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Tarkistus 68
Cornelis de Jong

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) Vertailusivustot muodostavat 
tehokkaan välineen, jonka avulla kuluttajat 
voivat arvioida eri maksutilitarjousten 
vahvuuksia ja pankkitoimintaa yleensä 
sosiaalisen vastuuntuntoisuuden kannalta
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.

Or. en

Tarkistus 69
Cornelis de Jong

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 

(19) Saadakseen puolueettomia tietoja 
pankkimaksuista sekä pankkitoiminnasta 
yleensä sosiaalisen vastuuntuntoisuuden 
kannalta 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. 



PE521.598v01-00 4/54 AM\1006208FI.doc

FI

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.

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.

Or. en

Tarkistus 70
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
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avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
paketoituja maksutilejä, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja maksutilistä 
veloitettavista maksuista ja kaikista 
muista pakettiin sisältyvistä
rahoituspalveluista veloitettavista 
maksuista. Näitä velvoitteita ei pitäisi 
soveltaa palveluihin, jotka yhdistyvät 
luonnollisesti maksutilin käyttöön, kuten 
käteisnostot, sähköinen varojen siirto tai 
maksukortit. Kyseiset palvelut olisi sen 
vuoksi jätettävä tämän säännöksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
paketoituja maksutilejä, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja siitä, ovatko 
paketin eri palvelut ostettavissa myös 
erikseen, ja jos ovat, myös tietoja pakettiin
sisältyviin rahoituspalveluihin liittyvistä 
kustannuksista ja veloitettavista 
maksuista. Näitä velvoitteita ei pitäisi 
soveltaa palveluihin, jotka yhdistyvät 
luonnollisesti maksutilin käyttöön, kuten 
käteisnostot, sähköinen varojen siirto tai 
maksukortit. Kyseiset palvelut olisi sen 
vuoksi jätettävä tämän säännöksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 71
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 
paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai -
palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 
maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 
Tämä käytäntö voi tarjota 
maksupalveluntarjoajille keinon 
monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 
keskenään, ja se voi hyödyttää viime 
kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 
kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 
vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 
ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 
kuitenkin osoittaneet, että 
maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 
pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 
kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 
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ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
paketoituja maksutilejä, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja maksutilistä 
veloitettavista maksuista ja kaikista muista 
pakettiin sisältyvistä rahoituspalveluista 
veloitettavista maksuista. Näitä velvoitteita 
ei pitäisi soveltaa palveluihin, jotka 
yhdistyvät luonnollisesti maksutilin 
käyttöön, kuten käteisnostot, sähköinen 
varojen siirto tai maksukortit. Kyseiset 
palvelut olisi sen vuoksi jätettävä tämän 
säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle.

ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 
kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 
nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 
avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 
kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 
kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kun 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
maksutilejä yhdistettynä paketiksi muiden 
rahoituspalveluiden kanssa, kuluttajille 
annetaan erikseen tietoja maksutilistä 
veloitettavista maksuista ja kaikista muista 
pakettiin sisältyvistä rahoituspalveluista 
veloitettavista maksuista silloin, kun 
kuluttajalla on mahdollisuus hankkia 
maksutili ja siihen yhdistetyt palvelut 
erikseen. Näitä velvoitteita ei pitäisi 
soveltaa palveluihin, jotka yhdistyvät 
luonnollisesti maksutilin käyttöön, kuten 
käteisnostot, sähköinen varojen siirto tai 
maksukortit. Kyseiset palvelut olisi sen 
vuoksi jätettävä tämän säännöksen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

On syytä erottaa toisistaan paketoitu maksutili, joka on osa maksupalvelupakettia, ja 
maksutili, jota tarjotaan yhdessä muiden rahoituspalvelujen, kuten vakuutuksen, kanssa. 
Kuluttajalle on ilmoitettava ostettavan paketin osat, paketin kustannukset sekä 
lisäkustannukset rahoituspalveluista, jotka voidaan ostaa myös erillään.

Tarkistus 72
Preslav Borissov

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. 

(21) Kuluttajilla on kannustimet 
maksutilien siirtämiseen vain, jos 
siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 
hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 
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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.

Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 
siirtämisessä toiselle 
maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 
selkeä ja nopea. Maksujen, joita 
maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 
veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 
maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 
todellisia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 73
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi 
tarjottava siirtämisen yhteydessä 
automaattista uudelleenohjaamista 
koskevia palveluja. Komission olisi 
teetettävä alustava analyysi tällaisen 
järjestelmän käyttöön ottamisesta, jotta 
voidaan varmistaa maksutilinumeroiden 
siirrettävyys koko EU:ssa.

Or. en
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Tarkistus 74
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jotta voidaan helpottaa maksutilien 
siirtämistä pitkällä aikavälillä, tarvitaan 
koko EU:ssa sovellettava 
maksutilinumeroiden siirtojärjestelmä. 
Komissiolle olisi annettava valtuudet 
teettää perusteellinen kustannus/hyöty-
analyysi ja toteutettavuustutkimus koko 
EU:ssa sovellettavasta 
maksutilinumeroiden 
siirtämisjärjestelmästä, jotta lähivuosien 
aikana voidaan kehittää teknisesti 
toteuttamiskelpoinen ja tehokas tapa 
tämän politiikan käynnistämiseksi. Tätä 
odotellessa olisi kaikissa jäsenvaltioissa 
otettava väliaikaisena ratkaisuna käyttöön 
automaattista uudelleenohjaamista 
koskevia palveluja.

