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Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksutileihin liittyvien 
maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää 
perusmaksutilejä
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0266),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0125/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sisämarkkinoiden moitteeton 
toiminta sekä modernin sosiaalisen 
markkinatalouden kehittäminen riippuvat 
yhä enemmän maksupalvelujen yleisestä 
tarjonnasta. Ottaen huomioon, että 
markkinalogiikan mukaisesti toimivat 
maksupalveluntarjoajat pyrkivät 
keskittymään kaupallisesti kiinnostaviin 
asiakkaisiin ja tehokkaasti jättämään 
taloudellisesti heikommassa asemassa 
olevat kuluttajat ilman vastaavaa 
tuotevalikoimaa, unionin älykkääseen 
taloudelliseen strategiaan on sisällyttävä 
tätä koskevaa uutta lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vähittäispankkitoiminnan 
sisämarkkinoiden parantamiseksi ja 
kehittämiseksi on kuitenkin vielä paljon 
tehtävissä. Erityisesti maksujen 
avoimuuden ja vertailukelpoisuuden puute 
ja vaikeudet maksutilien siirtämisessä ovat 
esteitä, jotka edelleen haittaavat täysin 
yhdentyneiden markkinoiden toteuttamista.

(3) Kuten Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa 4. heinäkuuta 2012 
suosituksista komissiolle 
peruspankkipalvelujen saatavuudesta 
todettiin, vähittäispankkitoiminnan 
sisämarkkinoiden parantamiseksi ja 
kehittämiseksi on tehtävä kuitenkin vielä 
paljon. Näihin kehitystoimiin on liityttävä 
myös unionin rahoitussektorin 
kehittäminen yrityksiä ja kuluttajia 
paremmin palvelevaksi. Tällä hetkellä
maksujen avoimuuden ja 
vertailukelpoisuuden puute ja vaikeudet 
maksutilien siirtämisessä ovat esteitä, jotka 
edelleen haittaavat täysin yhdentyneiden 
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markkinoiden toteuttamista. Tuotteiden 
epäyhtenäisen laadun ongelmaan ja 
vähäiseen kilpailuun 
vähittäispankkitoiminnassa on puututtava 
ja kehitettävä laadukkaita standardeja.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) On erittäin tärkeää, että kuluttajat 
voivat saada hyvän käsityksen maksuista 
kyetäkseen vertailemaan eri 
maksupalveluntarjoajien tarjouksia ja 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
mikä tili vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. 
Maksut eivät ole vertailukelpoisia, jos 
maksupalveluntarjoajat käyttävät erilaista 
terminologiaa samoista maksupalveluista ja 
antavat tietoa eri formaateissa. 
Standardoitu terminologia yhdessä 
edustavimpia maksupalveluja koskevan 
kohdennetun ja yhdenmukaisessa 
formaatissa toteutettavan 
maksutiedotuksen kanssa voi auttaa 
kuluttajia saamaan hyvän käsityksen 
maksuista ja vertailemaan niitä.

(11) On erittäin tärkeää, että kuluttajat 
voivat saada hyvän käsityksen maksuista 
kyetäkseen vertailemaan eri 
maksupalveluntarjoajien tarjouksia ja 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
mikä tili vastaa parhaiten heidän tarpeitaan. 
Kuluttajille on myös ennakkoon taattava 
täydellisen avoimet tiedot maksuista ja 
kuluista, jotta kuluttajat voivat 
vastuullisesti ja kestävästi hallinnoida 
raha-asioitaan. Maksut eivät ole 
vertailukelpoisia, jos 
maksupalveluntarjoajat käyttävät erilaista 
terminologiaa samoista maksupalveluista ja 
antavat tietoa eri formaateissa. 
Standardoitu terminologia yhdessä 
edustavimpia maksupalveluja ja muita 
maksutilien käytöstä perittäviä maksuja
koskevan yhdenmukaisessa formaatissa 
toteutettavan maksutiedotuksen kanssa voi 
auttaa kuluttajia saamaan hyvän käsityksen 
maksuista ja vertailemaan niitä.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Kuluttajat hyötyisivät eniten 
ytimekkäistä tiedoista, joita on helppo 
vertailla eri maksupalveluntarjoajien 
kesken. Välineet, jotka asetetaan 
kuluttajien saataville maksutilitarjousten 
vertailua varten, eivät vaikuttaisi 
myönteisesti, jos eri tarjousten 
sisältämistä maksuista laadittujen pitkien 
luetteloiden läpikäymiseen käytettävä aika 
kumoaisi hyödyn, joka saadaan 
edullisimman tarjouksen valinnasta.
Tämän vuoksi maksuja koskeva 
terminologia olisi standardoitava vain 
jäsenvaltioiden edustavimpien ehtojen ja 
määritelmien osalta, jotta voidaan välttää 
riski liiallisten tietojen antamisesta.

(12) Kuluttajat hyötyisivät eniten 
mahdollisimman ytimekkäistä ja 
standardoiduista tiedoista, joita on helppo 
vertailla eri maksupalveluntarjoajien 
kesken. Välineiden, jotka asetetaan 
kuluttajien saataville maksutilitarjousten 
vertailua varten, on oltava moninaisia ja 
kuluttajilla testattuja. Tässä vaiheessa
maksuja koskeva terminologia olisi 
standardoitava vain jäsenvaltioiden 
edustavimpien ehtojen ja määritelmien 
osalta, jotta voidaan helpottaa nopeaa 
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Maksuja koskevan terminologian 
määritys olisi annettava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 
jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 
markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 
katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 
maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 
siitä maksua jäsenvaltioissa. Lisäksi 
maksuja koskeva terminologia olisi 
mahdollisuuksien mukaan standardoitava 
EU:n tasolla, mikä mahdollistaa eri puolilla 
unionia veloitettavien maksujen vertailun. 
Euroopan pankkiviranomaisen olisi 
laadittava ohjeet, jotka auttavat 
jäsenvaltioita määrittämään edustavimmat 
maksupalvelut, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla.

(13) Maksuja koskevan terminologian 
määritys olisi annettava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 
jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 
markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 
katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 
maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 
siitä maksua jäsenvaltioissa. Lisäksi 
maksuja koskeva terminologia olisi 
mahdollisuuksien mukaan standardoitava 
EU:n tasolla, mikä mahdollistaa eri puolilla 
unionia veloitettavien maksujen vertailun. 
Euroopan pankkiviranomaisen olisi 
laadittava ohjeet, jotka auttavat 
jäsenvaltioita määrittämään edustavimmat 
maksupalvelut, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla. Standardoidun 
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terminologian tehokas käyttöönotto 
edellyttää, että terminologia määritellään 
riittävän laajasti.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Auttaakseen kuluttajia vertailemaan 
helposti sisämarkkinoilla veloitettavia 
tilinhoitomaksuja maksupalveluntarjoajien 
olisi annettava kuluttajille luettelo 
maksuista, joita veloitetaan 
standardoidussa terminologiassa 
luetelluista palveluista. Tämä edistäisi 
myös tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomista maksutilimarkkinoilla 
kilpaileville luottolaitoksille. Maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa olisi oltava 
tietoja vain edustavimmista 
maksupalveluista kussakin jäsenvaltiossa, 
ja siinä olisi käytettävä tarvittaessa EU:n 
tasolla vahvistettuja termejä ja 
määritelmiä. Jotta kuluttajia autettaisiin 
saamaan hyvä käsitys maksuista, jotka he 
joutuvat maksamaan maksutilistään, heidän 
saatavilleen olisi asetettava sanasto, jossa 
on selityksiä vähintään luetteloon 
sisältyvistä maksuista ja palveluista. 
Sanastoa olisi hyödynnettävä välineenä, 
jolla edistetään paremman käsityksen 
saamista maksujen merkityksestä, jotta 
kuluttajilla olisi valmiudet valita 
laajemmasta maksutilitarjousten 
valikoimasta. Olisi myös otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava 
kuluttajille vähintään kerran vuodessa
kaikki näiden tileistä veloitetut maksut. 
Jälkikäteen annettavat tiedot olisi 
toimitettava erillisenä tiivistelmänä. Siinä 

(15) Auttaakseen kuluttajia vertailemaan 
helposti sisämarkkinoilla veloitettavia 
tilinhoitomaksuja maksupalveluntarjoajien 
olisi annettava kuluttajille kattava luettelo 
kaikista maksutilin tarjoamiseen liittyvistä 
palveluista perittävistä maksuista käyttäen 
standardoituja termejä ja määritelmiä 
aina kun mahdollista. Maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
mahdollisuuksien mukaan käytettävä vain 
unionin tasolla hyväksyttyjä termejä ja 
määritelmiä. Tämä edistäisi myös 
tasapuolisten toimintaedellytysten luomista 
maksutilimarkkinoilla kilpaileville 
luottolaitoksille. Jotta kuluttajat voivat 
tehdä tietoisen valinnan, maksuja 
koskevaan tietoasiakirjaan on sisällyttävä 
tieto myös siitä, koskeeko 
talletustakuujärjestelmä tiliä ja vähintään 
kaksi riippumatonta arvioita 
maksupalveluntarjoajan 
luottokelpoisuudesta, sikäli kun tällaisia 
arvioita on saatavilla. Jotta kuluttajia 
autettaisiin saamaan hyvä käsitys 
maksuista, jotka he joutuvat maksamaan 
maksutilistään, heidän saatavilleen olisi 
asetettava selkeä, yleiskielinen ja 
yksiselitteinen sanasto, jossa on selityksiä 
vähintään luetteloon sisältyvistä maksuista 
ja palveluista. Sanastoa olisi hyödynnettävä 
välineenä, jolla edistetään paremman 
käsityksen saamista maksujen 
merkityksestä, jotta kuluttajilla olisi 
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olisi luotava kokonaiskatsaus kaikkiin 
suoritettuihin maksuihin, jotta kuluttajat 
saisivat käsityksen siitä, mihin maksut 
liittyvät, ja voisivat arvioida, onko heidän 
tarpeen joko muuttaa kulutustottumuksiaan 
tai siirtyä toisen palveluntarjoajan 
asiakkaaksi. Tästä saataisiin 
maksimaalinen hyöty, jos jälkikäteen 
annettavat maksutiedot kattavat samat 
palvelut kuin ennakkotiedot.

