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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soovitustega komisjonile põhilistele pangateenustele juurdepääsu kohta
(2012/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

– võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist „Komisjoni 2011. aasta 
tööprogramm” (COM(2010)0623) ja eelkõige viidet põhiliste pangateenuste 
kättesaadavust käsitlevatele kavandatavatele õigusaktidele,

– võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit 
majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks” (COM(2011)0206),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiivi 
2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul1 ja eelkõige ühtse euromaksete piirkonna 
(SEPA) loomist,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 
2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise 
vältimise kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 2009. aastal peetud konsultatsioone finantsalase kaasamise ja 
põhilisele pangakontole juurdepääsu tagamise teemal ning 2010. aastal peetud 
konsultatsioone põhipangakontole juurdepääsu teemal,

– võttes arvesse komisjoni 18. juuli 2011. aasta soovitust 2011/442/EL juurdepääsu kohta 
põhimaksekontole3 ja sellega seotud mõjuhinnangut (SEC(2011)0906),

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti, milles käsitletakse kodanike ja ettevõtete 
arvamusi ja muresid seoses ühtse turuga („Single Market through the lens of people. A 
snapshot of citizens’ and businesses’ views and concerns”) (SEC(2011)1003) ja eelkõige 
selles väljendatud 7. muret, mis puudutab raskusi, mida kodanikud kogevad pangakonto 
avamisel liikmesriigis, mis ei ole nende elukohariik,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 42 ja 48,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

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

                                               
1 ELT L 319, 5.12.2007, lk 1.
2 ELT L 267, 10.10.2009, lk 7.
3 ELT L 190, 21.7.2011, lk 87.
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B. arvestades, et juurdepääs põhilistele pangandusteenustele on eelduseks sellele, et tarbijad 
saaksid kasu siseturust, eelkõige piiriülesest rändest ja rahaülekannetest ning osta kaupu ja 
teenuseid õiglase hinnaga; arvestades, et maksekonto puudumisest tingitud alternatiivkulu 
on igal aastal hinnanguliselt 185–365 eurot tarbija kohta; 

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

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

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

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

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

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

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

J. arvestades, et selleks, et põhipangakonto oleks mõjus, peab seda olema lihtne avada, isegi 
nende jaoks, kellel ei ole standardset isikuttõendavat dokumenti, ja see peab võimaldama 
konkreetset valikut põhiteenuseid, ning et vaja on võtta meetmeid tulemuslikuks 
järelevalveks ja konfliktide lahendamiseks;
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K. arvestades, et osana ettevõtja sotsiaalse vastutuse strateegiast peaksid pangad jagama 
ametiasutuste ja kodanikuühiskonnaga vastutust põhilistele pangateenustele tasuta 
juurdepääsu tagamiseks; 

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

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

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

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

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

3. on seisukohal, et taotletaval ettepanekul puudub finantsmõju;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ning lisas toodud 
üksikasjalikud soovitused komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja 
parlamentidele. 
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA:
ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

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

Soovitus nr 1 reguleerimisala kohta 

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

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

a. direktiivi 2007/64/EÜ artikli 1 lõike 1 punktides e ja f osutatud makseteenuse 
pakkujad; 

b. makseasutused, kellel on luba osutada ainult ühte või enamat direktiivi 
2007/64/EÜ lisa punktides 4–7 loetletud makseteenustest.

3. Liikmesriikidel peaks olema luba jätta põhipangakonto pakkumise kohustusest kõrvale 

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

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

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

Soovitus nr 2 juurdepääsu ja tuvastamist käsitlevate nõuete kohta

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

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

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

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

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

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

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

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

Soovitus nr 3 funktsioonide ja kulude kohta

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

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

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

17. Teenusepakkujal peaks olema kohustus pakkuda ainult selliseid funktsioone, mis 
sisalduvad tema tavapakkumises. Sellisel juhul peaks põhipangakonto sisaldama järgmisi 
teenuseid:

A. Põhipangakonto haldamise teenused

a) teenused, mis võimaldavad maksekontole paigutada sularaha ning vastu võtta 
tehinguid;

b) teenused, mis võimaldavad maksekontolt sularaha välja võtta; 

c) kontoväljavõtted.

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

B. Standardsed makseteenused

a) vahendite ülekandmine krediidikorraldustega, muu hulgas pankadevaheliste 
korraldustega;

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

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

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

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

C. Eriteenused 

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

D. Täiendavad teenused 

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

Soovitus nr 4 teabe ja statistika kohta

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

Teavituskampaaniad

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

Teavitamise nõuded

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

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

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

Statistikanõuded

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

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

Soovitus nr 5 järelevalve, konfliktide lahendamise ja kompensatsiooni kohta

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

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

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

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

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

Soovitus nr 6 rakendamise ja läbivaatamise kohta

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

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

a) kas liikmesriigid on õigusakti täielikult rakendanud; 

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

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

Vajaduse korral tuleks aruandele lisada ettepanek kõnealuse õigusakti muutmiseks. 
Aruanne edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

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

a) tõhustama pangateenuste alast konkurentsi: i) tagamaks, et pangakontodega 
seotud hinnad ja teenustasud oleksid läbipaistvad ja omavahel võrreldavad, mis 
võimaldab tarbijal võrrelda eri pankade tariife ja leida soodsamaid pakkumisi; ii) 
kõrvaldamaks kõik pangakontode vahetamise tehnilised ja halduslikud takistused, 
et tarbija saaks kergesti oma pangakonto ühest pangast teise üle viia;

b) soodustama seda, et müüjad aktsepteeriksid rohkem erinevaid makseviise, 
mistõttu tarbijad saaksid rohkem kasutada e-pangandust; seda silmas pidades 
peaksid kõik müüjad pakkuma võimalust tasuda põhipangakaardiga, nõudmata 
selle eest täiendavat lisamaksu; 

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

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