Or. en

Tarkistus 75
Evelyne Gebhardt

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 

(27) Kuluttajien, jotka oleskelevat
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 
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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/EY16

vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

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/EY16

vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

__________________ __________________
16 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Tarkistus 76
Olle Schmidt

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/EY16

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. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi 
voitava käyttää niitä riippumatta 
taloudellisesta tilanteestaan ja 
asuinpaikastaan. Nykypäivänä tehokas ja 
täysimääräinen osallistuminen 
taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteisöön 
edellyttää pankkitiliä. Kuluttajat, joilla ei 
ole pankkitiliä, joutuvat käyttämään 
käteistä rahaa, mikä rajoittaa heidän
maksutavan valintaansa, estää sähköiset 
maksutavat ja tulee myös kalliimmaksi.
Oikeus käyttää perusmaksutiliä missä 
tahansa jäsenvaltiossa olisi lisäksi 
myönnettävä rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26 päivänä 
lokakuuta 2005 annetun Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/60/EY16 vaatimusten mukaisesti, 
ottaen erityisesti huomioon asiakkaan 
tuntemisvelvollisuutta koskevat menettelyt.

__________________ __________________
16 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Tarkistus 77
Cornelis de Jong

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/EY16

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. Saadakseen 
mahdollisimman laajat mahdollisuudet 
käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi 
voitava käyttää niitä riippumatta 
taloudellisesta tilanteestaan, kuten 
tulotasosta ja tulojen säännöllisyydestä, 
työllisyydestä, aiemmista luottotiedoista 
tai omasta menneisyydestään jne. 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/EY16

vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

__________________ __________________
16 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en
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Tarkistus 78
Birgit Collin-Langen

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/EY16

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, edellyttäen, että heillä ei 
ole jo maksutiliä toisessa 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/EY16

vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 
koskevat menettelyt.

__________________ __________________
16 OJ L 309, 25.11.05, p. 15. 16 OJ L 309, 25.11.2005, p. 15.

Or. de

Tarkistus 79
Preslav Borissov

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 varmistettava, että 
kaikki maksupalveluntarjoajat tarjoavat
perusmaksutiliä kuluttajille. Maksutilin 
käyttö ei saisi olla kohtuuttoman vaikeaa, 
eikä se saisi aiheuttaa kuluttajille 
kohtuuttomia kustannuksia. 
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 80
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

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 

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että vähittäispankkitoiminnassa 
aktiivisesti toimivat pankit tarjoavat
perusmaksutiliä kuluttajille. Maksutilin 
käyttö ei saisi olla kohtuuttoman vaikeaa, 
eikä se saisi aiheuttaa kuluttajille 
kohtuuttomia kustannuksia. Tämän osalta 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
poikkeukset perustuvat ainoastaan 
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 
rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 
annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviin 2005/60/EY16, 
ottaen erityisesti huomioon asiakkaan 
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maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 
pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

tunnistamisvelvollisuutta koskevat 
menettelyt. 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 81
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

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 olisi varmistettava, 
että kaikki maksutilejä tarjoavat 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat
kuluttajille osana tavanomaista 
liiketoimintaansa perusmaksutiliä, joka 
sisältää vähintään 16 artiklan 1 kohdassa 
luetellut palvelut. Maksupalveluja olisi 
tarjottava koko unionissa kaikille unionin 
alueella laillisesti oleskeleville kuluttajille, 
mukaan luettuina opiskelijat, työntekijät 
ja asunnottomat, joilla ei ole vakituista 
osoitetta. Maksutilin käyttö ei saisi olla 
kohtuuttoman vaikeaa, ja siitä olisi voitava 
periä kuluttajilta vain nimellisiä maksuja. 
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 
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pyritään helpottamaan perusmaksutilien 
tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 
valistuksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 82
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä unionin alueella.

1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
niiden maksujen avoimuudesta ja 
vertailukelpoisuudesta, joita kuluttajilta 
veloitetaan Euroopan unionissa pidetyistä 
ja unioniin sijoittautuneiden 
maksupalveluntarjoajien tarjoamista 
maksutileistä, ja säännöt maksutilien 
siirtämisestä jäsenvaltion alueella.

