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Tarkistus 1
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että kuluttajille koko Euroopan 
unionissa on taattava oikeus 
mahdollisuuteen käyttää maksupalveluja ja 
että heidän on hyödyttävä joka mielessä 
sisämarkkinoista;

A. katsoo, että kuluttajille koko Euroopan 
unionissa on taattava oikeus 
mahdollisuuteen käyttää
perusmaksupalveluja ilman erillistä 
maksua ja että heidän on hyödyttävä joka 
mielessä sisämarkkinoista;

Or. en

Tarkistus 2
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että tämä oikeus on oltava 
jokaisella laillisesti unionin alueella 
asuvalla henkilöllä ja että henkilöiden
liikkumisvapaus on ensiarvoisen tärkeää, 
erityisesti opiskelijoille, työntekijöille, 
lähetetyille työntekijöille ja 
kausityöntekijöille eli kaikille henkilöille, 
jotka toimensa takia liikkuvat rajojen yli, 
mutta myös henkilöille, joilla on pienet 
tulot tai jotka ovat henkilökohtaisessa 
konkurssissa;

B. katsoo, että tämä oikeus on oltava 
jokaisella laillisesti unionin alueella 
asuvalla henkilöllä ja että liikkumisvapaus 
on ensiarvoisen tärkeää;

Or. en

Tarkistus 3
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos



PE487.690v01-00 4/43 AM\898470FI.doc

FI

Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että tämän oikeuden on 
koskettava myös henkilöitä, jotka haluavat 
avata pankkitilin jossakin jäsenvaltiossa, 
ilman että heidän on pakko sulkea jo 
olemassa oleva pankkitili toisessa 
jäsenvaltiossa;

C. katsoo, että tämän oikeuden on 
koskettava myös henkilöitä, jotka yhtä
jäsenvaltiota koskevan kytköksen vuoksi 
haluavat avata pankkitilin kyseisessä
jäsenvaltiossa, ilman että heidän on pakko 
sulkea jo olemassa oleva pankkitili toisessa 
jäsenvaltiossa; 

Or. de

Tarkistus 4
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. katsoo, että lisäpalveluiden ja muiden 
tuotteiden ostamista ei saisi asettaa 
tavanomaisen maksutilin 
käyttömahdollisuuden ehdoksi;

Or. el

Tarkistus 5
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että maksupalveluntarjoajat 
soveltavat maksutilien avaamiseen 
kelpoisuusperusteita, jotka ovat 
rajoittavampia kuin lainsäädännössä 
edellytetään, ja että ne estävät työntekijöitä
käyttämästä täysimittaisesti 

D. katsoo, että maksupalveluntarjoajat 
soveltavat maksutilien avaamiseen 
kelpoisuusperusteita, jotka ovat 
rajoittavampia kuin lainsäädännössä 
edellytetään, ja että ne estävät käyttämästä
täysimittaisesti liikkumisvapautta
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liikkumisvapauttaan unionissa; unionissa;

Or. en

Tarkistus 6
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan F kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. katsoo, että komissio ilmoitti 
vuonna 2011 esittämässään työohjelmassa 
esittävänsä säädöksen mahdollisuudesta 
käyttää pankkitiliä ja esitti sen sijaan 
18. heinäkuuta 2011 ainoastaan 
suosituksen mahdollisuudesta käyttää 
tavanomaista maksutiliä; katsoo, että 
ainoastaan säädöksellä voidaan taata 
kansalaisille tarvittava oikeusvarmuus;

F. katsoo, että komissio ilmoitti 
vuonna 2011 esittämässään työohjelmassa 
esittävänsä säädöksen mahdollisuudesta 
käyttää pankkitiliä ja esitti sen sijaan 
18. heinäkuuta 2011 ainoastaan 
suosituksen mahdollisuudesta käyttää 
tavanomaista maksutiliä; katsoo, että 
pankkien vapaaehtoista sitoutumista 
mahdollisuuteen käyttää tavanomaista 
maksutiliä ei ole toistaiseksi kyetty 
varmistamaan tehokkaasti; katsoo, että 
ainoastaan säädöksellä voidaan taata 
kansalaisille tarvittava oikeusvarmuus;

