
oltava ymmärrettäviä, standardisoituja, 
mahdollisimman yksinkertaisia ja 
kuluttajan toivomalla unionin kielellä 
esitettyjä. Henkilöstön olisi varmistettava, 
että kuluttaja on ymmärtänyt oikeutensa 
ja velvoitteensa kyseistä tiliä koskevaa 
sopimusta laadittaessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 197
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 21 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

21. Palveluntarjoajien olisi yksilöitävä 
kuluttajien tarpeet ja sen jälkeen
suositeltava tavanomaista pankkitiliä, jos 
se vastaa kuluttajan ilmaisemiin tarpeisiin. 
Tavanomaisen pankkitilin avaamisesta 
kiinnostuneiden kuluttajien olisi saatava 
tietoa pysyvällä välineellä, jossa 
määritellään siihen kuuluvat palvelut, 
riippumattomuus muiden tuotteiden ja 

21. Palveluntarjoajien olisi sen jälkeen, 
kun kuluttajan tarve sekä se, että häneltä 
on toistaiseksi evätty maksuliikennetili 
jäsenvaltiossa, on todettu, suositeltava 
asiakkaalle tavanomaista pankkitiliä, jos se 
vastaa kuluttajan ilmaisemiin tarpeisiin. 
Tavanomaisen pankkitilin avaamisesta 
kiinnostuneiden kuluttajien olisi saatava 
tietoa pysyvällä välineellä, jossa 
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palvelujen ostamisesta ja mahdolliset 
kustannukset. Tietojen olisi oltava 
ymmärrettäviä, standardisoituja, 
mahdollisimman yksinkertaisia ja 
kuluttajan toivomalla unionin kielellä 
esitettyjä. Henkilöstön olisi varmistettava, 
että kuluttaja on ymmärtänyt oikeutensa ja 
velvoitteensa kyseistä tiliä koskevaa 
sopimusta laadittaessa.

määritellään siihen kuuluvat palvelut, 
riippumattomuus muiden tuotteiden ja 
palvelujen ostamisesta ja mahdolliset 
kustannukset. Tietojen olisi oltava 
ymmärrettäviä, standardisoituja ja 
mahdollisimman yksinkertaisia. 
Henkilöstön olisi varmistettava, että 
kuluttaja on ymmärtänyt oikeutensa ja 
velvoitteensa kyseistä tiliä koskevaa 
sopimusta laadittaessa.

Or. de

Tarkistus 198
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 21 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

21. Palveluntarjoajien olisi yksilöitävä 
kuluttajien tarpeet ja sen jälkeen 
suositeltava tavanomaista pankkitiliä, jos 
se vastaa kuluttajan ilmaisemiin tarpeisiin. 
Tavanomaisen pankkitilin avaamisesta 
kiinnostuneiden kuluttajien olisi saatava 
tietoa pysyvällä välineellä, jossa 
määritellään siihen kuuluvat palvelut, 
riippumattomuus muiden tuotteiden ja 
palvelujen ostamisesta ja mahdolliset 
kustannukset. Tietojen olisi oltava 
ymmärrettäviä, standardisoituja, 
mahdollisimman yksinkertaisia ja 
kuluttajan toivomalla unionin kielellä 
esitettyjä. Henkilöstön olisi varmistettava, 
että kuluttaja on ymmärtänyt oikeutensa 
ja velvoitteensa kyseistä tiliä koskevaa 
sopimusta laadittaessa.

21. Palveluntarjoajien olisi yksilöitävä 
kuluttajien tarpeet ja sen jälkeen 
suositeltava tavanomaista pankkitiliä, jos 
se vastaa kuluttajan ilmaisemiin tarpeisiin. 
Tavanomaisen pankkitilin avaamisesta 
kiinnostuneiden kuluttajien olisi saatava 
tietoa pysyvällä välineellä, jossa 
määritellään siihen kuuluvat palvelut, 
riippumattomuus muiden tuotteiden ja 
palvelujen ostamisesta ja mahdolliset 
kustannukset. Tietojen olisi oltava 
ymmärrettäviä, standardisoituja, 
mahdollisimman yksinkertaisia ja millä 
tahansa kyseisen EU:n jäsenvaltion 
virallisella kielellä esitettyjä.

Or. en

Tarkistus 199
Gay Mitchell
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Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 21 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

21. Palveluntarjoajien olisi yksilöitävä 
kuluttajien tarpeet ja sen jälkeen 
suositeltava tavanomaista pankkitiliä, jos 
se vastaa kuluttajan ilmaisemiin tarpeisiin. 
Tavanomaisen pankkitilin avaamisesta 
kiinnostuneiden kuluttajien olisi saatava 
tietoa pysyvällä välineellä, jossa 
määritellään siihen kuuluvat palvelut, 
riippumattomuus muiden tuotteiden ja 
palvelujen ostamisesta ja mahdolliset 
kustannukset. Tietojen olisi oltava 
ymmärrettäviä, standardisoituja, 
mahdollisimman yksinkertaisia ja 
kuluttajan toivomalla unionin kielellä 
esitettyjä. Henkilöstön olisi varmistettava, 
että kuluttaja on ymmärtänyt oikeutensa ja 
velvoitteensa kyseistä tiliä koskevaa 
sopimusta laadittaessa.