valmiudet valita laajemmasta 
maksutilitarjousten valikoimasta. Olisi 
myös otettava käyttöön velvoite, jonka 
mukaan maksupalveluntarjoajien on 
veloituksetta ilmoitettava kuluttajille 
kuukausittain ja vuosittain kaikki näiden 
tileistä veloitetut maksut. Jälkikäteen 
annettavat tiedot olisi toimitettava 
erillisenä tiivistelmänä. Tällaisen 
henkilökohtaisen tiliä koskevan erittelyn 
on sisällettävä kokonaiskatsaus saaduista 
koroista ja suoritetuista maksuista sekä 
tiedonanto maksuihin tai korkoihin 
tehdyistä muutoksista. Sen on sisällettävä 
riittävät tiedot, joiden pohjalta kuluttaja 
voi muodostaa käsityksen siitä, mihin 
maksut liittyvät, ja voisivat arvioida, onko 
heidän tarpeen joko muuttaa 
kulutustottumuksiaan tai siirtyä toisen 
palveluntarjoajan asiakkaaksi.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Sen varmistamiseksi, että 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
käytetään yhdenmukaisesti koko unionissa, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
yhdessä alustavassa luettelossa yksilöidyn 
jäljellä olevan kansallisen standardoidun 
terminologian kanssa ollessaan yhteydessä 
kuluttajiin, mukaan lukien maksuja 
koskeva tietoasiakirja ja maksuerittely.
Lukuun ottamatta maksuja koskevaa 
tietoasiakirjaa ja maksuerittelyä 
maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 

(17) Sen varmistamiseksi, että 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
käytetään yhdenmukaisesti koko unionissa, 
jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on käytettävä 
sovellettavaa EU:n tason terminologiaa 
yhdessä alustavassa luettelossa yksilöidyn 
jäljellä olevan kansallisen standardoidun 
terminologian kanssa ollessaan yhteydessä 
kuluttajiin, mukaan lukien maksuja 
koskeva tietoasiakirja ja henkilökohtainen 
tiliä koskeva erittely.
Maksupalvelujentarjoajat saavat käyttää 
markkinointinimiä maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa tai henkilökohtaisessa 
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palveluihin. tiliä koskevassa erittelyssä, jos niitä 
käytetään standardoidun terminologian 
ohella ja toissijaisina nimityksinä 
tarjotuille palveluille tai tilille.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vertailusivustot muodostavat 
tehokkaan välineen, jonka avulla 
kuluttajat voivat arvioida eri 
maksutilitarjousten vahvuuksia yhdellä 
sivustolla. Niillä voidaan saattaa oikeaan 
tasapainoon yhtäältä se, että tietojen on 
oltava selkeitä ja ytimekkäitä, ja toisaalta 
se, että niiden on oltava täydellisiä ja 
kattavia, tarjoamalla käyttäjille 
mahdollisuus hankkia yksityiskohtaisempia 
tietoja silloin, kun se on heidän etujensa 
mukaista. Vertailusivustot voivat myös 
alentaa hakukustannuksia, koska 
kuluttajien ei tarvitse kerätä tietoja erikseen 
maksupalveluntarjoajilta.

(18) Riippumattomat vertailusivustot 
voivat olla tehokas väline, jonka avulla 
kuluttajat voivat arvioida eri 
maksutilitarjousten vahvuuksia yhdellä 
sivustolla edellyttäen, että kuluttajat 
pitävät sivustojen tarjoamaa tietoa 
luotettavana, puolueettomana ja 
avoimena. Niillä voidaan saattaa oikeaan 
tasapainoon yhtäältä se, että tietojen on 
oltava selkeitä ja ytimekkäitä, ja toisaalta 
se, että niiden on oltava täydellisiä ja 
kattavia, tarjoamalla käyttäjille 
mahdollisuus hankkia sekä yleisiä että 
yksilöityjä ja yksityiskohtaisempia tietoja 
silloin, kun se on heidän etujensa mukaista. 
Vertailusivustot voivat myös alentaa 
hakukustannuksia, koska kuluttajien ei 
tarvitse kerätä tietoja erikseen 
maksupalveluntarjoajilta. On tärkeää, että 
kuluttajat saavat tietoa luotettavien 
vertailusivustojen käytettävyydestä. 
Toimivaltaisten viranomaisten on siksi 
järjestettävä kuluttajille suunnattuja 
tiedotuskampanjoita.

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Saadakseen puolueettomia tietoja 
pankkimaksuista kuluttajilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää vertailusivustoja, 
jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia 
maksupalveluntarjoajista. Jäsenvaltioiden 
olisi sen vuoksi varmistettava, että 
kuluttajien saatavilla on vähintään yksi 
vertailusivusto niiden alueella. 
Vertailusivustojen ylläpitäjinä voivat olla 
toimivaltaiset viranomaiset, muut 
viranomaiset ja/tai valtuutetut yksityiset 
toimijat. Jäsenvaltioiden olisi otettava 
käyttöön vapaaehtoinen 
valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 
vertailusivustojen yksityiset ylläpitäjät 
voivat hakea valtuutusta vahvistettujen 
laatukriteerien mukaisesti. Jos ei ole 
valtuutettu yksityisen ylläpitäjän 
verkkosivustoa, olisi otettava käyttöön 
toimivaltaisen viranomaisen tai muun 
viranomaisen ylläpitämä vertailusivusto. 
Tällaisten verkkosivustojen olisi 
noudatettava laatukriteereitä.

(19) Saadakseen puolueettomia tietoja 
pankkimaksuista ja koroista kuluttajilla 
olisi oltava mahdollisuus käyttää 
vertailusivustoja, jotka ovat yleisesti 
käytettävissä ja riippumattomia 
maksupalveluntarjoajista. Jäsenvaltioiden 
olisi sen vuoksi varmistettava, että 
kuluttajien saatavilla on vähintään yksi 
riippumaton ja yleisesti saatavilla oleva 
toimivaltaisen viranomaisen tai sen 
valtuuttaman tahon tai minkä tahansa 
muun toimivaltaisen julkisen 
viranomaisen hallinnoima vertailusivusto 
niiden alueella. Tällaisen verkkosivuston 
on tarjottava täydentävää tietoa unionin 
standardoidusta terminologiasta, 
kuluttajien oikeuksista käyttää 
maksutilejä ja käytettävissä olevista 
maksutilin siirtomenettelyistä 
kansallisella ja unionin tasolla. 
Parantaakseen kuluttajien luottamusta 
muihin saatavilla oleviin 
vertailusivustoihin jäsenvaltioiden olisi 
otettava käyttöön vapaaehtoinen 
valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 
vertailusivustojen yksityiset ylläpitäjät 
voivat hakea valtuutusta vahvistettujen 
laatukriteerien ja 
puolueettomuussäännösten mukaisesti.
Maksutilien siirroista perittäviä maksuja 
ja korkoja koskevan vertailutiedon 
saatavuuden lisäämiseksi komission on 
yhdessä Euroopan pankkiviranomaisen 
kanssa luotava jäsenvaltioissa 
käytettävissä olevien vertailusivustojen 
EU:n laajuinen portaali.

Or. en



PR\941438FI.doc 13/68 PE514.602v02-00

FI

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos 
siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä ja nopea. Maksujen, joita 
maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 
veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 
maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 
todellisia kustannuksia. Jotta siirto 
vaikuttaisi myönteisesti kilpailuun, sitä 
olisi helpotettava myös rajatylittävällä 
tasolla. Koska maksutilin siirtäminen 
toiseen valtioon voi olla 
monimutkaisempaa kuin kansallisella 
tasolla toteutettava siirto ja voi edellyttää 
maksupalveluntarjoajien mukauttavan ja 
yksinkertaistavan sisäisiä menettelyitään, 
maksutilien siirtämiselle valtioiden 
rajojen yli olisi vahvistettava pitemmät 
määräajat. Eripituisten määräaikojen 
tarpeellisuutta olisi arvioitava ehdotetun 
direktiivin uudelleentarkastelun 
yhteydessä.

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos oletetut 
riskit eivät ylitä potentiaalisia hyötyjä ja
jos siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä, nopea ja turvallinen. Tämä on 
mahdollista vain, jos jäsenvaltiot tarjoavat 
automaattisen maksujen 
uudelleenohjauspalvelun ja automaattiset 
ilmoitukset maksunsaajalle ja maksajalle. 
Tällaisten järjestelmien on oltava 
jäsenvaltioissa saatavilla vuoteen 2016 
mennessä. Maksupalveluntarjoajen tulisi 
periä siirtopalvelusta maksua vain, jos 
kuluttajalla on ollut maksutili alle 12 
kuukautta. Jotta siirto vaikuttaisi 
myönteisesti kilpailuun, sitä olisi 
helpotettava myös rajatylittävällä tasolla. 
Koska maksutilin siirtäminen yhtenäisen 
euromaksualueen (SEPA) ulkopuolelta 
tai ulkopuolelle voi olla 
monimutkaisempaa kuin SEPA-alueen
sisäpuolella toteutettava siirrot ja voi 
edellyttää maksupalveluntarjoajien 
mukauttavan ja yksinkertaistavan sisäisiä 
menettelyitään, SEPA-alueen 
ulkopuolisiin siirtoihin on myönnettävä 
pitemmät määräajat. Eripituisten 
määräaikojen tarpeellisuutta olisi 
arvioitava ehdotetun direktiivin 
uudelleentarkastelun yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Siirtoprosessin olisi oltava kuluttajan 
kannalta mahdollisimman suoraviivainen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja on kuluttajan 
puolesta vastuussa prosessin 
käynnistämisestä ja hallinnasta.

(22) Siirtoprosessin olisi oltava kuluttajan 
kannalta mahdollisimman suoraviivainen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja on kuluttajan 
puolesta vastuussa prosessin 
käynnistämisestä ja hallinnasta ja että 
kuluttajat ja asianomainen 
pankkihenkilökunta tehdään tietoisiksi 
vastuusta ja siitä, kuinka he voivat 
vaikuttaa siirtoprosessiin.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kuluttajien olisi voitava pyytää 
vastaanottavaa maksupalveluntarjoajaa 
suorittamaan kaikkien toistuvien 
maksujen siirron tai osan niistä ja myös
entisellä tilillä jäljellä olevien varojen 
siirron, mielellään yhdessä tapaamisessa 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
kanssa. Kuluttajien olisi voitava 
allekirjoittaa tätä tarkoitusta varten yksi 
valtuutus antaakseen suostumuksen 
mainittujen tehtävien hoitoon. Ennen 
valtuutuksen antamista kuluttajaa olisi 
informoitava kaikista siirron toteutuksen 
edellyttämistä menettelyvaiheista.