Or. de

Tarkistus 7
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan F kappale 

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. katsoo, että komissio ilmoitti 
vuonna 2011 esittämässään työohjelmassa 
esittävänsä säädöksen mahdollisuudesta 
käyttää pankkitiliä ja esitti sen sijaan 
18. heinäkuuta 2011 ainoastaan 
suosituksen mahdollisuudesta käyttää 
tavanomaista maksutiliä; katsoo, että 
ainoastaan säädöksellä voidaan taata 

F. katsoo, että komissio ilmoitti 
vuonna 2011 esittämässään työohjelmassa 
esittävänsä säädöksen mahdollisuudesta 
käyttää pankkitiliä ja esitti sen sijaan 
18. heinäkuuta 2011 ainoastaan 
suosituksen mahdollisuudesta käyttää 
tavanomaista maksutiliä; toteaa, että 
suosituksesta huolimatta 15 jäsenvaltiolla 
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kansalaisille tarvittava oikeusvarmuus; ei vielä ole säännöksiä tai vapaaehtoisia 
määräyksiä, joilla pankeilta 
edellytettäisiin peruspankkipalvelujen 
tarjoamista; katsoo, että ainoastaan 
säädöksellä voidaan taata tavallisille 
ihmisille tarvittava oikeusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 8
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan F kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. katsoo, että komissio ilmoitti 
vuonna 2011 esittämässään työohjelmassa 
esittävänsä säädöksen mahdollisuudesta 
käyttää pankkitiliä ja esitti sen sijaan 
18. heinäkuuta 2011 ainoastaan 
suosituksen mahdollisuudesta käyttää 
tavanomaista maksutiliä; katsoo, että 
ainoastaan säädöksellä voidaan taata 
kansalaisille tarvittava oikeusvarmuus;

F. katsoo, että komissio ilmoitti 
vuonna 2011 esittämässään työohjelmassa 
esittävänsä säädöksen mahdollisuudesta 
käyttää pankkitiliä ja esitti sen sijaan 
18. heinäkuuta 2011 ainoastaan 
suosituksen mahdollisuudesta käyttää 
tavanomaista maksutiliä; katsoo, että 
säädöksellä voidaan paremmin taata 
kansalaisille tarvittava oikeusvarmuus;

Or. en

Tarkistus 9
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

F a. katsoo, että myös markkinoiden on 
sopeuduttava tavanomaisen maksutilin 
korttien laajaan hyväksymiseen 
esimerkiksi luottokorttien ohella, jotta 
markkinat voivat tukea tavanomaisten
maksutilien yleistymistä; 
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Or. de

Tarkistus 10
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. katsoo, että jos kuluttajilla ei ole 
mahdollisuutta käyttää maksutilejä, he 
eivät voi osallistua rahoituspalvelujen 
päämarkkinoiden toimintaan eivätkä saada 
käyttöönsä keskeisiä tavaroita ja palveluita, 
mikä heikentää sosiaalista ja taloudellista 
osallisuutta tai estää sen, mistä on usein 
haittaa juuri muita heikommassa 
asemassa olevalle väestön osalle;

G. katsoo, että jos kuluttajilla ei ole 
mahdollisuutta käyttää maksutilejä, he 
eivät voi osallistua rahoituspalvelujen 
päämarkkinoiden toimintaan eivätkä saada 
käyttöönsä keskeisiä tavaroita ja palveluita, 
mikä heikentää sosiaalista ja taloudellista 
osallisuutta tai estää sen;

Or. en

Tarkistus 11
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan H kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

H. katsoo, että on tarpeen vahvistaa koko 
unionissa periaatteet tavanomaisen 
maksutilin käytön mahdollisuudesta ja 
soveltaa niitä johdonmukaisesti ottaen 
huomioon sosiaalisen osallisuuden ja 
koheesion edistämisen;