21. Palveluntarjoajien olisi yksilöitävä 
kuluttajien tarpeet ja sen jälkeen 
suositeltava tavanomaista pankkitiliä, jos 
se vastaa kuluttajan ilmaisemiin tarpeisiin. 
Tavanomaisen pankkitilin avaamisesta 
kiinnostuneiden kuluttajien olisi saatava 
tietoa pysyvällä välineellä, jossa 
määritellään siihen kuuluvat palvelut, 
riippumattomuus muiden tuotteiden ja 
palvelujen ostamisesta ja mahdolliset 
kustannukset. Henkilöstön olisi 
varmistettava, että kuluttaja on ymmärtänyt 
oikeutensa ja velvoitteensa kyseistä tiliä 
koskevaa sopimusta laadittaessa.

Or. en

Tarkistus 200
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 22 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

22. Lainsäädäntöön perustuvilla 
tiedotusvaatimuksilla ei rajoiteta 
maksupalveluista sisämarkkinoilla 
annetulla direktiivillä 2007/64/EY 
säädettyjä vaatimuksia.

22. Mihin tahansa EU:n lainsäädäntöön
perustuvilla tiedotusvaatimuksilla ei 
rajoiteta maksupalveluista sisämarkkinoilla 
annetulla direktiivillä 2007/64/EY 
säädettyjä vaatimuksia.

Or. en
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Tarkistus 201
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 23 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

23. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että palveluntarjoajat 
toimittavat kansallisille viranomaisille 
luotettavaa tietoa ainakin avattujen 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärästä, 
tavanomaisten pankkitilien avaamista 
koskevien hylättyjen hakemusten 
lukumäärästä ja hylkäämisperusteista sekä 
lopetettujen tavanomaisten pankkitilien 
lukumäärästä. Nämä tiedot olisi 
toimitettava koosteena.

23. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että palveluntarjoajat 
toimittavat kansallisille viranomaisille 
jatkuvasti luotettavaa tietoa tavanomaisten 
maksutilien avaamisesta ja sulkemisesta 
sekä tavanomaisten maksutilien avaamista 
koskevista hylätyistä hakemuksista ja 
hylkäämisperusteista. Nämä tiedot olisi 
kerättävä tavanomaisiin maksutileihin 
liittyviä erityistietoja koskeviin 
kansallisiin rekistereihin.
Palveluntarjoajien olisi myös annettava 
perusmaksutilien kustannuksiin liittyvää 
yksityiskohtaista tietoa kansallisille 
viranomaisille

Or. en

Tarkistus 202
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 23 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

23. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että palveluntarjoajat 
toimittavat kansallisille viranomaisille 
luotettavaa tietoa ainakin avattujen 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärästä, 
tavanomaisten pankkitilien avaamista 
koskevien hylättyjen hakemusten 
lukumäärästä ja hylkäämisperusteista sekä 
lopetettujen tavanomaisten pankkitilien 
lukumäärästä. Nämä tiedot olisi 
toimitettava koosteena.

23. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että palveluntarjoajat 
toimittavat kansallisille viranomaisille 
luotettavaa tietoa ainakin avattujen 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärästä, 
tavanomaisten pankkitilien avaamista 
koskevien hylättyjen hakemusten 
lukumäärästä ja hylkäämisperusteista sekä 
lopetettujen tavanomaisten pankkitilien 
lukumäärästä ja tavanomaisiin 
pankkitileihin liittyvistä vuosittaisista 
kustannuksista. Nämä tiedot olisi 



PE486.164v01-00 104/121 AM\897689FI.doc

FI

toimitettava koosteena.

Or. en

Tarkistus 203
Peter Simon

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 23 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

23. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että palveluntarjoajat 
toimittavat kansallisille viranomaisille 
luotettavaa tietoa ainakin avattujen 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärästä, 
tavanomaisten pankkitilien avaamista 
koskevien hylättyjen hakemusten 
lukumäärästä ja hylkäämisperusteista sekä 
lopetettujen tavanomaisten pankkitilien 
lukumäärästä. Nämä tiedot olisi 
toimitettava koosteena.

23. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että palveluntarjoajat 
toimittavat kansallisille viranomaisille 
vuosittain luotettavaa tietoa ainakin 
avattujen tavanomaisten pankkitilien 
lukumäärästä, tavanomaisten pankkitilien 
avaamista koskevien hylättyjen 
hakemusten lukumäärästä ja 
hylkäämisperusteista sekä lopetettujen 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärästä. 
Nämä tiedot olisi toimitettava koosteena.

Or. de

Tarkistus 204
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 23 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

23. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että palveluntarjoajat 
toimittavat kansallisille viranomaisille 
luotettavaa tietoa ainakin avattujen 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärästä, 
tavanomaisten pankkitilien avaamista 
koskevien hylättyjen hakemusten 
lukumäärästä ja hylkäämisperusteista sekä 
lopetettujen tavanomaisten pankkitilien 
lukumäärästä. Nämä tiedot olisi 

23. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että palveluntarjoajat 
toimittavat asiasta vastaaville kansallisille 
viranomaisille luotettavaa tietoa ainakin 
avattujen tavanomaisten pankkitilien 
lukumäärästä, tavanomaisten pankkitilien 
avaamista koskevien hylättyjen 
hakemusten lukumäärästä ja 
hylkäämisperusteista sekä lopetettujen 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärästä. 
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toimitettava koosteena. Nämä tiedot olisi toimitettava koosteena.

