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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

suosituksista komissiolle peruspankkipalvelujen saatavuudesta
(2012/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan,

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Komission 
työohjelma 2011" (COM(2010)0623) ja erityisesti viittauksen suunnitteilla olevaan 
peruspankkipalvelujen saatavuutta koskevaan lainsäädäntöön,

– ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon: "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja kansalaisten luottamuksen 
lisäämiseksi" (COM(2011)0206),

– ottaa huomioon maksupalveluista sisämarkkinoilla 13. marraskuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY1, ja erityisesti yhtenäisen 
euromaksualueen (SEPA) perustamisen,

– ottaa huomioon rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26. lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/60/EY2,

– ottaa huomioon komission kuulemismenettelyt taloudellisesta osallisuudesta: 
tavanomaisen pankkitilin saatavuudesta vuodelta 2009 ja mahdollisuudesta käyttää 
tavanomaista maksutiliä vuodelta 2010,

– ottaa huomioon mahdollisuudesta käyttää tavanomaista maksutiliä 18. heinäkuuta 2011 
annetun komission suosituksen 2011/442/EU3 ja siihen liitetyn vaikutustenarvioinnin 
(SEC(2011)0906),

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Sisämarkkinat kansan 
näkökulmasta: yhteenveto kansalaisten ja yritysten huolenaiheista" (SEC(2011)1003) ja 
erityisesti seitsemännen huolenaiheen, joka koskee kansalaisten kohtaamia vaikeuksia 
pankkitilin avaamisessa asuinvaltionsa ulkopuolisissa jäsenvaltioissa;

– ottaa huomioon työjärjestyksen 42 ja 48 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

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

                                               
1 EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.
2 EUVL L 267, 10.10.2009, s. 7.
3 EUVL L 190, 21.7.2011, s. 87.
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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; 

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; 

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;

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;

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; 

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; 

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; 

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; 

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

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

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

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; 

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

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;

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

3. katsoo, että pyydetyllä ehdotuksella ei ole rahoitusvaikutuksia;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman sekä liitteenä olevat 
yksityiskohtaiset suositukset komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille
ja parlamenteille.
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYKSEN LIITE:
PYYDETYN EHDOTUKSEN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET 

SUOSITUKSET

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

Suositus 1 (Soveltamisala) 

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

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:

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. 

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

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.

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

Suositus 2 (Saatavuutta ja tunnistamista koskevat vaatimukset)

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.

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. 
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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.

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 tapauksissa. 

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.

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. 

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.

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.

Suositus 3 (Toiminnot ja kustannukset)

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.  
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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. 

15. Tavanomaisen pankkitilin käyttämisen olisi oltava ilmaista. 

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. 

17. Palveluntarjoajilla olisi oltava velvoite tarjota vain ne toiminnot, jotka ovat osa heidän 
tavanomaista toimintaansa. Tavanomaisessa pankkitilissä olisi oltava mukana seuraavat 
palvelut:

A. Tavanomaisen pankkitilin hoitopalvelut

(a) käteisen rahan tilillepanon ja rahansiirtojen vastaanoton mahdollistavat palvelut;

(b) käteisen rahan tililtäoton mahdollistavat palvelut;

(c) tiliotteen lähettäminen.

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.

B. Tavanomaiset maksupalvelut

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

(b) maksutapahtumia koskeva varojen siirto 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;

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

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 
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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.

C. Erityispalvelut 

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

D. Lisäpalvelut 

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.

Suositus 4 (Tiedot ja tilastot)

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.

Tiedotuskampanja

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.

Tietojen antamista koskevat vaatimukset

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. 

21. Palveluntarjoajien olisi yksilöitävä kuluttajien tarpeet ja sen jälkeen suositeltava 
tavanomaista pankkitiliä, jos se vastaa kuluttajan ilmaisemiin tarpeisiin. Tavanomaisen 
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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.

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

Tilastolliset vaatimukset

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.

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

Suositus 5 (Valvonta, riitojenratkaisu ja korvaukset)

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

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. 

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. 

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, 
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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.

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

Suositus 6 (Täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu)

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

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

(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.

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

(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; 
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(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, koska 
taloudellinen osallistaminen edellyttää, että saatavilla on muita oleellisia 
pankkipalveluja, kuten matalakorkoista luottoa sekä vakuutusturvaa kohtuullisilla 
ja oikeudenmukaisilla ehdoilla tai rahoitus- ja asiantuntijapalveluja.