H. katsoo, että on tarpeen vahvistaa koko 
unionissa periaatteet tavanomaisen 
maksutilin käytön mahdollisuudesta ja 
soveltaa niitä johdonmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 12
Olle Schmidt
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan J kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

J. katsoo, että opiskelijoilla, työntekijöillä 
sekä palveluntarjoajilla, jotka haluavat 
elää eurooppalaisessa liikkumisvapaudessa, 
on usein suuria vaikeuksia käyttää tätä 
vapautta;

J. katsoo, että niillä, jotka haluavat elää 
eurooppalaisessa liikkumisvapaudessa, on 
usein suuria vaikeuksia käyttää tätä 
vapautta;

Or. en

Tarkistus 13
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

J a. katsoo, että koska pankkikäytänteisiin 
liittyy vaikeuksia, olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota yhteiskunnan tiettyihin 
erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, kuten asunnottomiin kuluttajiin 
sekä luku- ja kirjoitustaidottomiin ja 
heikosti lukeviin kuluttajiin ja 
ikääntyneisiin kuluttajiin; 

Or. en

Tarkistus 14
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan K kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

K. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella (SEPA) on parhaillaan 
tarkoitus varmistaa, että yksi pankkitili 
riittää kaikkien kansallisten ja 

K. katsoo, että yhtenäisellä 
euromaksualueella (SEPA) on parhaillaan 
tarkoitus varmistaa, että yksi pankkitili 
riittää kaikkien kansallisten ja 
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kansainvälisten maksutapahtumien 
hoitamiseen, mutta että tätä toimenpidettä 
ei ole vielä saatu päätökseen; katsoo, että 
tämä tilanne edellyttää ehdottomasti 
täydentäviin toimenpiteisiin ryhtymistä sen 
vaikutuksen vahvistamiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa;

kansainvälisten maksutapahtumien 
hoitamiseen, mutta että tätä toimenpidettä 
ei ole vielä saatu päätökseen; katsoo, että 
tämä tilanne edellyttää ehdottomasti 
palveluja ja niihin liittyviä kustannuksia 
koskevan avoimuuden lisäämistä sekä 
täydentäviin toimenpiteisiin ryhtymistä sen 
vaikutuksen vahvistamiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistus 15
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan L kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

L. katsoo, että kuluttajien, joilla ei ole 
pankkitiliä, on pakko käyttää käteistä, mikä 
merkitsee maksuvaihtoehtojen valikoiman 
pienenemistä ja syrjäytymistä sähköisestä 
kaupankäynnistä ja on lisäksi kalliimpaa ja 
vaikutukseltaan sama kuin 
”köyhyyslisän” periminen; katsoo, että 
tämä on tilanne erityisesti tiettyjen 
suojattomien yhteiskuntaryhmien, kuten 
asunnottomien, eläkeläisten ja 
maahanmuuttajien kohdalla;

L. katsoo, että kuluttajien, joilla ei ole 
pankkitiliä, on pakko käyttää käteistä, mikä 
merkitsee maksuvaihtoehtojen valikoiman 
pienenemistä ja syrjäytymistä sähköisestä 
kaupankäynnistä ja on lisäksi kalliimpaa;

Or. en

Tarkistus 16
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan M kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

M. katsoo, että elämä ilman asuinmaassa 
avattua pankkitiliä vähentää huomattavasti 

M. katsoo, että elämä ilman asuinmaassa 
avattua pankkitiliä vähentää huomattavasti 
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mahdollisuuksia saada pysyvä työpaikka, 
vuokrata asunto, maksaa veroja ja saada 
palkkaa; katsoo, että pankkitilin avaamisen 
estäminen tai epäedullisempien ehtojen 
tarjoaminen asuinpaikan perusteella on 
syrjintää, joka on usein tarpeetonta ja 
ristiriidassa kansalaisten ja työntekijöiden 
liikkumisvapauden kanssa;

mahdollisuuksia saada pysyvä työpaikka, 
vuokrata asunto, maksaa veroja ja saada 
palkkaa; katsoo, että pankkitilin avaamisen 
estäminen tai epäedullisempien ehtojen 
tarjoaminen sosiaalisen ja taloudellisen 
tilanteen perusteella on syrjivää;