Or. en

Tarkistus 205
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 4 – 24 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

24. Kansalliset viranomaiset olisi 
velvoitettava toimittamaan vuosittain 
koostetut tiedot komissiolle, Euroopan 
pankkiviranomaiselle ja Euroopan 
parlamentille, ja tiedot olisi julkaistava 
koostetussa ja ymmärrettävässä muodossa.

24. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
toimittamaan vuosittain koostetut tiedot 
tämän liitteen 23 kohdan mukaisesti 
komissiolle ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle. Tiedot olisi 
julkaistava koostetussa ja ymmärrettävässä 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 206
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 4 – 24 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

24. Kansalliset viranomaiset olisi 
velvoitettava toimittamaan vuosittain 
koostetut tiedot komissiolle, Euroopan 
pankkiviranomaiselle ja Euroopan 
parlamentille, ja tiedot olisi julkaistava 
koostetussa ja ymmärrettävässä muodossa. 

24. Asiasta vastaavat kansalliset 
viranomaiset olisi velvoitettava 
toimittamaan vuosittain koostetut tiedot 
komissiolle (Eurostat) ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle, ja tiedot olisi 
julkaistava koostetussa ja ymmärrettävässä 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 207
Ivo Strejček
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Suositusehdotus
 Liite – suositus 5 – 25 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

25. Lainsäädännön olisi velvoitettava 
jäsenvaltiot nimeämään toimivaltaiset 
viranomaiset varmistamaan ja valvomaan 
vaatimusten todellista noudattamista. 
Nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten 
olisi oltava riippumattomia 
maksupalveluntarjoajista.

25. Jäsenvaltioiden olisi nimettävä
toimivaltaiset viranomaiset varmistamaan 
ja valvomaan vaatimusten todellista 
noudattamista. Nimettyjen toimivaltaisten 
viranomaisten olisi oltava riippumattomia 
maksupalveluntarjoajista ja 
kuluttajajärjestöistä tai muista 
tavanomaisten pankkitilien asiakkaita 
edustavista neuvoa-antavista ryhmistä.

Or. en

Tarkistus 208
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 5 – 26 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

26. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
täsmentämään periaatteet, joilla 
rangaistaan tavanomaisia pankkitilejä 
koskevaa kehystä noudattamatta jättäneitä 
palveluntarjoajia, jolloin seuraamuksista 
muodostuu pelote. Toimivaltaiset 
viranomaiset olisi velvoitettava ja niitä 
olisi autettava langettamaan kyseisiä 
seuraamuksia. Seuraamuksista kertyneitä 
varoja olisi käytettävä säädöksen 
täytäntöönpanoon, kuten 
talousvalistukseen tai korvaaviin 
maksuihin. 

26. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
täsmentämään periaatteet, joilla 
rangaistaan tavanomaisia pankkitilejä 
koskevaa kehystä noudattamatta jättäneitä 
palveluntarjoajia.

Or. en

Tarkistus 209
Peter Simon
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Suositusehdotus
Liite – suositus 5 – 26 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

26. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
täsmentämään periaatteet, joilla 
rangaistaan tavanomaisia pankkitilejä 
koskevaa kehystä noudattamatta jättäneitä 
palveluntarjoajia, jolloin seuraamuksista 
muodostuu pelote. Toimivaltaiset 
viranomaiset olisi velvoitettava ja niitä 
olisi autettava langettamaan kyseisiä 
seuraamuksia. Seuraamuksista kertyneitä 
varoja olisi käytettävä säädöksen 
täytäntöönpanoon, kuten talousvalistukseen
tai korvaaviin maksuihin.

26. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
täsmentämään periaatteet, joilla 
rangaistaan tavanomaisia pankkitilejä 
koskevaa kehystä noudattamatta jättäneitä 
ja tiedotusvelvollisuuksia laiminlyöneitä 
palveluntarjoajia, jolloin seuraamuksista 
muodostuu pelote. Toimivaltaiset 
viranomaiset olisi velvoitettava ja niitä 
olisi autettava langettamaan kyseisiä 
seuraamuksia. Seuraamuksista kertyneitä 
varoja olisi käytettävä säädöksen 
täytäntöönpanoon, kuten talousvalistukseen 
tai korvaaviin maksuihin. 

Or. de

Tarkistus 210
Jürgen Klute

Suositusehdotus
Liite – suositus 5 – 26 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

26. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
täsmentämään periaatteet, joilla 
rangaistaan tavanomaisia pankkitilejä 
koskevaa kehystä noudattamatta jättäneitä 
palveluntarjoajia, jolloin seuraamuksista 
muodostuu pelote. Toimivaltaiset 
viranomaiset olisi velvoitettava ja niitä 
olisi autettava langettamaan kyseisiä 
seuraamuksia. Seuraamuksista kertyneitä 
varoja olisi käytettävä säädöksen 
täytäntöönpanoon, kuten talousvalistukseen 
tai korvaaviin maksuihin.

26. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
täsmentämään periaatteet, joilla 
rangaistaan tavanomaisia pankkitilejä 
koskevaa kehystä noudattamatta jättäneitä 
palveluntarjoajia, palveluntarjoajan 
tiedotusvelvollisuus mukaan lukien, 
jolloin seuraamuksista muodostuu pelote. 
Toimivaltaiset viranomaiset olisi 
velvoitettava ja niitä olisi autettava 
langettamaan kyseisiä seuraamuksia.
Seuraamuksista kertyneitä varoja olisi 
käytettävä säädöksen täytäntöönpanoon, 
kuten talousvalistukseen tai korvaaviin 
maksuihin.

Or. de



PE486.164v01-00 108/121 AM\897689FI.doc

FI

Tarkistus 211
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 5 – 26 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

26. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
täsmentämään periaatteet, joilla 
rangaistaan tavanomaisia pankkitilejä 
koskevaa kehystä noudattamatta jättäneitä 
palveluntarjoajia, jolloin seuraamuksista 
muodostuu pelote. Toimivaltaiset 
viranomaiset olisi velvoitettava ja niitä 
olisi autettava langettamaan kyseisiä 
seuraamuksia. Seuraamuksista kertyneitä 
varoja olisi käytettävä säädöksen 
täytäntöönpanoon, kuten
talousvalistukseen tai korvaaviin 
maksuihin.

26. Jäsenvaltioiden olisi täsmennettävä
periaatteet, joilla rangaistaan tavanomaisia 
pankkitilejä koskevaa kehystä 
noudattamatta jättäneitä palveluntarjoajia, 
jotta seuraamuksista muodostuu pelote. 
Toimivaltaiset viranomaiset olisi 
velvoitettava ja niitä olisi autettava 
langettamaan kyseisiä seuraamuksia. 
Seuraamuksista kertyneitä varoja olisi 
käytettävä esimerkiksi talousvalistukseen 
tai korvaaviin maksuihin.

Or. en

Tarkistus 212
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 5 – 27 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

27. Jäsenvaltioiden olisi tarkkailtava 
tiiviisti tavanomaisten pankkitilien 
tarjoajien välisen kilpailun vääristymiä. 
Jos tietyt palveluntarjoajat kantavat 
suhteettoman suuren vastuun 
tavanomaisten pankkitilien tarjoamisesta, 
niille olisi myönnettävä taloudellista 
tukea. Vaikka jäsenvaltioissa, joissa 
pankkitoiminta on puutteellista, olisi 
harkittava lisätukea riittävän 
infrastruktuurin kehittämiselle, alan 
sisäisten resurssien uudelleenjako 

Poistetaan.
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riittänee niissä jäsenvaltioissa, joissa 
pankkitilit ovat yleisiä. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi helpotettava 
säädöksen piiriin kuuluvien 
palveluntarjoajien rahoittaman 
korvausrahaston perustamista. Jos 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärä ei 
ole oikeassa suhteessa yksittäisen 
palveluntarjoajan taloudelliseen 
merkitykseen, palveluntarjoajalla olisi 
oltava oikeus saada korvauksia.

Or. en

Tarkistus 213
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 5 – 27 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

27. Jäsenvaltioiden olisi tarkkailtava 
tiiviisti tavanomaisten pankkitilien 
tarjoajien välisen kilpailun vääristymiä. Jos 
tietyt palveluntarjoajat kantavat 
suhteettoman suuren vastuun 
tavanomaisten pankkitilien tarjoamisesta, 
niille olisi myönnettävä taloudellista 
tukea. Vaikka jäsenvaltioissa, joissa 
pankkitoiminta on puutteellista, olisi 
harkittava lisätukea riittävän 
infrastruktuurin kehittämiselle, alan 
sisäisten resurssien uudelleenjako 
riittänee niissä jäsenvaltioissa, joissa 
pankkitilit ovat yleisiä. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi helpotettava 
säädöksen piiriin kuuluvien 
palveluntarjoajien rahoittaman 
korvausrahaston perustamista. Jos 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärä ei 
ole oikeassa suhteessa yksittäisen 
palveluntarjoajan taloudelliseen 
merkitykseen, palveluntarjoajalla olisi 
oltava oikeus saada korvauksia.

27. Jäsenvaltioiden olisi tarkkailtava 
tiiviisti tavanomaisten pankkitilien 
tarjoajien välisen kilpailun vääristymiä.
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Or. en

Tarkistus 214
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 5 – 27 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

27. Jäsenvaltioiden olisi tarkkailtava 
tiiviisti tavanomaisten pankkitilien 
tarjoajien välisen kilpailun vääristymiä. Jos 
tietyt palveluntarjoajat kantavat 
suhteettoman suuren vastuun 
tavanomaisten pankkitilien tarjoamisesta, 
niille olisi myönnettävä taloudellista tukea. 
Vaikka jäsenvaltioissa, joissa 
pankkitoiminta on puutteellista, olisi 
harkittava lisätukea riittävän 
infrastruktuurin kehittämiselle, alan 
sisäisten resurssien uudelleenjako riittänee 
niissä jäsenvaltioissa, joissa pankkitilit ovat 
yleisiä. Toimivaltaisten viranomaisten 
olisi helpotettava säädöksen piiriin 
kuuluvien palveluntarjoajien rahoittaman 
korvausrahaston perustamista. Jos 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärä ei 
ole oikeassa suhteessa yksittäisen 
palveluntarjoajan taloudelliseen 
merkitykseen, palveluntarjoajalla olisi 
oltava oikeus saada korvauksia. 