Or. en

Tarkistus 83
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ’laillisesti oleskelevalla’ jokaista 
EU:n alueella laillisesti oleskelevaa 
unionin kansalaista tai kolmannesta 
maasta tulevaa henkilöä, mukaan 
luettuina opiskelijat, työntekijät ja 
asunnottomat, joilla ei ole vakituista 
osoitetta;

Or. en
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Tarkistus 84
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ’maksutiliin liittyvillä palveluilla’ 
kaikkia maksutiliin liittyviä palveluja, 
myös maksupalveluja;

Or. en

Tarkistus 85
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ’siirtävällä maksupalveluntarjoajalla’ 
maksupalveluntarjoajaa, jolta tiedot 
kaikista toistuvista maksuista tai osasta 
niistä siirretään;

g) ’siirtävällä maksupalveluntarjoajalla’ 
maksupalveluntarjoajaa, jolta kuluttaja 
siirtää maksutilin;

Or. en

Tarkistus 86
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla’ 
maksupalveluntarjoajaa, jolle tiedot 
kaikista toistuvista maksuista tai osasta 
niistä siirretään;

h) ’vastaanottavalla 
maksupalveluntarjoajalla’ 
maksupalveluntarjoajaa, jolle kuluttaja 
siirtää maksutilin;

Or. en
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Tarkistus 87
Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

k) ’maksuilla’ mahdollisia maksuja, jotka 
kuluttajan on maksettava 
maksupalveluntarjoajalle 
maksupalveluiden tarjoamisesta tai 
maksutiliä koskevista maksutapahtumista; 
sopimusvelvoitteiden rikkomisesta 
aiheutuvia seuraamuksia ja maksuja ei 
katsota maksuiksi;

Or. cs

Tarkistus 88
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) ’siirtämisellä’ kuluttajan pyynnöstä 
tapahtuvaa tietojen siirtämistä 
maksupalveluntarjoajalta toiselle kaikista 
tai joistakin tilisiirtoja koskevista 
pysyväistoimeksiannoista, toistuvista 
suoraveloituksista ja toistuvista saapuvista 
tilisiirroista maksutililtä tai -tilille siten, 
että tilin positiivinen saldo joko siirretään 
tai ei maksutililtä toiselle tai että aiempi tili 
joko suljetaan tai ei;

m) ’siirtämisellä’ kuluttajan pyynnöstä 
tapahtuvaa tietojen siirtämistä 
maksupalveluntarjoajalta toiselle kaikista 
tai joistakin tilisiirtoja koskevista 
pysyväistoimeksiannoista, toistuvista 
suoraveloituksista ja toistuvista saapuvista 
tilisiirroista maksutililtä tai -tilille siten, 
että tilin positiivinen saldo joko siirretään 
tai ei maksutililtä toiselle tai että aiempi tili 
joko suljetaan tai ei; tili voidaan siirtää 
ainoastaan sillä edellytyksellä, että sen 
saldo on positiivinen tai nolla;

Or. en
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Perustelu

Maksupalveluntarjoajien ei pitäisi maksaa vastattavaa tai ottaa kuluttajan luottoriskiä.

Tarkistus 89
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – -r a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

r a) ’pankkipäivällä’ päivää, jona 
asianomaiset maksupalveluntarjoajat 
harjoittavat edellytetyllä tavalla 
liiketoimintaa hoitaakseen tässä 
direktiivissä asetettuja tehtäviä.

Or. en

Tarkistus 90
Preslav Borissov

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 palveluista, jotka kytkeytyvät 
maksutiliin, ja joiden osuus maksutiliin 
kytkeytyvimmistä edustavimmista 
palveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
80 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät. Jokaiseen palveluun 
sovelletaan ainoastaan yhtä nimeä.

Or. en
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Tarkistus 91
Olle Schmidt

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, joiden osuus sellaisista 
edustavimmista maksupalveluista, joista 
veloitetaan maksu kansallisella tasolla, on 
vähintään 80 prosenttia. Luettelossa on 
oltava kuhunkin palveluun liittyvät termit 
ja määritelmät.

Or. en

Tarkistus 92
Edvard Kožušník

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 vähintään 10 maksupalvelusta, 
joiden osuus sellaisista edustavimmista 
maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 
kansallisella tasolla, on vähintään 
60 prosenttia. Luettelossa on oltava 
kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 
määritelmät.

Or. cs

Tarkistus 93
Preslav Borissov



AM\1006208FI.doc 19/54 PE521.598v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

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 palveluille, jotka kytkeytyvät 
maksutiliin ja jotka ovat yhteisiä ainakin 
jäsenvaltioiden enemmistölle. EU:n 
standardoitu terminologia sisältää yhteisiin 
palveluihin liittyvät yhteiset termit ja 
määritelmät siten, että jokaiseen palveluun 
sovelletaan ainoastaan yhtä nimeä.

Or. en

Tarkistus 94
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

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 
asianmukaisessa ajassa ennen kuin 
maksupalveluntarjoajat tekevät kuluttajan 
kanssa maksutiliä koskevan sopimuksen, 
ne tiedottavat kuluttajalle ja antavat 
kuluttajalle maksuja koskevan 
tietoasiakirjan, joka sisältää luettelon 
kaikista maksutiliin kytkeytyvistä 
palveluista ja kutakin palvelua vastaavista 
maksuista. Jos maksuja muutetaan, 
kuluttajille on ilmoitettava kaikista 
muutoksista.

Or. en
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Tarkistus 95
Preslav Borissov

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 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksutiliin kytkeytyvistä 
palveluista tarjotaan osana 
rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

Or. en

Tarkistus 96
Olle Schmidt

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 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on 
ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista sisältyvät 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja, mikäli osia on mahdollista ostaa 
erillään, muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

Or. en

Tarkistus 97
Othmar Karas
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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 
pakettiin, koko paketista veloitettava 
maksu ja muista kuin 1 kohdassa 
tarkoitetuista palveluista veloitettava 
maksu.