(23) Yleisenä sääntönä ja edellyttäen, että 
sillä on kuluttajan suostumus,
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
on kuluttajan puolesta suoritettava
toistuvien maksujen siirto ja entisellä tilillä 
jäljellä olevien varojen siirto, mielellään 
yhdessä tapaamisessa vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan kanssa. Kuluttajien 
olisi voitava allekirjoittaa tätä tarkoitusta 
varten yksi valtuutus antaakseen 
suostumuksen mainittujen tehtävien 
hoitoon tai pidättääksen oikeuden tehtävien 
hoitoon. Ennen valtuutuksen antamista 
kuluttajaa olisi informoitava kaikista 
siirron toteutuksen edellyttämistä 
menettelyvaiheista.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi voivat 
käyttää niitä riippumatta esimerkiksi 
työttömyydestä tai henkilökohtaisesta 
konkurssista johtuvasta taloudellisesta 
tilanteestaan ja asuinpaikastaan. Oikeus 
käyttää perusmaksutiliä missä tahansa 
jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2005/60/EY 
vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan 
tuntemisvelvollisuutta koskevat 
menettelyt.

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 
unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 
tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 
perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden on 
vaarmistettava, että tässä direktiivissä 
säädettyä siirtopalvelua sovelletaan myös 
perusmaksutileihin. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi voivat 
käyttää niitä riippumatta esimerkiksi 
työttömyydestä tai henkilökohtaisesta 
konkurssista johtuvasta taloudellisesta 
tilanteestaan ja asuinpaikastaan.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Oikeus käyttää perusmaksutiliä 
missä tahansa jäsenvaltiossa olisi lisäksi 
myönnettävä rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26 päivänä 
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lokakuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/60/EY mukaisesti, ottaen erityisesti
huomioon asiakkaan 
tuntemisvelvollisuutta koskevat 
menettelyt. On luotava järjestelmä, jonka 
puitteissa pysyvää osoitetta vailla olevat 
kuluttajat voivat täyttää direktiivin 
2005/60/EY II luvussa säädetyt 
vaatimukset ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että järjestelmää 
sovelletaan oikeasuhteisesti, eikä sitä 
käytetä perustelemattomana tekosyynä 
kieltäytyä tarjoamasta palveluja 
taloudellisesti heikommassa asemassa 
oleville kuluttajille.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 b) Jotta perusmaksutilien käyttäjiä 
voidaan palvella kohtuullisesti, 
jäsenvaltioiden on vaadittava 
palveluntarjoajia varmistamaan, että 
palveluja tarjoava henkilöstö on riittävän 
koulutettua ja että mahdollisista 
eturistiriidoista ei aiheudu negatiivisia 
vaikutuksia kuluttajille.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähintään yksi 
maksupalveluntarjoaja tarjoaa
perusmaksutiliä kuluttajille. Maksutilin 
käyttö ei saisi olla kohtuuttoman vaikeaa, 
eikä se saisi aiheuttaa kuluttajille 
kohtuuttomia kustannuksia. Tällöin 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 
sellaisia seikkoja kuin nimettyjen 
maksupalveluntarjoajien sijainti 
alueellaan. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

(28) Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
maksupalveluntarjoajat, joiden 
liiketoimintaan maksutilien tarjoaminen 
kuuluu kiinteästi, tarjoamaan kuluttajille
perusmaksutiliä. Maksutilin käyttö ei saisi 
olla kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 
aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 
kustannuksia. Siksi kaikkien poikkeusten 
on perustuttava objektiivisille ja 
rajoittaville kriteereille, eivätkä ne saa 
rajoittaa kuluttajien oikeutta palvelujen 
saatavuuteen. Minimoidakseen kuluttajien 
taloudellisen syrjäytymisen riskin 
jäsenvaltioiden olisi parannettava 
rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 
torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden olisi tuettava 
maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi olla
vielä maksutiliä samalla alueella. Kun sen 
selvittämiseen, onko kuluttajalla jo 
maksutili, on mahdotonta käyttää sähköisiä 
järjestelmiä, maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä kuluttajien ilmoitus 
luotettavana keinona tarkistaa, ettei heillä 
ole vielä maksutiliä.

(29) Käyttääkseen oikeuttaan 
perusmaksutiliin kuluttajilla ei saisi jo olla 
maksutiliä samalla alueella tai kuluttajia 
olisi vaadittava sulkemaan korkoa 
kasvava maksutili siirtyäkseen 
perusmaksutiliin. Kun sen selvittämiseen, 
onko kuluttajalla jo maksutili, on 
mahdotonta käyttää riittävän avoimia, 
luotettavia ja nopeita sähköisiä 
järjestelmiä, maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä kuluttajien ilmoitus 
luotettavana keinona tarkistaa, ettei heillä 
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ole vielä maksutiliä.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajille olisi taattava mahdollisuus 
käyttää eräitä perusmaksupalveluita, joille 
jäsenvaltioiden on määritettävä 
vähimmäismäärä operaatioita siten, että 
siinä otetaan huomioon sekä kuluttajien 
tarpeet että kyseisen jäsenvaltion
kaupalliset menettelyt. Pankit voivat 
soveltaa tavanomaisia maksujaan tämän 
vähimmäispalveluluettelon ulkopuolisiin 
palveluihin. Perusmaksutileihin liittyviin 
palveluihin olisi kuuluttava järjestely, joka 
mahdollistaa käteistalletukset ja -nostot. 
Kuluttajien olisi voitava toteuttaa keskeisiä 
maksutapahtumia, kuten vastaanottaa 
tuloja tai etuuksia, maksaa laskuja tai 
veroja sekä hankkia tavaroita ja palveluita, 
myös suoraveloituksena, tilisiirtona ja 
maksukortilla. Tällaisten palveluiden olisi 
mahdollistettava tavaroiden ja palveluiden 
verkko-ostokset ja annettava kuluttajille 
tilaisuus käynnistää maksutoimeksiantoja 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän kautta, jos 
sellainen on saatavilla. Perusmaksutiliä ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittaa verkkokäyttöön, 
sillä siten luotaisiin este kuluttajille, joilla 
ei ole internetyhteyttä. Kuluttajille ei pitäisi 
antaa tilinylitysoikeutta perusmaksutilin 
yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
antaa maksupalveluntarjoajien tarjota 
hyvin pieniä määriä koskevia 
puskurijärjestelyitä perusmaksutilien 
yhteydessä.

(30) Kuluttajille olisi taattava mahdollisuus 
käyttää eräitä perusmaksupalveluita, joille 
jäsenvaltioiden on määritettävä 
vähimmäismäärä operaatioita siten, että 
siinä otetaan huomioon sekä kuluttajien 
tarpeet että kyseisen jäsenvaltion 
kaupalliset menettelyt. Pankit voivat 
soveltaa tavanomaisia maksujaan tämän 
vähimmäispalveluluettelon ulkopuolisiin 
palveluihin. Perusmaksutileihin liittyviin 
palveluihin olisi kuuluttava järjestely, joka 
mahdollistaa käteistalletukset ja -nostot eri 
käytössä olevien kanavien kautta.
Kuluttajien olisi voitava toteuttaa keskeisiä 
maksutapahtumia, kuten vastaanottaa 
tuloja tai etuuksia, maksaa laskuja tai 
veroja sekä hankkia tavaroita ja palveluita, 
myös suoraveloituksena, tilisiirtona, 
pysyväistoimeksiannot mukaan lukien, ja 
maksukortilla. Tällaisten palveluiden olisi 
mahdollistettava tavaroiden ja palveluiden 
verkko-ostokset ja annettava kuluttajille 
tilaisuus käynnistää maksutoimeksiantoja 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän kautta, jos 
sellainen on saatavilla. Perusmaksutiliä ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittaa verkkokäyttöön, 
sillä siten luotaisiin este kuluttajille, joilla 
ei ole internetyhteyttä. Kuluttajille ei pitäisi 
antaa tilinylitysoikeutta perusmaksutilin 
yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
antaa maksupalveluntarjoajien tarjota 
hyvin pieniä määriä koskevia 
puskurijärjestelyitä perusmaksutilien 
yhteydessä, mikäli tällaisten järjestelyjen 
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kustannukset on esitetty kuluttajille 
erikseen, eivätkä ne ylitä 
palveluntarjoajan tilinylityksestä perimiä 
maksuja.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta voidaan varmistaa, että 
perusmaksutilit ovat mahdollisimman 
monien kuluttajien saatavilla, ne olisi 
tarjottava maksutta tai kohtuullista maksua 
vastaan. Myös lisämaksujen, joita 
kuluttajilta saatetaan veloittaa 
sopimusehtojen noudattamatta jättämisen 
vuoksi, olisi oltava kohtuullisia. 
Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä 
kohtuullinen palvelumaksu kansallisten 
olosuhteiden mukaan. Maksun 
kohtuullisuuden periaatteen 
johdonmukaisen ja tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
Euroopan pankkiviranomaiselle olisi 
annettava tehtäväksi julkaista ohjeet tässä 
direktiivissä tarkoitetuista yleisistä 
kriteereistä.

(31) Jotta voidaan varmistaa, että 
perusmaksutilit ovat mahdollisimman 
monien kuluttajien saatavilla, ne olisi 
tarjottava maksutta tai kohtuullista maksua 
vastaan. Myös lisämaksujen, joita 
kuluttajilta saatetaan veloittaa 
sopimusehtojen noudattamatta jättämisen 
vuoksi, olisi oltava kohtuullisia ja 
palveluntarjoajan normaalin 
hinnoittelupolitiikan mukaisia. 
Jäsenvaltioiden on luotava kansallisten 
olosuhteiden mukaan kohtuullinen
yläraja vuosittaisille kokonaismaksuille.
Maksun kohtuullisuuden periaatteen 
johdonmukaisen ja tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
Euroopan pankkiviranomaiselle olisi 
annettava tehtäväksi julkaista ohjeet tässä 
direktiivissä tarkoitetuista yleisistä 
kriteereistä.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(33) Jäsenvaltioiden ja 
maksupalveluntarjoajien olisi annettava 
kuluttajille selkeitä ja helppotajuisia 
tietoja oikeudesta käyttää 
perusmaksutiliä. Tietojen olisi katettava 
tilin käyttöä koskevat pääpiirteet ja -
edellytykset sekä toimenpiteet, jotka 
kuluttajien olisi toteutettava käyttääkseen 
oikeuttaan avata perusmaksutili. Kuluttajia 
olisi informoitava muun muassa siitä, ettei 
mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä 
edellytä lisäpalveluiden ostamista.

(33) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisö saa lisää tietoa perusmaksutilien 
saatavuudesta. Viestintäkeinojen on 
oltava hyvin kohdennetut ja niiden on 
vastattava pankkijärjestelmän 
ulkopuolella olevien, taloudellisesti 
heikompiosaisten ja liikkuvien kuluttajien 
erityisiin tarpeisiin. Niiden on katettava 
tilin käyttöä koskevat pääpiirteet ja -
edellytykset sekä toimenpiteet, jotka 
kuluttajien olisi toteutettava käyttääkseen 
oikeuttaan avata perusmaksutili. Kuluttajia 
olisi informoitava muun muassa siitä, ettei 
mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä 
edellytä lisäpalveluiden ostamista.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä 
toimivaltaiset viranomaiset, joilla on 
valtuudet varmistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpano ja joille annetaan tutkinta-
ja täytäntöönpanovaltuudet. Nimitetyillä 
toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava 
riittävät resurssit hoitaakseen tehtävänsä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä eri 
toimivaltaisia viranomaisia vastaamaan 
tässä direktiivissä säädettyjen moninaisten 
velvoitteiden täytäntöönpanosta.