27. Jäsenvaltioiden olisi tarkkailtava 
tiiviisti tavanomaisten pankkitilien 
tarjoajien välisen kilpailun vääristymiä. Jos 
tietyt palveluntarjoajat kantavat 
suhteettoman suuren vastuun 
tavanomaisten pankkitilien tarjoamisesta, 
niille voisi myöntää taloudellista tukea. 
Vaikka jäsenvaltioissa, joissa 
pankkitoiminta on puutteellista, olisi 
harkittava lisätukea riittävän 
infrastruktuurin kehittämiselle, alan 
sisäisten resurssien uudelleenjako riittänee 
niissä jäsenvaltioissa, joissa pankkitilit ovat 
yleisiä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
helpottaa säädöksen piiriin kuuluvien 
palveluntarjoajien rahoittaman 
korvausrahaston perustamista. Jos 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärä ei 
ole oikeassa suhteessa yksittäisen 
palveluntarjoajan taloudelliseen 
merkitykseen, palveluntarjoajalla voi olla
oikeus saada korvauksia. 

Or. en

Tarkistus 215
Olle Schmidt

Suositusehdotus
 Liite – suositus 5 – 27 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

27. Jäsenvaltioiden olisi tarkkailtava 27. Jäsenvaltioiden olisi tarkkailtava 
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tiiviisti tavanomaisten pankkitilien 
tarjoajien välisen kilpailun vääristymiä. Jos 
tietyt palveluntarjoajat kantavat 
suhteettoman suuren vastuun 
tavanomaisten pankkitilien tarjoamisesta, 
niille olisi myönnettävä taloudellista tukea. 
Vaikka jäsenvaltioissa, joissa 
pankkitoiminta on puutteellista, olisi 
harkittava lisätukea riittävän 
infrastruktuurin kehittämiselle, alan 
sisäisten resurssien uudelleenjako riittänee 
niissä jäsenvaltioissa, joissa pankkitilit ovat 
yleisiä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
helpotettava säädöksen piiriin kuuluvien 
palveluntarjoajien rahoittaman 
korvausrahaston perustamista. Jos 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärä ei 
ole oikeassa suhteessa yksittäisen 
palveluntarjoajan taloudelliseen 
merkitykseen, palveluntarjoajalla olisi 
oltava oikeus saada korvauksia.

tavanomaisten pankkitilien tarjoajien 
välisen kilpailun vääristymiä. Jos tietyt 
palveluntarjoajat kantavat suhteettoman 
suuren vastuun tavanomaisten pankkitilien 
tarjoamisesta, niille olisi myönnettävä 
taloudellista tukea. Vaikka jäsenvaltioissa, 
joissa pankkitoiminta on puutteellista, olisi 
harkittava lisätukea riittävän 
infrastruktuurin kehittämiselle, alan 
sisäisten resurssien uudelleenjako riittänee 
niissä jäsenvaltioissa, joissa pankkitilit ovat 
yleisiä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
helpotettava säädöksen piiriin kuuluvien 
palveluntarjoajien rahoittaman 
korvausrahaston perustamista. Jos 
tavanomaisten pankkitilien lukumäärä ei 
ole oikeassa suhteessa yksittäisen 
palveluntarjoajan taloudelliseen 
merkitykseen, palveluntarjoajalla olisi 
oltava oikeus saada korvauksia.

Or. en

Tarkistus 216
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 5 – 28 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

28. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että sellaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinten 
ulkopuolella, jotka koskevat 
tuomioistuimen ulkopuolella ratkaistavia 
oikeuksia ja velvollisuuksia ja joita 
aiheutuu palveluntarjoajien ja kuluttajien 
välillä, vahvistetaan asianmukaiset ja 
tehokkaat valitus- ja oikeussuojamenettelyt 
käyttämällä tarvittaessa jo olemassa olevia 
elimiä. Vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumekanismin elinten on oltava 
riippumattomia, helppokäyttöisiä ja 
maksuttomia. Sen päätösten olisi oltava 

28. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että sellaisten riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinten ulkopuolella, jotka 
koskevat tuomioistuimen ulkopuolella 
ratkaistavia oikeuksia ja velvollisuuksia ja 
joita aiheutuu palveluntarjoajien ja 
kuluttajien välillä, vahvistetaan 
asianmukaiset ja tehokkaat valitus- ja 
oikeussuojamenettelyt käyttämällä 
tarvittaessa jo olemassa olevia elimiä.
Vaihtoehtoisen riidanratkaisumekanismin 
elinten on oltava riippumattomia, 
helppokäyttöisiä ja maksuttomia. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
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oikeudellisesti sitovia. Puolueettomuuden 
varmistamiseksi palveluntarjoajien, 
kuluttajien ja muiden käyttäjien 
tasapuolinen edustus on varmistettava.
Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että kaikki tavanomaisten 
pankkitilien palveluntarjoajat kuuluvat 
ainakin yhden tällaisen valitus- ja 
oikeussuojamenettelyn piiriin.

kaikki tavanomaisten pankkitilien 
palveluntarjoajat kuuluvat ainakin yhden 
tällaisen valitus- ja oikeussuojamenettelyn 
piiriin. 