Or. en

Tarkistus 17
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan N kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

N. katsoo, että sekä kuluttajat että yritykset 
hyötyisivät, jos niille – Euroopan 
parlamentin toimeksi antaman 
tutkimuksen mukaan – 30 miljoonalle 
ihmiselle, joilla ei ole pankkitiliä, 
annettaisiin mahdollisuus käyttää 
tavanomaista maksutiliä ja siten 
vahvistettaisiin sisämarkkinoita ja 
kuluttajan oikeuksia;

N. katsoo, että sekä kuluttajat että yritykset 
hyötyisivät, jos niille 30 miljoonalle yli 
18-vuotiaalle, joilla ei Euroopan 
parlamentin toimeksi antaman 
tutkimuksen mukaan ole pankkitiliä, 
annettaisiin mahdollisuus käyttää 
tavanomaista maksutiliä; katsoo, että siten 
vahvistettaisiin sisämarkkinoita ja 
kuluttajan oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 18
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Suositus 1 – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 
2011/83/EU mukaisesti kuluttaja on 
luonnollinen henkilö, joka toimii 
tarkoituksessa, joka ei liity hänen 
harjoittamaansa elinkeino-, liike-, käsityö-

Kuluttajan oikeuksista annetun direktiivin 
2011/83/EU mukaisesti kuluttaja on 
luonnollinen henkilö, joka toimii 
tarkoituksessa, joka ei liity hänen 
harjoittamaansa elinkeino-, liike-, käsityö-
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tai ammattitoimintaan. Tätä määritelmää 
muotoillessaan komission on 
täsmennettävä, että myös liikkuvat 
työntekijät ja opiskelijat ovat kuluttajia ja 
että heillä on siten oikeus mahdollisuuteen 
käyttää tavanomaista maksutiliä.

tai ammattitoimintaan. Tätä määritelmää 
muotoillessaan komission on 
täsmennettävä, että myös kaikki liikkuvat 
unionin alueella asuvat ovat kuluttajia ja 
että heillä on siten oikeus mahdollisuuteen 
käyttää tavanomaista maksutiliä.

Or. en

Tarkistus 19
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Tavanomainen maksutili on pankkitili, 
jonka avulla kuluttaja voi toteuttaa kaikki 
tavanomaiset, tilin katteen sallimat 
maksutapahtumat.

Tavanomainen maksutili on pankkitili, 
jonka avulla kuluttaja voi toteuttaa kaikki 
tavanomaiset, tilin katteen sallimat 
maksutilitoiminnot, mukaan luettuina 
rahan tallettaminen maksutilille ja 
tapahtumien vastaanottaminen, sekä 
suoraveloitusta, tilisiirtoa, käteisnostoa ja 
maksutapahtumia koskevat toimeksiannot 
tavanomaisella maksukortilla ja tiliotteen 
hankkiminen. 

Or. en

Tarkistus 20
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 1 – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Tavanomainen maksutili on pankkitili, 
jonka avulla kuluttaja voi toteuttaa kaikki 
tavanomaiset, tilin katteen sallimat 
maksutapahtumat.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 21
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 1 – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Oikeuden mahdollisuuteen käyttää 
tavanomaista maksutiliä on koskettava 
kaikkia kuluttajia, mikäli sen esteenä ei 
ole painavia syitä. Kyseessä on oikeus 
mahdollisuuteen käyttää tavanomaista 
maksutiliä eikä velvollisuus hankkia 
pankkitili. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 22
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 1 – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Oikeuden mahdollisuuteen käyttää 
tavanomaista maksutiliä on koskettava 
kaikkia kuluttajia, mikäli sen esteenä ei ole 
painavia syitä. Kyseessä on oikeus 
mahdollisuuteen käyttää tavanomaista 
maksutiliä eikä velvollisuus hankkia 
pankkitili.