(34) Jäsenvaltioiden olisi nimitettävä 
toimivaltaiset viranomaiset, joilla on 
valtuudet varmistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpano ja joille annetaan tutkinta-
ja täytäntöönpanovaltuudet. Nimitettyjen 
toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
riippumattomia maksupalvelujen 
tarjoajista ja niillä on oltava riittävät 
resurssit hoitaakseen tehtävänsä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava nimetä eri
toimivaltaisia viranomaisia vastaamaan 
tässä direktiivissä säädettyjen moninaisten 
velvoitteiden täytäntöönpanosta.

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus 
käyttää tehokkaita ja vaikuttavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumenetelmiä sellaisten 
riitojen ratkaisemiseksi, jotka koskevat 
tässä direktiivissä vahvistettuja oikeuksia 
ja velvoitteita. Tämä varmistetaan jo 
direktiivillä 2013/…/EU siltä osin kuin on 
kyse asianomaisista sopimusriidoista. 
Kuluttajilla olisi kuitenkin oltava 
mahdollisuus käyttää tuomioistuimen 
ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumenetelmiä myös 
sopimuksen tekoa edeltävissä riidoissa, 
jotka koskevat tällä direktiivillä 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita, 
esimerkiksi silloin, kun kuluttajilta evätään 
mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä. 
Tämän direktiivin säännösten 
noudattaminen edellyttää kuluttajien 
henkilötietojen käsittelyä. Tällaisten 
tietojen käsittelyä säännellään yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 
päivänä lokakuuta 1995 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 95/46/EY. Tämän direktiivin 
olisi sen vuoksi noudatettava direktiivissä 
95/46/EY ja sen täytäntöönpanosta 
annetuissa kansallisissa laeissa 
vahvistettuja sääntöjä.

(35) Kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus 
käyttää tehokkaita ja vaikuttavia 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumenetelmiä sellaisten 
riitojen ratkaisemiseksi, jotka koskevat 
tässä direktiivissä vahvistettuja oikeuksia 
ja velvoitteita. Vaihtoehtoisten 
riitojenratkaisumenettelyjen on oltava 
helposti saatavilla ja toimivaltaisten 
elinten on täytettävä tiettyjä ehtoja kuten 
palveluntarjoajien ja käyttäjien 
tasapuolisen edustuksen takaaminen. 
Tämä varmistetaan jo direktiivillä 
2013/…/EU siltä osin kuin on kyse 
asianomaisista sopimusriidoista. 
Kuluttajilla olisi kuitenkin oltava 
mahdollisuus käyttää tuomioistuimen 
ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumenetelmiä myös 
sopimuksen tekoa edeltävissä riidoissa, 
jotka koskevat tällä direktiivillä 
vahvistettuja oikeuksia ja velvoitteita, 
esimerkiksi silloin, kun kuluttajilta evätään 
mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä. 
Tämän direktiivin säännösten 
noudattaminen edellyttää kuluttajien 
henkilötietojen käsittelyä. Tällaisten 
tietojen käsittelyä säännellään yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 
päivänä lokakuuta 1995 annetulla 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 95/46/EY. Tämän direktiivin 
olisi sen vuoksi noudatettava direktiivissä 
95/46/EY ja sen täytäntöönpanosta 
annetuissa kansallisissa laeissa
vahvistettuja sääntöjä.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Jotta varmistettaisiin tämän 
direktiivin tehokas täytäntöönpano, 
toimivaltaisten viranomaisten on 
säädettävä erityissäännöt tehokkaista ja 
varoittavista seuraamuksista ottaen 
huomioon Euroopan 
pankkiviranomaisten antamat 
suuntaviivat seuraamusten laadusta ja 
laajuudesta. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava mistä 
tahansa tämän direktiivin kansalliseen 
lainsäädäntöön saattamisen yhteydessä 
tapahtuneesta kansallisten määräysten 
rikkomisesta määrätystä seuraamuksesta 
tai muusta toimenpiteestä välittömästi.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään EU:n tasolla 
standardoitu terminologia 
maksupalveluille, jotka ovat yhteisiä 
useille jäsenvaltioille, ja kyseisiin 
termeihin liittyvät määritelmät.

(36) Tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä perussopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään EU:n tasolla 
standardoitu terminologia 
maksupalveluille, jotka ovat yhteisiä 
useille jäsenvaltioille, ja kyseisiin 
termeihin liittyvät määritelmät. On 
erityisen tärkeää, että komissio järjestää 
asiaa valmistellessaan asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
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valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asiaankuuluvat 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Kolmen vuoden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen 
joka toinen vuosi jäsenvaltioiden olisi 
hankittava luotettavat vuositilastot tällä 
direktiivillä käyttöön otettujen 
toimenpiteiden toimivuudesta. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä kaikkia 
asianmukaisia tietolähteitä ja toimitettava 
tiedot komissiolle.

(38) Vuosittain ja ensi kertaa kolmen 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta, jäsenvaltioiden olisi 
hankittava luotettavat vuositilastot tällä 
direktiivillä käyttöön otettujen 
toimenpiteiden toimivuudesta. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä kaikkia 
asianmukaisia tietolähteitä ja toimitettava 
tiedot komissiolle. Komission on 
laadittava vuosikertomus saadun tiedon 
pohjalta.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien maksutili- ja 
maksupalvelutyyppien, markkinoilletulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 

(39) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava
uudelleen neljän vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta markkinoilla tapahtuvan 
kehityksen, kuten uusien maksutili- ja 
maksupalvelutyyppien, markkinoilletulon, 
sekä unionin oikeuden muilla aloilla 
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tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, 
ovatko käyttöön otetut toimenpiteet 
parantaneet tilinhoitomaksujen 
ymmärrettävyyttä kuluttajien keskuudessa, 
maksutilien vertailukelpoisuutta ja tilien 
siirtämisen sujuvuutta. 
Uudelleentarkastelussa olisi myös 
määritettävä, kuinka monta 
perusmaksutiliä on avattu, mukaan lukien 
sellaisten kuluttajien avaamat tilit, jotka 
olivat aiemmin pankkipalvelujärjestelmän 
ulkopuolella. Lisäksi olisi arvioitava, onko 
maksutilejä valtioiden rajojen yli siirtäviin 
maksupalveluntarjoajiin sovellettavat 
pidennetyt määräajat syytä pitää voimassa 
pitempään. Olisi myös arvioitava, ovatko 
säännökset tiedoista, jotka 
maksupalveluntarjoajien on annettava 
tarjotessaan paketoituja tuotteita, riittäviä 
vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

tapahtuvan kehityksen ja jäsenvaltioiden 
kokemusten ottamiseksi huomioon. 
Uudelleentarkasteluun on sisällyttävä 
myös arvio EU:hun sijoittuneesta 
vähittäispankkitoiminnasta ja 
laadukkaiden maksutilipalvelujen 
tarjonnasta. Uudelleentarkastelussa olisi 
arvioitava, ovatko käyttöön otetut 
toimenpiteet parantaneet 
tilinhoitomaksujen ymmärrettävyyttä 
kuluttajien keskuudessa, maksutilien 
vertailukelpoisuutta ja tilien siirtämisen 
sujuvuutta. Uudelleentarkastelussa olisi 
myös määritettävä, kuinka monta 
perusmaksutiliä on avattu, mukaan lukien 
sellaisten kuluttajien avaamat tilit, jotka 
olivat aiemmin pankkipalvelujärjestelmän 
ulkopuolella. Uudelleentarkasteluun on 
sisällyttävä myös yksityiskohtainen 
maksutilinumeroiden unionin laajuisen 
siirrettävyyden toteuttamiseen tähtäävä 
etenemissuunnitelma. Lisäksi olisi 
arvioitava, onko maksutilejä yhtenäisen 
euromaksualueen (SEPA) ulkopuolelta 
tai ulkopuolelle siirtäviin 
maksupalveluntarjoajiin sovellettavat 
pidennetyt määräajat syytä pitää voimassa 
pitempään. Olisi myös arvioitava, ovatko 
säännökset tiedoista, jotka 
maksupalveluntarjoajien on annettava 
tarjotessaan paketoituja tuotteita, riittäviä 
vai tarvitaanko lisätoimenpiteitä. Komissio 
toimittaa kyseisen kertomuksen ja 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’maksuilla’ mahdollisia maksuja, jotka k) ’maksuilla’ mahdollisia maksuja ja 
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kuluttajan on maksettava 
maksupalveluntarjoajalle 
maksupalveluiden tarjoamisesta tai 
maksutiliä koskevista maksutapahtumista;

seuraamuksia, jotka kuluttajan on 
maksettava maksupalveluntarjoajalle 
maksupalveluiden tai muiden maksutilin 
käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamisesta 
tai maksutiliä koskevista 
maksutapahtumista;

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) ’suoraveloituksella’ maksupalvelua, 
jolla maksajan maksutiliä veloitetaan, kun 
maksunsaaja on käynnistänyt 
maksutapahtuman maksajan 
suostumuksella;

n) ’suoraveloituksella’ maksupalvelua, 
jolla maksajan maksutiliä veloitetaan 
maksunsaajan aloitteesta, kun maksunsaaja 
on käynnistänyt maksutapahtuman 
maksajan joko maksunsaajalle tai 
maksunsaajan maksupalveluntarjoajalle 
taikka omalle maksupalveluntarjoajalleen 
antamalla suostumuksella;

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Luettelo edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan 
maksu kansallisella tasolla, ja 
standardoidusta terminologiasta

Maksutileihin liittyvä standardoitu 
terminologia

Or. en
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Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 20 
artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 80
prosenttia. Luettelossa on oltava kuhunkin 
palveluun liittyvät termit ja määritelmät.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 20 
artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset määrittävät alustavan 
luettelon edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan 
maksu kansallisella tasolla. Luettelossa 
on oltava vähintään 25 maksupalvelua tai 
sellaista palvelua, joiden osuus
palveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 90
prosenttia. Luettelossa on oltava kuhunkin 
palveluun liittyvät termit ja määritelmät.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Euroopan pankkiviranomainen laatii 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
nojalla ohjeet avustaakseen toimivaltaisia 
viranomaisia ensimmäisessä alakohdassa 
lueteltujen kriteerien soveltamisessa ja 
näiden kriteerien suhteellisesta painosta 
1 kohdan kannalta.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 24 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
EU:n standardoidun terminologian 
vahvistamisesta 3 kohdan nojalla 
toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella maksupalveluille, jotka ovat 
yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoitu 
terminologia sisältää yhteisiin palveluihin 
liittyvät yhteiset termit ja määritelmät.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 24 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
EU:n standardoidun terminologian 
vahvistamisesta 3 kohdan nojalla 
toimitettujen alustavien luetteloiden 
perusteella maksupalveluille, jotka ovat 
yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 
enemmistölle. EU:n standardoidun 
terminologian on sisällettävä yhteisiin 
palveluihin liittyvät yhteiset termit ja 
määritelmät.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun 4 kohdassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jokaisen jäsenvaltion 
on viipymättä yhdistettävä 4 kohdan 
nojalla hyväksytty EU:n standardoitu 
terminologia 1 kohdassa tarkoitettuun 
alustavaan luetteloon ja julkaistava 
kyseinen luettelo.