Or. en

Tarkistus 217
Ivo Strejček

Suositusehdotus
 Liite – suositus 5 – 28 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

28. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että sellaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinten 
ulkopuolella, jotka koskevat 
tuomioistuimen ulkopuolella ratkaistavia 
oikeuksia ja velvollisuuksia ja joita 
aiheutuu palveluntarjoajien ja kuluttajien
välillä, vahvistetaan asianmukaiset ja 
tehokkaat valitus- ja oikeussuojamenettelyt 
käyttämällä tarvittaessa jo olemassa olevia 
elimiä. Vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumekanismin elinten on oltava 
riippumattomia, helppokäyttöisiä ja
maksuttomia. Sen päätösten olisi oltava 
oikeudellisesti sitovia. Puolueettomuuden 
varmistamiseksi palveluntarjoajien, 
kuluttajien ja muiden käyttäjien
tasapuolinen edustus on varmistettava. 
Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että kaikki tavanomaisten 
pankkitilien palveluntarjoajat kuuluvat 
ainakin yhden tällaisen valitus- ja 
oikeussuojamenettelyn piiriin.

28. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että sellaisten riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinten ulkopuolella, jotka 
koskevat tuomioistuimen ulkopuolella 
ratkaistavia oikeuksia ja velvollisuuksia ja 
joita aiheutuu palveluntarjoajien ja niiden 
asiakkaiden välillä, vahvistetaan 
asianmukaiset ja tehokkaat valitus- ja 
oikeussuojamenettelyt käyttämällä 
tarvittaessa jo olemassa olevia elimiä. 
Vaihtoehtoisen riidanratkaisumekanismin 
elinten on oltava riippumattomia ja 
helppokäyttöisiä. Puolueettomuuden 
varmistamiseksi palveluntarjoajien, 
asiakkaiden ja asiasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten tasapuolinen 
edustus on varmistettava. Jäsenvaltiot olisi 
velvoitettava varmistamaan, että kaikki 
tavanomaisten pankkitilien 
palveluntarjoajat kuuluvat ainakin yhden 
tällaisen valitus- ja oikeussuojamenettelyn 
piiriin.

Or. en
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Tarkistus 218
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 5 – 28 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

28. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että sellaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinten 
ulkopuolella, jotka koskevat 
tuomioistuimen ulkopuolella ratkaistavia 
oikeuksia ja velvollisuuksia ja joita 
aiheutuu palveluntarjoajien ja kuluttajien 
välillä, vahvistetaan asianmukaiset ja 
tehokkaat valitus- ja oikeussuojamenettelyt 
käyttämällä tarvittaessa jo olemassa olevia 
elimiä. Vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumekanismin elinten on oltava 
riippumattomia, helppokäyttöisiä ja 
maksuttomia. Sen päätösten olisi oltava 
oikeudellisesti sitovia. Puolueettomuuden 
varmistamiseksi palveluntarjoajien, 
kuluttajien ja muiden käyttäjien 
tasapuolinen edustus on varmistettava. 
Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että kaikki tavanomaisten 
pankkitilien palveluntarjoajat kuuluvat 
ainakin yhden tällaisen valitus- ja 
oikeussuojamenettelyn piiriin.

28. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että sellaisten riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinten 
ulkopuolella, jotka koskevat 
tuomioistuimen ulkopuolella ratkaistavia 
oikeuksia ja velvollisuuksia ja joita 
aiheutuu palveluntarjoajien ja kuluttajien 
välillä, vahvistetaan asianmukaiset ja 
tehokkaat valitus- ja oikeussuojamenettelyt 
käyttämällä tarvittaessa jo olemassa olevia 
elimiä. Vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumekanismin elinten on oltava 
riippumattomia, helppokäyttöisiä ja 
maksuttomia. Puolueettomuuden 
varmistamiseksi palveluntarjoajien, 
kuluttajien ja muiden käyttäjien 
tasapuolinen edustus on varmistettava. 
Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että kaikki tavanomaisten 
pankkitilien palveluntarjoajat kuuluvat 
ainakin yhden tällaisen valitus- ja 
oikeussuojamenettelyn piiriin.

Or. en

Tarkistus 219
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 5 – 29 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

29. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että nämä elimet tekevät 

29. Jäsenvaltiot olisi velvoitettava 
varmistamaan, että nämä elimet tekevät 
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aktiivisesti yhteistyötä rajatylittävien 
riitojen ratkaisemisessa. Jos riidat koskevat 
eri jäsenvaltioissa olevia osapuolia, 
FIN-NET-verkostoa olisi käytettävä 
ratkaisemaan kuluttajien valituksia.

aktiivisesti yhteistyötä rajatylittävien 
riitojen ratkaisemisessa. Jos riidat koskevat 
eri jäsenvaltioissa olevia osapuolia, 
FIN-NET-verkoston käyttöä olisi
harkittava ja arvioitava sen mukaan, 
kuinka tehokas se on kuluttajien 
valitusten ratkaisemisessa.

Or. en

Tarkistus 220
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 6 – 30 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

30. Jäsenvaltioiden on pantava säädös 
täytäntöön kahdentoista kuukauden 
kuluessa siitä, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 221
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 6 – 30 a kohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

30 a. Komission olisi esitettävä Euroopan 
parlamentille pyydetyn riippumattoman 
peruspankkipalvelujen saatavuutta EU:n 
jäsenvaltioissa koskevan 
vaikutustenarvioinnin tulokset ennen 
vuoden 2014 loppua.