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 
tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 
osana maksupalvelupakettia, josta 
veloitetaan pakettimaksu, maksuja 
koskevassa tietoasiakirjassa on ilmoitettava 
koko paketista veloitettava maksu, 
pakettiin sisältyvät palvelut ja kaikista
muista palveluista, jotka eivät sisälly 
pakettimaksuun, veloitettava maksu.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään, mitä kaikkea maksuja koskevaan tietoasiakirjaan on 
sisällytettävä.

Tarkistus 98
António Fernando Correia de Campos

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.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 20 
artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 
viranomaiset kehittävät yhteisen sanaston 
vähintään 1 kohdassa tarkoitetusta 
maksupalveluluettelosta ja siihen liittyvistä 
määritelmistä ja toimittavat sen 
maksupalveluntarjoajille, joiden on 
puolestaan asetettava se kuluttajien 
saataville.

Or. en

Tarkistus 99
Olle Schmidt



PE521.598v01-00 22/54 AM\1006208FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Maksupalveluntarjoajien on 
täytettävä edellä mainitut velvoitteet 
kahdentoista kuukauden kuluessa EU:n 
standardoidun luettelon julkaisemisesta 
3 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja tämän 
säännöksen 7 kohdan mukaisen 
täytäntöönpanosäännöksen 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 100
Preslav Borissov

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 
erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 
veloitetuista maksuista vähintään kerran 
vuodessa ja pyynnöstä. Erittely voidaan 
antaa kuluttajille sähköisenä tai paperilla 
osapuolten sopimalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 101
António Fernando Correia de Campos

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 
maksutta erittelyn kaikista kuluttajien 
maksutileiltä veloitetuista maksuista 
mieluiten kuukausittain, mutta vähintään
neljännesvuosittain, joko postitse tai 
sähköpostitse, kun tilinhaltijalla on tiliin 
liittyvä verkkopankkijärjestelmä. 

Or. en

Tarkistus 102
Edvard Kožušník

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 
sähköisen erittelyn kaikista kuluttajien 
maksutileiltä veloitetuista maksuista 
vähintään kerran vuodessa.

Or. cs

Tarkistus 103
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajille tiedotetaan kattavasti ja 
hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti tai 
sähköisesti, mikäli maksupalveluntarjoaja 
aikoo korottaa maksuja ennen vuotuisen 
erittelyn julkaisemista.

Or. en
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Tarkistus 104
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustakin palvelusta veloitettu 
yksikkömaksu, palvelun käyttökertojen 
lukumäärä tarkastelujakson aikana ja 
päivämäärä, jona palvelua käytettiin;

a) kustakin palvelusta veloitettu 
yksikkömaksu tai jos kyse on yhtenä 
palveluna pidettävästä paketista, koko 
paketista veloitettu maksu, palvelun 
käyttökertojen lukumäärä tarkastelujakson 
aikana ja päivämäärä, jona palvelua 
käytettiin;

Or. en

Tarkistus 105
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustakin palvelusta tarkastelujakson 
aikana veloitettujen maksujen 
kokonaismäärä;

b) kustakin palvelusta tai palvelupaketista 
tarkastelujakson aikana veloitettujen 
maksujen kokonaismäärä;

Or. en

Tarkistus 106
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikista palvelusta tarkastelujakson 
aikana veloitettujen maksujen 
kokonaismäärä.

c) kaikista palveluista tai palvelupaketeista
tarkastelujakson aikana veloitettujen 
maksujen kokonaismäärä.
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Or. en

Tarkistus 107
Preslav Borissov

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tilinylityksen kesto päivinä, sovellettu 
korko ja tarkastelujakson aikana 
maksetun koron kokonaismäärä;

Or. en

Tarkistus 108
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajia varoitetaan etukäteen, mikäli 
maksupalveluntarjoaja aikoo korottaa 
maksuja ennen vuotuisen erittelyn 
julkaisemista.

Or. en

Tarkistus 109
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 

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

sopimustiedoissaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan termejä ja määritelmiä, jotka 
sisältyvät 3 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettuun luetteloon maksutiliin 
kytkeytyvistä palveluista.

Or. en

Tarkistus 110
Cornelis de Jong

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 
edustavimmista maksupalveluista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat käyttävät 
sopimustiedoissaan ja kaupallisissa 
tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 
määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 
kaikista maksutiliin kytkeytyvistä 
palveluista.

Or. en

Tarkistus 111
Cornelis de Jong

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 

2. Maksupalveluntarjoajat voivat käyttää 
markkinointinimiä viitatessaan 
palveluihinsa sopimustiedoissaan ja 
kaupallisissa tiedoissaan edellyttäen, että 
ne yksilöivät tarvittaessa palvelua 
vastaavan termin 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetussa kaikkien maksutiliin 
kytkeytyvien palvelujen luettelossa. 
Maksupalveluntarjoajat eivät saa käyttää 
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tietoasiakirjassa tai maksuerittelyssä. markkinointinimiä maksuja koskevassa 
tietoasiakirjassa tai maksuerittelyssä.