5. Kun 4 kohdassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, jokaisen jäsenvaltion 
on soveltuvin osin viipymättä yhdistettävä 
4 kohdan nojalla hyväksytty EU:n 
standardoitu terminologia 1 kohdassa
tarkoitettuun alustavaan luetteloon ja 
julkaistava täydellinen luettelo 
edustavimmista maksupalveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 
kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 
sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 
maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 
sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista ja 
kutakin palvelua vastaavista maksuista 
sekä kaikista muista maksutilin käyttöön 
liittyvistä maksuista.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalvelujentarjoajat eivät peri 
maksuja tai kuluja, joita ei ole mainittu 
maksuja koskevassa tietoasiakirjassa.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 

2. Jos yksi tai useampia maksupalveluita
tarjotaan osana maksupalvelupakettia, 
maksuja koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava koko paketista veloitettava 
maksu, pakettiin sisältyvät palvelut ja 
niiden lukumäärä ja kaikista pakettiin 
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pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

kuulumattomista palveluista veloitettavat 
maksut.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Maksuja koskevan tietoasiakirjan on 
sisällettävä 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetuista edustavimmista palveluista 
laaditusta täydellisestä luettelosta 
olennaiset palvelut ja kustakin palvelusta 
perittävät maksut.
Siihen on myös sisällyttävä tieto siitä, 
koskeeko talletustakuujärjestelmä tiliä ja 
vähintään kaksi riippumatonta arvioita 
maksupalveluntarjoajan 
luottokelpoisuudesta, sikäli kun tällaisia 
arvioita on saatavilla.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville sanaston vähintään 
1 kohdassa tarkoitetusta 
maksupalveluluettelosta ja siihen 
liittyvistä määritelmistä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on varmistettava, 
että sanasto laaditaan selkeällä, 
yksiselitteisellä ja ei-teknisellä kielellä.

5. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
velvoite, jonka mukaan 
maksupalveluntarjoajien on kehitettävä 
sanasto maksutileihin liittyvien 
maksupalvelujen yhteydessä käytetyistä 
termeistä.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sanaston on sisällettävä
a) täydellinen luettelo 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetuista edustavimmista 
palveluista, ja siinä on käytettävä unionin 
standardoitua terminologiaa ja niiden 
määritelmiä;
b) selitykset kaikista 
maksupalvelujentarjoajan tarjoamista 
ylimääräisistä maksupalveluista ja niiden 
vaikutuksista tilien toiminnalle a 
alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle 
jäävien maksutilien kohdalla.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ensimmäisen alakohdan mukaan 
luodussa sanastossa on käytetty selkeää ja 
yksiselitteistä yleiskieltä, johon ei sisälly 
väärinymmärryksen vaaraa.

Or. en
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville jatkuvasti maksutta pysyvällä 
välineellä tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne saataville 
sähköisessä muodossa verkkosivuilleen.

6. Maksupalveluntarjoajien on asetettava 
maksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto 
saataville maksutta pysyvällä välineellä 
kaikkiin tiloihin, joihin kuluttajilla on 
pääsy, ja asetettava ne kokoaikaisesti 
saataville sähköisessä muodossa 
verkkosivuilleen.

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 26 
artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuja koskevan 
tietoasiakirjan formaatti, kyseisen 
asiakirjan yhteinen tunnus ja järjestys, 
jossa 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
palvelut on esitettävä kyseisessä 
asiakirjassa.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 26 
artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuja koskevan 
tietoasiakirjan standardoitu 
esitysformaatti, kyseisen asiakirjan 
yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuun täydelliseen 
luetteloon sisältyvät palvelut on kyseisessä 
asiakirjassa esitettävä sen jälkeen, kun
maksuja koskeva tietoasiakirja on 
kuluttajatesteillä todettu 
kuluttajaystävälliseksi.

Or. en
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maksuerittely Henkilökohtainen tiliä koskeva erittely

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
veloituksetta maksutiliä koskevan erittelyn 
kuukausittain ja vuosittain.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) mahdollisen tiliin sovelletun 
korkokannan;

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) kustakin palvelusta tarkastelujakson 
aikana veloitettujen maksujen 
kokonaismäärä;

(b) kustakin maksupalvelusta tai muista 
tilin käyttöön liittyvistä palveluista
tarkastelujakson aikana veloitettujen 
maksujen kokonaismäärä;

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) keskimääräinen saldo ja ansaitun 
koron kokonaismäärä tarkastelujakson 
aikana;

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) päivien lukumäärä, joina tili oli 
ylittyneenä sekä korkosumma tai tilin 
ylityksestä veloitetut maksut 
tarkastelujakson aikana;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c c) ennakkoon ja jälkikäteen annettavat 
ilmoitukset tiliä koskevien maksujen tai 
korkojen muutoksista;

Or. en

Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

(c d) mahdolliset ennakkoilmoitukset 
tulevalla tarkastelujaksolla perittävistä 
maksuista ja maksuista, jotka peritään, 
ellei kuluttaja ryhdy toimiin niiden 
välttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Otsikko ”maksuerittely” on merkittävä 
näkyvästi erittelyn ensimmäisen sivun 
yläreunaan ja sen yhteisen tunnuksen 
viereen, jota käytetään erottamaan erittely 
muusta asiakirja-aineistosta.

3. Otsikko ”henkilökohtainen tiliä 
koskeva erittely” on merkittävä näkyvästi 
erittelyn ensimmäisen sivun yläreunaan ja 
sen yhteisen tunnuksen viereen, jota 
käytetään erottamaan erittely muusta 
asiakirja-aineistosta.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 26 
artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään maksuerittelyn formaatti, 
erittelyn yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut palvelut 
on esitettävä erittelyssä.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 26 
artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määritellään henkilökohtaisen tiliä 
koskevan erittelyn formaatti, erittelyn 
yhteinen tunnus ja järjestys, jossa 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettuun täydelliseen 
luetteloon sisältyvät palvelut on erittelyssä 
esitettävä. Henkilökohtainen tiliä koskeva 
erittely ja sanasto on testattava kuluttajilla 
kaikissa jäsenvaltioissa ennen niiden 
käyttöönottoa kuluttajaystävällisyyden 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sopimustiedot ja kaupalliset tiedot Tiedonannot, joissa käytetään 
standardoitua terminologiaa

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoistaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 5 
kohdassa tarkoitettuun luetteloon 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät kaikissa 
kuluttajille suunnatuissa 
tiedonannoissaan, sopimustiedot ja 
markkinointiviestintä mukaan lukien, 
soveltuvin osin unionin standardoitua 
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edustavimmista maksupalveluista. terminologiaa, joka sisältyy 3 artiklan 5 
kohdassa tarkoitettuun täydelliseen
luetteloon edustavimmista 
maksupalveluista.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja
kaupallisissa tiedoissaan edellyttäen, että 
ne yksilöivät tarvittaessa palvelua 
vastaavan termin 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetussa luettelossa.
Maksupalveluntarjoajat eivät saa käyttää 
markkinointinimiä maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa tai maksuerittelyssä.

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan erityisiin 
maksupalveluihinsa tai maksutileihinsä
sopimustiedoissaan ja asiakkaille 
suunnatussa markkinointiviestinnässään
edellyttäen, että ne tarvittaessa selkeästi
yksilöivät palvelua vastaavan termin 3 
artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa
täydellisessä luettelossa käyttäen unionin 
standardoitua terminologiaa.
Maksupalvelujentarjoajat saavat käyttää 
markkinointinimiä maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa tai maksuerittelyssä, jos 
niitä käytetään standardoidun 
terminologian ohella ja toissijaisina 
nimityksinä tarjotuille palveluille tai 
tilille.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vertailusivustot Kansalliset vertailusivustot

Or. en
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Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Unionin portaali vertailusivustoille

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle 7 artiklan 1 ja 
2 kohdan mukaisesti toimivista 
vertailusivustoista. 
2. Komission on yhteistyössä Euroopan 
pankkiviranomaisen kanssa luotava 
kansallisella tasolla julkisesti käytössä 
oleva vertailusivustoja sisältävä unionin 
portaali. Muun tarjotun tiedon lisäksi 
unionin portaalissa on oltava kuluttajille 
tarkoitettu sanasto, joka sisältää unionin 
standardoitua terminologiaa 3 artiklan 
4 kohdan mukaisesti ja käytännön ohjeita 
maksutilien siirtämisestä maiden välillä.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kuluttajilla on pääsy vähintään yhdelle 
verkkosivustolle, jolla vertaillaan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja palveluista, joita kansallisella 
tasolla tarjotaan maksutilien yhteydessä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kuluttajien saatavilla on vähintään yksi 
riippumaton ja yleisesti saatavilla oleva 
toimivaltaisen viranomaisen tai sen 
valtuuttaman tahon tai minkä tahansa 
muun toimivaltaisen julkisen 
viranomaisen ylläpitämä verkkosivusto, 
jolla vertaillaan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
tilin saldolle maksettua tai siitä veloitettua 
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korkoa ja maksupalveluntarjoajien 
veloittamia maksuja palveluista, joita 
kansallisella tasolla tarjotaan maksutilien 
yhteydessä. Vertailunsivuston on lisäksi 
sisällettävä tietoa unionin standardoidusta 
terminologiasta, maksutilien ja 
perusmaksutilien saatavuudesta sekä 
siirtomenettelyistä EU:ssa ja kansallisella 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
vapaaehtoinen valtuutusjärjestelmä 
yksityisten toimijoiden ylläpitämille 
verkkosivustoille, joilla vertaillaan 
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja maksutileihin liittyvistä 
palveluista. Saadakseen valtuutuksen 
yksityisten toimijoiden ylläpitämien 
vertailusivustojen on