Or. en
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Tarkistus 222
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 6 – 31 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

31. Komission olisi yhdessä 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa 
julkaistava kertomus säädöksen 
toimeenpanosta kolmen vuoden kuluessa 
sen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein. Kertomuksessa arvioidaan

Poistetaan.

(a) ovatko jäsenvaltiot panneet säädöksen 
täysimääräisesti täytäntöön;
(b) edistymistä peruspankkipalvelujen 
saatavuuden varmistamisessa kaikille 
unionin kansalaisille, mukaan luettuna 
säädöksen suorat ja epäsuorat vaikutukset 
taloudellisen syrjäytymisen poistamiseen 
ja vähittäispankkitoiminnan 
yhdenmukaistamiseen ja integroimiseen 
kaikkialla unionin alueella.
(c) kansalaisten tietoisuutta ja 
luottamusta tavanomaisten pankkitilien 
saatavuuteen ja ominaisuuksiin sekä 
kyseisiin pankkitileihin liittyviä 
kuluttajien oikeuksia; 
Kertomukseen olisi tarvittaessa liitettävä 
ehdotus tämän säädöksen muuttamiseksi. 
Kertomus toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 223
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 6 – 31 kohta – b alakohta
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Suositusehdotus Tarkistus

(b) edistymistä peruspankkipalvelujen 
saatavuuden varmistamisessa kaikille 
unionin kansalaisille, mukaan luettuna 
säädöksen suorat ja epäsuorat vaikutukset 
taloudellisen syrjäytymisen poistamiseen ja 
vähittäispankkitoiminnan 
yhdenmukaistamiseen ja integroimiseen 
kaikkialla unionin alueella.

(b) edistymistä peruspankkipalvelujen 
saatavuuden varmistamisessa kaikille 
kyseisille asiakkaille, mukaan luettuna 
säädöksen suorat ja epäsuorat vaikutukset 
taloudellisen syrjäytymisen poistamiseen. 

Or. en

Tarkistus 224
Emilie Turunen

Suositusehdotus
Liite – suositus 6 – 31 kohta – b a alakohta (uusi)

Suositusehdotus Tarkistus

(b a) käytännön suosituksia niille 
jäsenvaltioille, joissa suuri osa väestöstä 
on ilman tavanomaista pankkitiliä, ja 
yleisluonteisesti strukturoitu parhaiden 
käytäntöjen vaihto;

Or. en

Tarkistus 225
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 6 – 31 kohta – c alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

(c) kansalaisten tietoisuutta ja luottamusta
tavanomaisten pankkitilien saatavuuteen ja 
ominaisuuksiin sekä kyseisiin 
pankkitileihin liittyviä kuluttajien 
oikeuksia;

(c) kyseisten asiakkaiden tietoisuutta 
tavanomaisten pankkitilien saatavuudesta
ja ominaisuuksista sekä kyseisiin
pankkitileihin liittyvistä kuluttajien 
oikeuksia;
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Or. en

Tarkistus 226
Philippe De Backer

Suositusehdotus
Liite – suositus 6 – 32 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

32. Komission olisi täydennettävä 
peruspankkipalveluita koskevaa säädöstä 
aloitteilla, joilla pyritään edelleen 
integroimaan ja yhdenmukaistamaan 
vähittäispankkipalveluja ja estämään 
taloudellista syrjäytymistä. Kyseisellä 
paketilla olisi

Poistetaan.

(a) parannettava pankkipalveluihin 
liittyvää kilpailua: (i) varmistamalla, että 
pankkitileihin liittyvät maksut ovat 
avoimia ja vertailukelpoisia siten, että 
kuluttajat voivat vertailla eri pankkien
maksuja ja etsiä edullisempia ehtoja; (ii) 
poistamalla kaikki pankkitilien 
vaihtamista koskevat tekniset ja 
hallinnolliset esteet, jotta kuluttajat voivat 
helposti vaihtaa tilinsä pankista toiseen;
(b) parannettava myyjien valmiutta 
hyväksyä erilaisia maksuvälineitä, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sähköisen 
kaupankäynnin eduista; tähän liittyen 
myyjien olisi yleisesti hyväksyttävä 
maksaminen tavanomaisella 
pankkikortilla ilman lisämaksuja;
(c) yhdenmukaistettava entisestään 
rahanpesun vastaisten sääntöjen 
kansallisia tulkintoja, jotta kyseisiä 
sääntöjä ei enää käytettäisi perusteena 
tavanomaisen pankkitilin saatavuuden 
estämiselle;
(d) mahdollistettava reilun luoton 
saatavuus ja torjuttava liiallista 
velkaantumista, joka on kaikkein tärkein 
"uusi sosiaalinen riski" unionin alueella, 
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koska taloudellinen osallistaminen 
edellyttää, että saatavilla on muita 
oleellisia pankkipalveluja, kuten 
matalakorkoista luottoa sekä 
vakuutusturvaa kohtuullisilla ja 
oikeudenmukaisilla ehdoilla tai rahoitus-
ja asiantuntijapalveluja.