Or. en

Tarkistus 112
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) oltava toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista maksupalveluntarjoajista;

a) oltava toiminnallisesti riippumattomia 
kaikista maksupalveluntarjoajista; 
verkkosivuston omistajaa ja tarjoajaa 
koskevien tietojen olisi oltava helposti 
saatavilla ja näkyvissä;

Or. en

Tarkistus 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komission teksti Tarkistus

a a) oltava puolueettomia ja esitettävä 
selvästi perusteet, joita käytetään 
määritettäessä maksutilin käyttäjälle 
suositeltavaa maksutiliä;

Or. en

Tarkistus 114
Sergio Gaetano Cofferati

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

a b) pidätyttävä esittämästä 
maksupalveluntarjoajien, näiden 
edustajien, kumppaneiden tai 
tuotemerkkien mainoksia kotisivuillaan 
tai vertailusivustoilla;

Or. en

Tarkistus 115
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) annettava ajantasaisia tietoja; c) annettava ajantasaisia, tarkkoja ja 
käyttäjäystävällisiä tietoja;

Or. en

Tarkistus 116
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) annettava riittävän kattava käsitys 
maksutilimarkkinoista;

d) annettava riittävän kattava käsitys 
maksutilimarkkinoista ja tietoa siitä, miten 
suuren markkinaosuuden niiden 
verkkosivusto kattaa;

Or. en

Tarkistus 117
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) otettava eturistiriitojen välttämiseksi 
käyttöön järjestelmiä, joilla varmistetaan, 
etteivät välittömät tai välilliset omistus- tai 
liikesuhteet estä tässä kohdassa 
lueteltujen edellytysten täyttymistä;

Or. en

Tarkistus 118
Edvard Kožušník

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.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 119
Wim van de Camp
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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. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa osana pakettia, 
maksupalveluntarjoaja informoi kuluttajaa 
kaikista pakettiin kuuluvista tuotteista ja 
palveluista.

Or. en

Perustelu

Alankomaissa ja eräissä muissa maissa, kuten Belgiassa, on tavallista, että kuluttaja maksaa 
kertamaksun tavallisesta maksutilistä. Kustannusten jyvittäminen palveluittain tekisi 
kuluttajille asiasta monimutkaisemman ja mitä todennäköisimmin myös kalliimman, koska 
useimmat palvelut ovat tapahtumapalveluja, joten kustakin tapahtumasta perittäisiin maksu. 
Kaikki tavalliset palvelut kattava pakettimaksu on Alankomaissa halvin muihin jäsenvaltioihin 
verrattuna.

Tarkistus 120
Othmar Karas

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. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 
rahoituspalvelun tai tuotteen kanssa osana 
pakettia, maksupalveluntarjoaja informoi 
kuluttajaa siitä, onko maksutili mahdollista 
ostaa erikseen, ja jos näin on, antaa 
kuluttajalle erikseen tietoa kuhunkin 
paketissa tarjottuun rahoitustuotteeseen ja 
-palveluun liittyvistä kustannuksista ja 
maksuista, edellyttäen että kyseiset tuotteet 
ja palvelut voidaan ostaa myös erikseen.
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Or. en

Perustelu

On syytä erottaa toisistaan paketoitu maksutili, joka on osa maksupalvelupakettia, ja 
maksutili, jota tarjotaan yhdessä muiden rahoituspalvelujen, kuten vakuutuksen, kanssa. 
Kuluttajalle on ilmoitettava ostettavan paketin osat, paketin kustannukset sekä 
lisäkustannukset rahoituspalveluista, jotka voidaan ostaa myös erillään.

Tarkistus 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Osuuden hankkimista 
osuustoiminnasta ei katsota 2 kohdan 
mukaiseksi tuotteeksi tai palveluksi.

Or. de

Perustelu

Monet kuluttajat hoitavat raha-asioitaan järjestäytymällä kollektiivisesti
osuuspankkitoimintaan. Koska osuustoiminnan keskeinen ajatus on, että käyttäjät ovat 
jäseniä, eräät osuuspankit asettavat jäsenyyden ehdoksi tilin avaamiselle. Koska EU edistää 
osuuskuntia oikeudellisena yksikkönä muun muassa eurooppaosuuskunnan säännöillä, on 
täysin hyväksyttävää kytkeä tilin avaaminen ja jäsenyys toisiinsa.

Tarkistus 122
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 10 
artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

Luvussa III vahvistettuja siirtämistä 
koskevia säännöksiä sovelletaan 
ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa 
siirrettäviin maksutileihin. Kunkin 
jäsenvaltion on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
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jokaiselle kuluttajalle, jolla on sen alueelle
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

Or. en

Tarkistus 123
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 10 
artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin 
sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämä maksutili.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 
jokaiselle kuluttajalle, jolla on samaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneen 
maksupalveluntarjoajan ylläpitämä 
maksutili.

Or. en

Tarkistus 124
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kotimaisten maksupalveluntarjoajien 
välillä tehtävien siirtämisten osalta 
jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
säätää säännöksiä, jotka poikkeavat 
10 artiklan säännöksistä, jos siten 
saavutetaan kuluttajaa selvästi 
hyödyttäviä tehokkuusetuja. Tämä pätee 
erityisesti jo toimiviin 
siirtämispalvelujärjestelmiin.