2. Jäsenvaltioiden on lisäksi otettava 
käyttöön vapaaehtoinen 
valtuutusjärjestelmä yksityisten 
toimijoiden ylläpitämille verkkosivustoille, 
joilla vertaillaan saldosta maksettua tai 
veloitettua korkoa ja
maksupalveluntarjoajien veloittamia 
maksuja maksutileihin liittyvistä 
palveluista. Saadakseen valtuutuksen 
yksityisten toimijoiden ylläpitämien 
vertailusivustojen on

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) tarjottava järjestelmiä, joilla voidaan 
välttää vertailusivustojen ylläpitäjien ja 
maksupalveluntarjoajien välisiä 
eturistiriitoja ja hallita niitä ja siten 
varmistaa, ettei suora tai epäsuora 
omistus, eikä hallinnollinen tai 
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kaupallinen suhde 
maksupalveluntarjoajan ja 
verkkosivuston ylläpitäjän välillä estä a b, 
a c, a d ja d alakohdan noudattamista;

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) selkeästi ilmoitettava omistajat ja 
rahoitus;

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a c) selkeästi määriteltävä maksutilin 
suosittelussa maksupalvelun käyttäjälle 
sovelletut kriteerit;

Or. en

Tarkistus 63

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

Komission teksti Tarkistus

(a d) oltava puolueeton ja oltava 
sijoittamatta maksupalveluntarjoajien, 
niiden edustajien, kumppaneiden 
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mainoksia tai markkinointinimiä 
kotisivulleen tai hintavertailusivustoille;

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytettävä selkeää kieltä ja tarvittaessa
3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja termejä;

(b) käytettävä selkeää ja yksiselitteistä
kieltä ja soveltuvin osin 3 artiklan 5 
kohdassa tarkoitettua EU:n standardoitua 
terminologiaa;

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) annettava ajantasaisia tietoja; (c) annettava sisällöltään täsmällisiä ja
ajantasaisia tietoja ja ilmoitettava 
viimeinen päivitysajankohta;

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) annettava riittävän kattava käsitys 
maksutilimarkkinoista;

(d) tarjottava käyttäjille objektiivisia ja 
kattavia tuloksia, joissa otetaan huomioon 
kaikki käyttäjien valitsemat hakukriteerit. 
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Mikäli esitetyt tiedot eivät anna täyttä 
käsitystä markkinoista, siitä on annettava 
selkeä ilmoitus ennen tulosten esittämistä;

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdan nojalla ei valtuuteta 
yhtään verkkosivustoa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että käyttöön otetaan 20 
artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tai minkä tahansa muun 
toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämä 
verkkosivusto. Jos 2 kohdan nojalla on 
valtuutettu jokin verkkosivusto, 
jäsenvaltiot voivat päättää ottaa käyttöön 
20 artiklassa tarkoitetun toimivaltaisen 
viranomaisen tai minkä tahansa muun 
toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämä 
lisäverkkosivusto. Verkkosivustojen, joita 
toimivaltainen viranomainen ylläpitää 1 
kohdan nojalla, on noudatettava 2 kohdan 
a–e alakohtaa.

3. Verkkosivustojen, joita toimivaltainen 
viranomainen tai sen valtuuttama taho
ylläpitää 1 kohdan nojalla, on noudatettava 
2 kohdan a–e alakohtaa.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Euroopan pankkiviranomaisen on 
laadittava tekniset sääntelystandardit 
vertailusivustojen akkreditointikriteerien 
kehittämistä ja tarkennusta varten 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
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Euroopan pankkiviranomainen toimittaa 
kyseiset teknisten sääntelystandardien 
luonnokset komissiolle viimeistään ... 
päivänä ...kuuta …
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset sääntelystandardit asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pidätettävä itsellään 
oikeus evätä tai perua yksityisten 
toimijoiden valtuutus, jos nämä lyövät 
laimin 2 kohdan mukaisten velvoitteiden 
noudattamisen.

4. Jäsenvaltioiden on evättävä tai 
peruttava yksityisten toimijoiden saama 
valtuutus, jos nämä toistuvasti tai 
pysyvästi laiminlyövät 2 kohdan mukaisten 
velvoitteiden noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on tietoa 1 kohdassa 
tarkoitettujen verkkosivustojen 
saatavuudesta ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
valtuutetuista verkkosivustoista. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
tarjottava riittävästi tietoa ja tarvittaessa 
pidettävä yllä julkista rekisteriä 
kansallisella tasolla valtuutetuista 
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vertailusivustoista.

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja antaa kuluttajalle erikseen 
tietoa kuhunkin paketissa tarjottuun 
tuotteeseen ja palveluun liittyvistä 
kustannuksista ja maksuista.

1. Rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
siitä, onko maksutili mahdollista ostaa 
erikseen, ja tässä tapauksessa antaa 
kuluttajalle erikseen tietoa kuhunkin 
paketissa tarjottuun muuhun tuotteeseen ja 
palveluun liittyvistä kustannuksista ja 
maksuista.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, kun 
maksutilin kanssa tarjotaan vain direktiivin 
4 artiklan 3 kohdassa määriteltyjä 
maksupalveluita.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, kun 
maksutilin kanssa tarjotaan vain direktiivin 
4 artiklan 3 kohdassa tai direktiivin 
2013/36/EU [CRD IV] liitteen I 
1 kohdassa määriteltyjä maksupalveluita.

Or. en



PE514.602v02-00 44/68 PR\941438FI.doc

FI

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 77

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

(b a) Soveltuvin osin tiedottaa kuluttajille 
asetuksen 260/2012/EY 5 artiklan 
3 kohdan d alakohdassa säädetyistä 
oikeuksista SEPA-suoraveloituksiin;

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Maksupalveluntarjojaa ei pidä vaatia 
sulkemaan 6 kohdan d alakohdan 
mukaista maksutiliä, jos kuluttajalla on 
maksupalveluntarjoajalle maksamattomia 
sitoumuksia. Maksupalveluntarjoajan on 
välittömästi ilmoitettava kuluttajalle, jos 
maksamattomat sitoumukset estävän 
maksutilin sulkemisen.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Edellä 8 kohdassa mainitussa 
tapauksessa 3, 4 ja 6 kohdassa mainitut 
määräajat on kaksinkertaistettava. Tätä 

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

ottamatta asetuksen (EU) N:o 260/2012
[SEPA] 1 artiklan soveltamisalaan 
kuuluvia tapahtumia. Tätä säännöstä 
tarkastellaan uudelleen 27 artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Automatisoitu uudelleenohjaus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
sellaisen järjestelmän luominen, jolla 
automaattisesti ohjataan maksut yhdeltä 
maksutililtä toiselle ja lähetetään 
ilmoitukset maksunsaajille ja maksajille 
siirtojen yhteydessä.
2. Euroopan pankkiviranomaisen on 
tarjottava toimivaltaisille viranomaisille 
teknistä tukea automatisoidun 
uudeelleenohjausjärjestelmän luomisessa.

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

maksupalveluntarjoajan todellisia 
kustannuksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että siirtävä 
maksupalveluntarjoaja perii kyseiset 
maksut vain, jos kuluttajalla on ollut 
maksutili alle 12 kuukautta ennen 
10 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
siirtopalvelupyynnön saamista.

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niillä on käytössään kuluttajille 
perusmaksutilejä tarjoava järjestelmä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 



PE514.602v02-00 50/68 PR\941438FI.doc

FI

järjestelmä täyttää seuraavat ehdot:
(a) etenkin maksupalveluntarjoajille, 
jotka tarjoavat maksutilejä, joihin 
sisältyvät kaikki 16 artiklassa esitetyt 
palvelut, asetetaan velvoite tarjota 
perusmaksutiliä lukuun ottamatta tämän 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 
tapauksia;
(b) perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 
yksinomaan verkossa toimivat 
maksupalveluntarjoajat;
(c) käytössä on järjestelmä, jonka avulla 
myös vailla pysyvää osoitetta olevat 
kuluttajat voivat täyttää direktiivin 
2005/60 II luvussa esitetyt vaatimukset;
(d) käytössä on järjestelmä, jolla 
varmistetaan, että pankkijärjestelmän 
ulkopuolella olevat, taloudellisesti 
heikompiosaiset ja liikkuvat kuluttajat 
ovat tietoisia perusmaksutilien 
saatavuudesta;
(e) 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden 
käyttöä ei tehdä kuluttajien kannalta 
kohtuuttoman vaikeaksi tai rasittavaksi.
(f) järjestelmä, jolla 
maksupalveluntarjoajat voivat avoimella, 
luotettavalla ja nopealla tavalla selvittää, 
onko kuluttajalla jo perusmaksutili 
kyseisessä jäsenvaltiossa;
(g) 10 ja 11 artiklassa tarkoitettu 
siirtopalvelu on kyseessä, jos kuluttaja 
haluaa vaihtaa jonkin siirtopalvelun 
piirissä olevan maksutilin 
perusmaksutiliksi;
Jäsenvaltiot voivat vapauttaa sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, joita ei ole 
mainittu b alakohdassa, velvoitteesta 
tarjota perusmaksutiliä, silloin kun se on 
maksulaitoksen luonne ja 
maksupalveluntarjoajan palvelutarjonta 
huomioon ottaen perusteltua, ja jos 
vapautus ei vaikeuta yleistä palvelujen 
saatavuutta.
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Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Ennen perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
onko kuluttajalla jo maksutili niiden 
alueella.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käsittelevät 
perusmaksutiliä koskevat hakemukset 
kahden kalenteriviikon kuluessa 
täydellisen hakemuksen ja 
henkilöllisyystodistuksen saamisesta.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 
maksutta hakemuksen hylkäämisestä 3 
kohdan mukaisissa tapauksissa ja 
hylkäämisen syystä, jollei ilmoituksen 
antaminen ole vastoin kansallisen 
turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 
tavoitteiden turvaamista, sekä saatavilla 
olevista vaihtoehtoisista 
riitojenratkaisumenettelyistä.

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 91

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



PR\941438FI.doc 53/68 PE514.602v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(3) tilisiirrot. (3) tilisiirrot, mukaan lukien 
pysyväistoimeksiannot.

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
kuluttajalle tarjota tilinylitysoikeutta 
perusmaksutilin yhteydessä. Jäsenvaltiot 
voivat sallia, että maksupalveluntarjoajat 
tarjoavat kuluttajille hyvin pieniä määriä 
koskevia väliaikaisia puskurijärjestelyitä, 
mikäli tällaisten järjestelyjen 
kustannukset on esitetty kuluttajille 
erikseen, eivätkä ne ylitä 
palveluntarjoajan tilinylityksestä perimiä 
maksuja.

O r. en

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 24 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan päivittää luettelo 
perusmaksutiliä koskevista palveluista 
ottaen huomioon maksukeinojen ja 
teknologian kehittyminen.