Or. en

Tarkistus 227
Ivo Strejček

Suositusehdotus
Liite – suositus 6 – 32 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

32. Komission olisi täydennettävä 
peruspankkipalveluita koskevaa säädöstä 
aloitteilla, joilla pyritään edelleen 
integroimaan ja yhdenmukaistamaan 
vähittäispankkipalveluja ja estämään 
taloudellista syrjäytymistä. Kyseisellä 
paketilla olisi

Poistetaan.

(a) parannettava pankkipalveluihin 
liittyvää kilpailua: (i) varmistamalla, että 
pankkitileihin liittyvät maksut ovat 
avoimia ja vertailukelpoisia siten, että 
kuluttajat voivat vertailla eri pankkien 
maksuja ja etsiä edullisempia ehtoja; (ii)
poistamalla kaikki pankkitilien 
vaihtamista koskevat tekniset ja 
hallinnolliset esteet, jotta kuluttajat voivat 
helposti vaihtaa tilinsä pankista toiseen;
(b) parannettava myyjien valmiutta 
hyväksyä erilaisia maksuvälineitä, jotta 
kuluttajat voivat hyötyä sähköisen 
kaupankäynnin eduista; tähän liittyen 
myyjien olisi yleisesti hyväksyttävä 
maksaminen tavanomaisella 
pankkikortilla ilman lisämaksuja;
(c) yhdenmukaistettava entisestään 
rahanpesun vastaisten sääntöjen 
kansallisia tulkintoja, jotta kyseisiä 
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sääntöjä ei enää käytettäisi perusteena 
tavanomaisen pankkitilin saatavuuden 
estämiselle;
(d) mahdollistettava reilun luoton 
saatavuus ja torjuttava liiallista 
velkaantumista, joka on kaikkein tärkein 
"uusi sosiaalinen riski" unionin alueella, 
koska taloudellinen osallistaminen 
edellyttää, että saatavilla on muita 
oleellisia pankkipalveluja, kuten 
matalakorkoista luottoa sekä 
vakuutusturvaa kohtuullisilla ja 
oikeudenmukaisilla ehdoilla tai rahoitus-
ja asiantuntijapalveluja.

Or. en

Tarkistus 228
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 6 – 32 kohta

Suositusehdotus Tarkistus

32. Komission olisi täydennettävä 
peruspankkipalveluita koskevaa säädöstä 
aloitteilla, joilla pyritään edelleen 
integroimaan ja yhdenmukaistamaan 
vähittäispankkipalveluja ja estämään 
taloudellista syrjäytymistä. Kyseisellä 
paketilla olisi

32. Komission olisi täydennettävä 
peruspankkipalveluita koskevaa säädöstä 
aloitteilla, joilla pyritään parantamaan 
koulujen talousvalistusta, edelleen 
integroimaan ja yhdenmukaistamaan 
vähittäispankkipalveluja ja estämään 
taloudellista syrjäytymistä. Kyseisellä 
paketilla olisi

Or. de

Tarkistus 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Suositusehdotus
Liite – suositus 6 – 32 kohta



PE486.164v01-00 120/121 AM\897689FI.doc

FI

Suositusehdotus Tarkistus

32. Komission olisi täydennettävä 
peruspankkipalveluita koskevaa säädöstä 
aloitteilla, joilla pyritään edelleen 
integroimaan ja yhdenmukaistamaan 
vähittäispankkipalveluja ja estämään 
taloudellista syrjäytymistä. Kyseisellä 
paketilla olisi

32. Komission olisi täydennettävä 
peruspankkipalveluita koskevaa säädöstä 
aloitteilla, joilla pyritään edelleen 
integroimaan ja yhdenmukaistamaan 
vähittäispankkipalveluja, parantamaan ja 
tehostamaan taloustietoisuutta ja 
estämään taloudellista syrjäytymistä.

Or. en

Tarkistus 230
Olle Ludvigsson

Suositusehdotus
 Liite – suositus 6 – 32 kohta – c alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

(c) yhdenmukaistettava entisestään 
rahanpesun vastaisten sääntöjen kansallisia
tulkintoja, jotta kyseisiä sääntöjä ei enää 
käytettäisi perusteena tavanomaisen 
pankkitilin saatavuuden estämiselle;

(c) selvennettävä entisestään rahanpesun 
vastaisten sääntöjen ja terrorismin 
rahoituksen vastaisten sääntöjen 
tulkintoja, jotta kyseisiä sääntöjä ei 
koskaan käytettäisi perusteettomana 
tekosyynä kaupallisesti vähemmän 
kiinnostavien kuluttajien hylkäämiselle;

Or. en

Tarkistus 231
Burkhard Balz

Suositusehdotus
 Liite – suositus 6 – 32 kohta – d alakohta

Suositusehdotus Tarkistus

(d) mahdollistettava reilun luoton 
saatavuus ja torjuttava liiallista 
velkaantumista, joka on kaikkein tärkein 
"uusi sosiaalinen riski" unionin alueella, 
koska taloudellinen osallistaminen 

(d) torjuttava liiallista velkaantumista, joka 
on kaikkein tärkein "uusi sosiaalinen riski" 
unionin alueella.
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edellyttää, että saatavilla on muita 
oleellisia pankkipalveluja, kuten 
matalakorkoista luottoa sekä 
vakuutusturvaa kohtuullisilla ja 
oikeudenmukaisilla ehdoilla tai rahoitus-
ja asiantuntijapalveluja.

Or. de