Or. en
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Tarkistus 125
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Yhden pankkipäivän kuluessa 2 
kohdassa tarkoitetun luvan 
vastaanottamisesta vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan on pyydettävä 
siirtävää maksupalveluntarjoajaa 
suorittamaan seuraavat tehtävät:

3. Kolmen pankkipäivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetun luvan 
vastaanottamisesta vastaanottavan 
maksupalveluntarjoajan on pyydettävä 
siirtävää maksupalveluntarjoajaa 
suorittamaan seuraavat tehtävät:

Or. en

Tarkistus 126
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sellaisen automatisoidun järjestelmän 
tarjoaminen, jolla pysyväistoimeksiannot 
ja suoraveloitukset ohjataan 
vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 
ylläpitämälle kuluttajan tilille vähintään 
vuoden ajan;
(Tämä on -a alakohta). Se on sijoitettava 
ennen a alakohtaa.)

Or. en

Tarkistus 127
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) maksutilin sulkeminen; d) maksutilin sulkeminen maksutta;

Or. en

Tarkistus 128
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1–7 kohdassa olevia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun
siirtopalvelun käynnistäjä on toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunut 
maksupalveluntarjoaja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 129
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1–7 kohdassa olevia säännöksiä 
sovelletaan myös silloin, kun 
siirtopalvelun käynnistäjä on toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunut 
maksupalveluntarjoaja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
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practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 130
Preslav Borissov

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 
säännöstä tarkastellaan uudelleen 27 
artiklan nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 131
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, joita siirtävä 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta pitämänsä 
maksutilin irtisanomisesta, määritetään 
direktiivin 2007/64/EY 45 artiklan 2 
kohdan mukaisesti.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 132
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, joita siirtävä 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta pitämänsä 
maksutilin irtisanomisesta, määritetään 
direktiivin 2007/64/EY 45 artiklan 2 
kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 133
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, joita siirtävä 
maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 
veloittaa kuluttajalta pitämänsä maksutilin 
irtisanomisesta, määritetään direktiivin 
2007/64/EY 45 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtävä maksupalveluntarjoaja ei veloita
kuluttajalta maksuja pitämänsä maksutilin 
irtisanomisesta.

Or. en

Tarkistus 134
Preslav Borissov
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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 
maksupalveluntarjoajan todellisia 
kustannuksia.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siirtävä tai vastaanottava 
maksupalveluntarjoaja ei veloita
kuluttajalta maksuja 10 artiklan nojalla 
tarjotuista palveluista.

Or. en

Tarkistus 135
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
mahdollisimman pian korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

Or. en

Tarkistus 136
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta.

taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 
koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 
maksupalveluntarjoaja laiminlyö 
10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 
viipymättä korvaus kyseiseltä 
maksupalveluntarjoajalta. Todistustaakka 
on maksupalveluntarjoajalla, jonka on 
osoitettava noudattaneensa 10 artiklassa 
säädettyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 137
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siirtoprosessista mahdollisesti 
veloitettavat maksut;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 138
Evelyne Gebhardt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 
heidän kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa 
vuoksi, kun he hakevat tai käyttävät 
maksutiliä unionissa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
unionissa laillisesti oleskelevia kuluttajia 
syrjitä heidän kansalaisuutensa tai 
asuinpaikkansa vuoksi, kun he hakevat tai 
käyttävät maksutiliä unionissa. 
Perusmaksutilin haltijana oleminen ei 
myöskään saa olla millään tavoin 
syrjivää. On kiellettyä osoittaa näkyvää 
syrjintää esimerkiksi kortin erilaisen 
ulkoasun, erilaisen tilinumerosarjan tai 
korttinumerosarjan avulla.



AM\1006208FI.doc 39/54 PE521.598v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 139
Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

15 artikla Poistetaan.
Mahdollisuus käyttää perusmaksutiliä
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.
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.
3. Maksupalveluntarjoajat eivät voi hylätä 
perusmaksutilin käyttöä koskevaa 
hakemusta lukuun ottamatta seuraavia 
tapauksia:
a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 
sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 
ylläpitämä maksutili, jonka kautta 
kuluttaja voi käyttää 17 artiklan 1 
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kohdassa lueteltuja maksupalveluita;
b) jos direktiivin 2005/60/EY II luvussa 
vahvistetut edellytykset jäävät täyttymättä.
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.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoaja toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet direktiivin 
2005/60/EY III luvun nojalla 3 kohdan b 
alakohdan mukaisissa tapauksissa.
6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
perusmaksutilin käyttömahdollisuuden 
ehdoksi aseteta lisäpalveluiden ostamista.

Or. cs

Tarkistus 140
Preslav Borissov

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 
kaikki maksupalveluntarjoajat tarjoavat
perusmaksutiliä kuluttajille niiden alueella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutilejä eivät tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. en
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Tarkistus 141
Edvard Kožušník

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 
vähintään yksi maksupalveluntarjoaja
tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 
alueella.