Or. en
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Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 16 
artiklassa mainitut palvelut maksutta tai 
kohtuullista maksua vastaan.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili on aina edullisin 
maksutili, joka tarjoaa 16 artiklan 1 ja 
2 kohdassa määritellyt 
vähimmäismaksupalvelut kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – johdantokappale



PR\941438FI.doc 55/68 PE514.602v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) perusmaksutilin tarjontaan liittyvät 
kokonaiskustannukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on toimenpiteitä, joilla lisätään 
yleisön tietämystä perusmaksutilien 
saatavuudesta, niiden maksuehdoista, 
menettelyistä, joita on noudatettava 
käytettäessä oikeutta perusmaksutiliin, 
sekä menetelmistä, jotka mahdollistavat 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn 
käytön.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisö saa lisää tietoa perusmaksutilien 
saatavuudesta, niiden maksuehdoista, 
menettelyistä, joita on noudatettava 
käytettäessä oikeutta perusmaksutiliin, 
sekä menetelmistä, jotka mahdollistavat 
vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn 
käytön. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että viestintäkeinot ovat riittävät ja hyvin 
kohdennetut ja että niillä vastataan 
pankkijärjestelmän ulkopuolella olevien, 
taloudellisesti heikompiosaisten ja 
liikkuvien kuluttajien erityisiin tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajilla on käytettävissään tehokkaita 
ja vaikuttavia tuomioistuimen ulkopuolisia 
valitus- ja muutoksenhakumenettelyitä 
sellaisten riitojen ratkaisemiseksi, jotka 
koskevat tässä direktiivissä vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita.

1. Jäsenvaltioiden on luotava riittävät ja 
tehokkaat tuomioistuimen ulkopuoliset 
valitus- ja muutoksenhakumenettelyt
kuluttajien ja maksupalveluntarjoajien 
välisten riitojen ratkaisemiseksi, jotka 
koskevat tässä direktiivissä vahvistettuja 
oikeuksia ja velvoitteita. Tätä tarkoitusta 
varten jäsenvaltioiden on nimettävä 
olemassa olevia elimiä tai perustettava 
tarvittaessa uusia.

Or. en

Tarkistus 103

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

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalvelujentarjoajat tukeutuvat 
yhteen tai useampaan vaihtoehtoisia 
riidanratkaisumenettelyjä tarjoavaan 
tahoon, joka täyttää seuraavat kriteerit:
(a) vanhentumisaika kanteen 
nostamiseksi tuomioistuimessa keskeytyy 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 
keston ajaksi;
(b) menettely on veloitukseton tai 
kohtuuhintainen kansallisessa 
lainsäädännössä täsmennetyllä tavalla;
(c) osapuolilla on pääsy menettelyyn 
muutenkin kuin sähköisin keinoin;
(d) palveluntarjoajat, kuluttajat ja muut 
käyttäjät ovat tasapuolisesti edustettuina.

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
tuomioistuimen ulkopuolisista 
muutoksenhakumenettelyistä vastaavia 
tahoja tekemään yhteistyötä, jonka avulla 
voidaan ratkaista valtioiden rajat ylittäviä 
riitatapauksia.

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle 1 kohdassa 
tarkoitetuista tahoista [kuuden 
kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta] ja viipymättä ilmoitettava 
komissiolle mistä tahansa tämän jälkeen 
tapahtuvasta näitä tahoja koskevasta 
muutoksesta.

Or. en

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hallinnolliset toimenpiteet ja 
seuraamukset

Hallinnolliset toimenpiteet ja 
seuraamusten täytäntöönpano

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Määritellessään hallinnollisia 
toimenpiteitä ja hallinnollisten sakkojen 
laajuutta, toimivaltaisten viranomaisten 
on otettava huomioon seuraavat seikat:
(a) rikkomisen vakavuus ja kesto;
(b) vastuussa olevan luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön saamien 
voittojen tai välttämien tappioiden 
suuruus, jos ne ovat määritettävissä;
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(c) rikkomisen kolmansille osapuolille 
aiheuttamat tappiot, jos ne ovat 
määritettävissä;
(d) vastuussa olevan 
maksupalvelutarjoajan taloudellinen 
vahvuus;
(e) maksupalveluntarjoajan aiemmat 
direktiivin täytäntöönpanosäännösten 
rikkomukset;
(f) vastuussa olevan 
maksupalveluntarjoajan toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa tekemän yhteistyön 
laajuus.

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3. EPV antaa toimivaltaisille 
viranomaisille osoitettuja ohjeita 
hallinnollisten seuraamusten tai muiden 
hallinnollisten toimenpiteiden tyypistä ja 
hallinnollisten sakkojen suuruudesta 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
mistä tahansa tämän direktiivin 
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kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen 
yhteydessä tapahtuneesta kansallisten 
säännösten rikkomisesta määrätystä 
seuraamuksesta tai muusta toimenpiteestä 
välittömästi rikkomuksen tyyppi ja luonne 
mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle seuraamuksia koskevista 
ehdoista [18 kuukauden kuluessa tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen] ja mistä 
tahansa niihin tämän jälkeen tehdystä 
muutoksesta.

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 23 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

5. Edellä olevan 23 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
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jatketaan kahdella kuukaudella.” jatketaan kolmella kuukaudella.”

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedot seuraavista seikoista vuosittain ja
ensimmäisen kerran [kolmen vuoden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta]:

Or. en

Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission on laadittava vuosikertomus 
jäsenvaltioilta saadun tiedon pohjalta.

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 7 artiklan nojalla perustettujen 
valtuutettujen vertailusivustojen 
lukumäärä;

(b) 7 artiklan nojalla perustettujen 
valtuutettujen vertailusivustojen lukumäärä 
ja vertailusivustojen 
asiakastyytyväisyyden mittaamisessa 
saadut parhaat käytännöt;



PR\941438FI.doc 63/68 PE514.602v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) siirrettyjen maksutilien lukumäärä, 
siirrosta veloitettu keskimääräinen maksu 
ja niiden tapausten lukumäärä, joissa siirto 
on evätty;

(c) siirrettyjen maksutilien lukumäärä, 
siirtoon kulunut keskimääräinen aika,
siirrosta veloitettu keskimääräinen 
kokonaismaksu ja niiden tapausten 
lukumäärä, joissa siirto on evätty, 
kuluttajien yleisimmät siirtomenettelyn 
yhteydessä kohtaamat ongelmat;

Or. en

Tarkistus 116

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) pankkijärjestelmän ulkopuolella 
olevien kuluttajien määrää jäsenvaltioissa 
koskevat tiedot.

Or. en

Tarkistus 117

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle viimeistään viiden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
kertomuksen tämän direktiivin 

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

soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa 
ehdotuksen.

Kertomukseen on sisällyttävä:
(a) luettelo komission käynnistämistä 
tämän direktiivin virheellistä tai 
puutteellista täytäntöönpanoa koskevista 
rikkomusmenettelyistä;
(b) arvio tämän direktiivin vaikutuksista 
vähittäispankkitoiminnan 
yhdenmukaistamiseen ja yhdentymiseen 
EU:ssa sekä kilpailuun ja keskimääräisiin 
maksutasoihin jäsenvaltioissa;
(c) strategioita, joilla lisätään EU:n 
laajuista maksupalvelujen tarjonnan 
laadun läpinäkyvyyttä ja verrattavuutta 
sekä liiketoimintamallien, 
investointistrategioiden ja yritysten 
yhteiskuntavastuun läpinäkyvyyttä;
(d) arvio maksutilinumeroiden unionin 
laajuisen siirrettävyyden toteuttamisen ja 
sitä varten kehitettävän konkreettisen 
etenemissuunnitelman kustannuksista ja 
hyödyistä;
(e) arvio perusmaksutilin tämän 
direktiivin täytäntöönpanon jälkeen 
avanneiden kuluttajien tyypillisistä 
ominaisuuksista;
(f) esimerkkejä jäsenvaltioissa käytössä 
olevista parhaista käytännöistä, joilla 
vähennetään maksupalvelujen 
ulkopuolelle jäävien kuluttajien määrää;
(g) arvio perusmaksutileistä perittävistä 
maksuista, ottaen huomioon 17 artiklan 3 
kohdassa luetellut kriteerit;
(h) arvio mahdollisuuksista luoda koko 
unionia koskeva yläraja vuosittaisille 
perusmaksutilin avaamisesta ja käytöstä 
koituville kokonaismaksuille ja tavoista 
soveltaa tällaista rajaa kansallisiin 
olosuhteisiin;
(i) arvio perusmaksutilien tarjoamisen 
vaikutuksesta markkinoilla, joilla on 
tarjolla samankaltaisia palveluja 
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sisältäviä maksutilejä.

Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 1 ja 2 kohdasta poiketen 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä, 
julkaistava ja sovellettava seuraavien 
säännösten noudattamisen mahdollistavia 
lakeja, säännöksiä ja hallinnollisia 
määräyksiä:
(a) 4–8 artikla [15 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen]
(b) 11 a artikla jäsenvaltion sisällä 
tehtäviä tapahtumia koskien 1 päivä 
tammikuuta 2016 mennessä ja unionin 
sisällä tehtäviä tapahtumia koskien 
1 päivä tammikuuta 2020 mennessä.

Or. en
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PERUSTELUT

EU:n sisämarkkinat käyvät parhaillaan läpi kasvavan keskinäisen riippuvuuden ja 
nykyaikaistumisen prosessia. Nykyisen kriisin sekä uusien jäsenvaltioiden unioniin 
liittymiseen myötä työntekijöiden, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden sisäinen muuttoliike 
kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Samaan aikaan käteisrahan merkitys hyödykkeenä, jonka 
keskuspankit antavat julkisesti ja maksutta käyttäjien käyttöön, koko ajan vähenee. Nykyään 
kuluttajat tekevät monissa maissa entistä suurempia ostoksia sähköisesti. Lisäksi jotkut 
jäsenvaltiot ovat harmaan talouden ja veropetosten torjumiseksi rajoittaneet käteismaksujen 
määrää.

On siis yhteiskunnan ja kansantalouden edun mukaista taata kaikille kansalaisille 
mahdollisuus käyttää nykyaikaisia, korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä maksupalveluja. 
Euroopan unionin tulisi – myös kriisistä saadut kokemukset huomioon ottaen – pitää 
ensisijaisen tärkeänä kuluttajien luottamuksen palauttamista Euroopan rahoitussektoriin. 
Siihen tarvitaan tilinhoitomaksujen avoimuuden parantamista pankkiasiakkaisiin nähden. 
Myös luotettavat sosiaaliset takuut ovat välttämättömiä kriisin koettelemien yhteiskuntien 
vakauttamiseksi.