Or. cs

Tarkistus 142
Catherine Stihler

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 
kaikki maksupalveluntarjoajat tarjoavat
perusmaksutiliä kuluttajille niiden alueella. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutilejä eivät tarjoa vain sellaiset 
maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 
tilejä ainoastaan 
verkkopankkijärjestelmässä.

Or. en

Tarkistus 143
Olle Schmidt

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

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun kuluttajalta evätään mahdollisuus 
avata maksutili vapailla markkinoilla, 
epäämistä koskevaan 
maksupalveluntarjoajan kirjeeseen 
sisältyy pakollinen maininta 
lainmukaisesta oikeudesta 
perusmaksutiliin sekä maininta 
vaihtoehtoisesta riitojenratkaisuelimestä 
ja sen yhteystiedoista.

Or. en

Tarkistus 144
Preslav Borissov

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

Or. en

Tarkistus 145
Evelyne Gebhardt
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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. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unionissa laillisesti oleskelevilla
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, pyytämällä kuluttajaa 
allekirjoittamaan kunnian ja omantunnon 
kautta annettavan vakuutuksen.

Or. en

Tarkistus 146
Othmar Karas

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 

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

perusmaksutilin avaamista 
maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 
että kuluttajalla ei jo ole maksutiliä niiden 
alueella. Kuluttaja voi tätä tarkoitusta 
varten antaa maksupalveluntarjoajalle 
vakuutuksen kunnian ja omantunnon 
kautta tai rahoituslaitoksen ilmoituksen, 
joka osoittaa, että kuluttajalta on evätty 
tavanomainen maksutili.

Or. en

Perustelu

On kyseenalaista, voiko maksupalveluntarjoaja todentaa, onko kuluttajalla maksutili alueella 
– tai olisiko tätä edes syytä sallia, kun otetaan huomioon tietosuoja. Siksi 
maksupalveluntarjoajien olisi hyväksyttäjä kuluttajan antama vakuutus kunnian tai 
omantunnon kautta siitä, ettei kuluttajalla jo ole maksutiliä. Maksupalveluntarjoajien olisi 
hyväksyttävä myös vähintään yhden rahoituslaitoksen antama ilmoitus, että kuluttajalta on 
evätty tällainen maksutili.

Tarkistus 147
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, 
kuten asunnottomia, luku- ja 
kirjoitustaidottomia ja heikosti lukevia 
sekä ikääntyneitä, avustetaan aktiivisesti 
tavanomaisen maksutilin avaamisessa 
muun muassa kannustamalla pankkialaa 
ja haavoittuvassa asemassa olevien 
ryhmien auttamiseen sitoutuneita 
kansalaisjärjestöjä 
yhteisymmärryspöytäkirjan laatimiseen.

Or. en
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Tarkistus 148
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jos on havaittu rikoksia, kuten 
petoksia.

Or. en

Tarkistus 149
Birgit Collin-Langen

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jos kuluttajalla on jo perusmaksutili 
toisessa jäsenvaltiossa.

Or. de

Tarkistus 150
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun kuluttaja on antanut tietoisesti 
virheellisiä tietoja saadakseen 
perusmaksutilin, ja häneltä olisi muutoin 
eli oikeellisten tietojen perusteella evätty 
oikeus saada tällainen tili;

Or. en
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Tarkistus 151
Preslav Borissov

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

Or. en

Tarkistus 152
Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Perusmaksutilin ominaisuudet
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perusmaksutili sisältää seuraavat 
maksupalvelut:
a) palvelut, jotka mahdollistavat kaikki 
maksutilin avaamisen, käyttämisen ja 
sulkemisen edellyttämät toiminnot;
b) palvelut, jotka mahdollistavat rahan 
tallettamisen maksutilille;
c) palvelut, jotka mahdollistavat käteisen 
nostamisen maksutililtä unionissa;
d) seuraavien maksutapahtumien 
suorittaminen unionissa:
1) suoraveloitus;
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2) maksutapahtumien toteuttaminen 
maksukortilla, mukaan lukien 
verkkomaksut;
3) tilisiirrot.
2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen 
palveluiden osalta vähimmäismäärä 
operaatioita, jotka tarjotaan kuluttajalle 
mahdollista 17 artiklassa tarkoitettua 
maksua vastaan. Operaatioiden 
vähimmäismäärän on oltava kohtuullinen 
ja kyseisen jäsenvaltion yleisen 
kaupallisen menettelyn mukainen.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajat voivat hoitaa ja käynnistää 
maksutapahtumia perusmaksutililtään 
maksupalveluntarjoajan 
verkkopankkijärjestelmän välityksellä, jos 
sellainen on käytettävissä.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
kuluttajalle tarjota tilinylitysoikeutta 
perusmaksutilin yhteydessä.

Or. cs

Tarkistus 153
Jean-Pierre Audy

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 
maksutilin yhtenä peruspiirteenä.