Parempien tilinsiirtomahdollisuuksien ansiosta pankkiasiakkaat voivat murtaa jäykkiä ja 
pitkälti vailla kilpailua olevia markkinoita niin, että niitä kehitetään jatkossa kuluttajien 
tarpeiden mukaisesti. Valtiosta toiseen tapahtuvia pankkitilien siirtoja koskevat 
oikeusvarmuuden takaavat menettelyt ovat tärkeitä myös liikkuvien kansalaisten oikeuksien 
takaamiseksi kaikkialla sisämarkkinoilla. Valtiosta toiseen tapahtuvien pankkitilien siirtojen 
lisääntymisen pitäisi osaltaan edelleen edistää laadun ja hinnan suhteen houkuttelevan 
maksupalvelutarjonnan yleistymistä.

Komission direktiiviehdotukseen voi olla tyytyväinen, sillä se on osoitus komission ja 
parlamentin välisestä hyvästä demokraattisesta yhteistyöstä. Euroopan parlamentti on vaatinut 
laadittavaksi pikaisesti lainsäädäntöaloitteen, jolla toteutetaan oikeus perusmaksupalvelujen 
käyttöön, ja hyväksyi siksi vuonna 2012 perusmaksupalvelujen saatavuutta koskevan 
valiokunta-aloitteisen mietinnön.

1. Maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuus

Komissio haluaa, että pankkiasiakkaat saavat kattavamman kokonaiskäsityksen maksutilejä 
koskevasta tarjonnasta. Sen vuoksi niiden tarjoajien olisi käytettävä samoista palveluista 
samoja käsitteitä. Kansallisten valvontaviranomaisten ja komission on asetettava 
markkinoilletulijoiden saataville tärkeimpiä maksupalveluja koskevat standardoidut termit ja 
määritelmät. Asiakkaiden on ennen sopimuksen tekemistä tiedettävä, mitä kustannuksia tietyn 
maksutilin valinta heille tuo. Tämä vastaa oikeuskäytäntöä muilla markkinoilla, joilla hintojen 
esittämisvelvollisuus on normina. Tämän ohella palveluntarjoajien on laadittava vakioidut 
maksuerittelyt ja sanastot, jotka sisältävät määritelmät yleisistä maksupalveluista, ja 
tiedotettava asiakkaille yksityiskohtaisesti käytetyistä palveluista veloitetuista kustannuksista. 
Jotta tietojen määrän lisääntymisestä huolimatta niiden vertailtavuus säilyy, maksuja 
koskeville tietoasiakirjoille ja henkilökohtaisille tilierittelyille olisi tehtävä kuluttajatestit.
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Joissain jäsenvaltioissa, joissa pankkipalveluverkoston ulkopuolella olevien henkilöiden 
osuus on suuri, kyselyt osoittavat, että kuluttajien perusluottamus pankkeihin puuttuu. Kun 
otetaan huomioon, että pankkiasiakkaat uskovat merkittävän osan omaisuudestaan pankin 
haltuun, joka voi periä maksuja, korkoja ja sakkoja, on esittelijän mielestä täydellinen 
avoimuus välttämätöntä. Pankkimaksujen avoimuus on siten tärkeä väline kansalaisten 
saamiseksi pankkipalveluverkoston piiriin, Euroopan kansantalouksien nykyaikaistamiseksi ja 
myös harmaan talouden torjumiseksi.

Lisäksi jokaisessa jäsenvaltiossa on oltava vähintään yksi verkkosivusto, jolla vertaillaan 
maksutilintarjoajien kustannusrakenteita. Näiden sivustojen luotettavuus on erittäin tärkeää. 
Komission ehdotus, jonka mukaan verkkosivustoille tulisi hankkia valvontaviranomaisten 
valtuutus, jotta sivustot täyttävät niiden palvelun riippumattomuutta ja kattavuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset, on siksi oikeansuuntainen. Mietintöluonnoksessa täydennetään 
valtuutuksen kriteereitä. Lisäksi kaikkien jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten olisi 
laadittava erillinen selvitys jäsenvaltiossa tarjolla olevien maksutilien vertailemiseksi. 
Liikkuvien kuluttajien tarpeiden huomioon ottamiseksi myös Euroopan unionilla olisi oltava 
portaali, jolla tiedotetaan kansallisen tason vertailusivustoista.

Näin pankkiasiakkaiden saataville on asetettava laadultaan hyviä ja vakiolaatuisia tietoja, jotta 
eri palveluntarjoajien maksutilien hinta-laatusuhdetta voidaan vertailla.

2. Maksutilien siirtäminen

Maksutilien markkinoille on useimmissa jäsenvaltioissa ominaista asiakkaiden vähäinen 
liikkuvuus. Vuonna 2012 tehdyn eurobarometritutkimuksen vastaajista ainoastaan 
16 prosenttia ilmoitti avanneensa viiden viime vuoden aikana uuden maksutilin. Vähäinen 
kilpailu on mahdollistanut sen, että joissain maissa tilinhoitomaksuja on viime aikoina 
korotettu huomattavasti. Voi lähteä siitä, että tarjoamalle kuluttajille helpotuksia ja luomalla 
oikeusvarmuutta pankkitilien siirtämisessä tarjonta suuntautuu aikaisempaa enemmän 
kuluttajien tarpeiden mukaan ja että innovaatiot keskipitkällä aikavälillä vahvistavat 
eurooppalaisten maksupalveluntarjoajien kilpailukykyä.

Komission aloitteella pyritään siihen, että maksutilien siirtämiseen liittyvät vastuut 
määritellään selkeästi. Komission ehdottama menettely perustuu jo käytössä oleviin Euroopan 
pankkialan komitean (EBIC) pankkitilien siirtämistä koskeviin standardeihin. Tämän 
vapaaehtoisen sitoumuksen heikkous on kuitenkin siinä, että sitä tunnetaan heikosti ja että 
maksutilien tarjoajat soveltavat sitä epätasaisesti. Tämän ohella komission ehdotuksen 
tavoitteena on yksinkertaistaa myös maksutilien siirtämistä valtiosta toiseen.

Komission lähtökohta on tässäkin periaatteessa kannatettava ja välttämätön 
markkinahäiriöiden tasoittamiseksi. Tuotteen ”maksutili” arkaluonteisuuden vuoksi on oikein 
asettaa kuluttajien saataville konkreettisia tukipalveluja ja takuita, jos he haluavat siirtää 
tilejään. Esittelijä tukee siksi komission ehdottamaa menettelyä, myös sen hyödyntämistä 
valtiosta toiseen tapahtuvissa pankkitilien siirroissa EU:n sisällä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin tarjottava automaattisia maksujen siirtojärjestelmiä, jollaisia joissakin 
jäsenvaltioissa jo käytetään menestyksekkäästi. Kokemus osoittaa, että ongelmat ja 
viivytykset maksutilien siirtojen yhteydessä syntyvät yleensä kolmansien osapuolten 
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laiminlyönneistä, kun nämä eivät tee maksujen siirtojärjestelyjä ripeästi. Näin jäävä 
epävarmuus ja se aika, joka tilien siirron loppuunsaattaminen vie, vähentävät tarjoajan 
vaihtamisen houkuttelevuutta. Euroopan pankkiviranomaisen olisi tuettava jäsenvaltioita 
tarvittavien mallien järjestämisessä. Pidemmällä aikavälillä tehtävänä olisi paneutua EU:n 
laajuisten siirrettävien tilinumeroiden käyttöönottoon.

3. Mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että kysymyksellä oikeudesta maksutileihin on ollut näihin 
asti aliarvioitu ulottuvuus. Komission aloitteella tähdätään kahteen kohderyhmään. 
Maailmanpankin tutkimuksen mukaan 56 miljoonaa EU:n alueella elävää kansalaista ei ole 
toistaiseksi voinut käyttää perusmaksutiliä. Noin puolet tästä ryhmästä haluaisi kuitenkin 
voida avata maksutilin. Vaikka se, että kuluttajia on pankkipalveluverkoston ulkopuolella, on 
akuutti ongelma joissain jäsenvaltioissa, lähes kaikissa jäsenvaltioissa kuluttajilla on tähän 
saakka ollut taloudellisen tilanteensa takia ongelmia sellaisen pankkitilin saamisessa, johon 
heillä on varaa. Tämän ryhmän ohella myös alkuperämaansa ulkopuolella elävien kansalaisten 
pitäisi kuitenkin voida hyötyä EU:n laajuisesta oikeudesta käyttää tavanomaista maksutiliä.
15,8 miljoonaa kansalaista käyttää tätä nykyä unionin kansalaisen oikeutta vapaaseen 
liikkuvuuteen. Lisäksi on otettava huomioon 20,2 miljoonaa EU:n ulkopuolisista maista 
peräisin olevaa muuttajaa, joiden integraatio vaikeutuu, jos heillä ei ole oikeutta maksutiliin.

Maksutiliä voi pitää perusluonteisena hyödykkeenä. Maksutilit ovat erityisen tärkeitä siksi, 
että käteismaksuja korvataan yhä enemmän ilman käteisrahaa suoritettavilla maksuilla, muun 
muassa sähköisillä maksutavoilla. Se, että komissio aikoo toteuttaa EU:n laajuisen oikeuden 
tavanomaisen maksutilin käyttöön, on merkittävä seikka tiellä kohti kansalaisia palvelevia 
sisämarkkinoita. Jotta kansalaiset todella voivat käyttää oikeuttaan, komission esitystä on 
kuitenkin joiltain osin täsmennettävä.

Jotta kilpailuolosuhteet olisivat sisämarkkinoilla kaikille samat ja jottei tehtäisi tyhjäksi 
syrjäisilläkään seuduilla asuvien kuluttajien oikeutta tilin käyttöön, olisi mahdollisimman 
monet maksutilien tarjoajat velvoitettava ottamaan tarjontaansa direktiivissä tarkoitettuja 
perusmaksutilejä. Poikkeuksia tästä säännöstä saa tehdä vain rajoitetusti ja objektiivisten 
kriteerien perusteella. Mahdollisuutta käyttää perusmaksutiliä ei myöskään saa rajoittaa 
kuluttajiin, joilla ei jäsenvaltioissaan ole maksutiliä. Asiakkaiden on myös voitava siirtyä 
perusmaksutiliin tavanomaisesta maksutilistä, joka ei täytä heidän vaatimuksiaan.

Yksi tärkeä seikka ovat myös kustannukset, jotka pankkiasiakkailta voidaan veloittaa 
perusmaksutilien käytöstä. Kyseisten tilien olisi oltava maksuttomia tai niitä olisi tarjottava 
kohtuullisin kustannuksin. Toimivaltaisten viranomaisten olisi joka tapauksessa määritettävä 
sitova kustannusten yläraja. Perusmaksutilin olisi oltava säännönmukaisesti 
maksupalveluntarjoajien edullisin käytettävissä oleva tili.