Or. fr

Tarkistus 154
Edvard Kožušník



PE521.598v01-00 48/54 AM\1006208FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Veloitettavat maksut
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat tarjoavat 16 
artiklassa mainitut palvelut maksutta tai 
kohtuullista maksua vastaan.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksut, jotka kuluttajilta veloitetaan 
puitesopimuksessa vahvistettujen 
sitoumusten jättämisestä täyttämättä, ovat 
kohtuullisia.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 
kohtuullisen maksun käyttäen yhtä tai 
useampaa seuraavista kriteereistä:
a) kansalliset tulotasot;
b) maksutileistä veloitettavat 
keskimääräiset palvelumaksut 
asianomaisessa jäsenvaltiossa;
c) perusmaksutilin tarjontaan liittyvät 
kokonaiskustannukset;
d) kansalliset kuluttajahinnat.
4. Euroopan pankkiviranomainen laatii 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan 
nojalla ohjeet avustaakseen toimivaltaisia 
viranomaisia.

Or. cs

Tarkistus 155
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta
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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 
nimellistä maksua vastaan.

Or. en

Tarkistus 156
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Tarkistus 157
Edvard Kožušník

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 kohtuullista 
maksua vastaan.

Or. cs

Tarkistus 158
Jean-Pierre Audy
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) kansalliset tulotasot;
b) maksutileistä veloitettavat 
keskimääräiset palvelumaksut 
asianomaisessa jäsenvaltiossa;
c) perusmaksutilin tarjontaan liittyvät 
kokonaiskustannukset;
d) kansalliset kuluttajahinnat.

Or. fr

Tarkistus 159
Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Puitesopimukset ja niiden irtisanominen
1. Perusmaksutilin käytön mahdollistaviin 
puitesopimuksiin sovelletaan direktiivin 
2007/64/EY säännöksiä, jollei 2 ja 3 
kohdassa toisin säädetä.
2. Maksupalveluntarjoaja voi irtisanoa 
puitesopimuksen yksipuolisesti, jos 
vähintään yksi seuraavista edellytyksistä 
täyttyy:
a) kuluttaja on käyttänyt tiliä tahallisesti 
rikolliseen toimintaan;
b) tilillä ei ole toteutettu yhtään 
tapahtumaa yli 12 perättäisen kuukauden 
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aikana;
c) kuluttaja on antanut tietoisesti 
virheellisiä tietoja saadakseen 
perusmaksutilin, kun oikeellisten tietojen 
antaminen ei olisi antanut oikeutta tilin 
avaamiseen;
d) kuluttaja ei enää asu laillisesti 
unionissa tai on sittemmin avannut toisen 
maksutilin jäsenvaltiossa, jossa hänellä jo 
on perusmaksutili.
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.

Or. cs

Tarkistus 160
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuluttaja on käyttänyt tiliä tahallisesti 
rikolliseen toimintaan;

a) kuluttaja on käyttänyt tiliä tahallisesti 
rikolliseen toimintaan, rahanpesuun tai 
terrorismin rahoittamiseen;

Or. fr

Tarkistus 161
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta
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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 162
Jean-Pierre Audy

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 12 perättäisen kuukauden aikana, 
vaikka tilin käyttämättömyydestä on jo 
annettu kaksi ilmoitusta, joista 
ensimmäinen 10 perättäisen kuukauden 
jälkeen ja toinen 11 perättäisen 
kuukauden jälkeen;

Or. fr

Tarkistus 163
Edvard Kožušník

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Perusmaksutilejä koskevat yleiset tiedot
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.
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2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville tietoja tarjolla 
olevien perusmaksutilien erityispiirteistä, 
niistä veloitettavista maksuista ja niiden 
käyttöehdoista. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että kuluttajia 
informoidaan siitä, ettei lisäpalveluiden 
osto ole pakollista perusmaksutilin 
saamiseksi.

Or. cs

Tarkistus 164
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville tietoja tarjolla olevien 
perusmaksutilien erityispiirteistä, niistä 
veloitettavista maksuista ja niiden 
käyttöehdoista. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että kuluttajia informoidaan 
siitä, ettei lisäpalveluiden osto ole 
pakollista perusmaksutilin saamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat asettavat 
kuluttajien saataville helposti saatavia
tietoja ja asianmukaista apua tarjolla 
olevien perusmaksutilien erityispiirteistä, 
niistä veloitettavista maksuista ja niiden 
käyttöehdoista. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että kuluttajia informoidaan 
siitä, ettei lisäpalveluiden osto ole 
pakollista perusmaksutilin saamiseksi.

Or. en

Tarkistus 165
Preslav Borissov

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on tuettava 
oppilaitosten ja konsulttiyhtiöiden 
aloitteita, joilla parannetaan 
talouskasvatusta, jotta voidaan torjua 
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ylivelkaantumista ja minimoida kaikkien 
kuluttajien riski syrjäytyä taloudellisesti.
On myönnettävä kannustimia 
maksupalveluntarjoajille, jotka tarjoavat 
kuluttajille opastusta ja apua 
rahoitusasioiden vastuullisessa 
hoitamisessa.

Or. en

Tarkistus 166
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta

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 tarkoitetuilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat 
toimivaltuudet. Viranomaisten on 
kuultava säännöllisesti asianomaisia 
sidosryhmiä, myös kuluttajien edustajia, 
jotta varmistetaan tämän direktiivin 
tehokas noudattaminen ja valvotaan sitä.
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