Oikeuden mahdollisuuteen käyttää 
tavanomaista maksutiliä on koskettava 
kaikkia kuluttajia, mikäli sen esteenä ei ole 
perusteltuja syitä. Kyseessä on oikeus 
mahdollisuuteen käyttää tavanomaista 
maksutiliä eikä velvollisuus hankkia 
pankkitili.

Or. en

Tarkistus 23
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 1 – 3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

Oikeuden mahdollisuuteen käyttää 
tavanomaista maksutiliä on koskettava 
kaikkia kuluttajia, mikäli sen esteenä ei ole 
painavia syitä. Kyseessä on oikeus 
mahdollisuuteen käyttää tavanomaista 
maksutiliä eikä velvollisuus hankkia 
pankkitili.

Oikeuden mahdollisuuteen käyttää 
tavanomaista maksutiliä on koskettava 
kaikkia kuluttajia. Oikeutta tavanomaisen 
pankkitilin käyttämiseen ei saa missään 
tapauksessa sitoa muiden tuotteiden tai 
palvelujen, kuten vakuutusten, ostamiseen 
tai toisen pankkitilin avaamiseen.

Or. en

Tarkistus 24
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
jokaisella unionin alueella laillisesti 
asuvalla kuluttajalla on oikeus avata 
unionin alueella toimivan 
maksupalveluntarjoajan tarjoama 
tavanomainen maksutili ja käyttää sitä. 
Sillä, onko kuluttajalla toisessa 
jäsenvaltiossa tili, jonka kautta hän voi 
käyttää suosituksessa N:o 3 lueteltuja 
maksupalveluja jäsenvaltion alueella, ei 
saisi olla merkitystä. Tätä oikeutta olisi 
sovellettava kuluttajan taloudellisesta 
tilanteesta riippumatta.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
jokaisella unionin alueella laillisesti 
asuvalla kuluttajalla on oikeus avata 
unionin alueella toimivan 
maksupalveluntarjoajan tarjoama 
tavanomainen maksutili ja käyttää sitä. 
Sillä, onko kuluttajalla toisessa 
jäsenvaltiossa tili, jonka kautta hän voi 
käyttää suosituksessa N:o 3 lueteltuja 
maksupalveluja jäsenvaltion alueella, ei 
saisi olla merkitystä. Tätä oikeutta olisi 
sovellettava riippumatta kuluttajan 
taloudellisesta tilanteesta, kuten 
tulotasosta tai tulojen säännöllisyydestä, 
työllisyydestä, luottotietohistoriasta, 
velkaantuneisuusasteesta, konkurssia 
koskevasta henkilökohtaisesta tilanteesta 
tai tilin tulevasta toiminnasta.

Or. en

Tarkistus 25
Olle Schmidt
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Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
jokaisella unionin alueella laillisesti 
asuvalla kuluttajalla on oikeus avata 
unionin alueella toimivan 
maksupalveluntarjoajan tarjoama 
tavanomainen maksutili ja käyttää sitä. 
Sillä, onko kuluttajalla toisessa 
jäsenvaltiossa tili, jonka kautta hän voi 
käyttää suosituksessa N:o 3 lueteltuja 
maksupalveluja jäsenvaltion alueella, ei 
saisi olla merkitystä. Tätä oikeutta olisi 
sovellettava kuluttajan taloudellisesta 
tilanteesta riippumatta.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
jokaisella unionin alueella laillisesti 
asuvalla kuluttajalla on oikeus avata 
unionin alueella toimivan kaupallisen 
maksupalveluntarjoajan tarjoama 
tavanomainen maksutili ja käyttää sitä. 
Sillä, onko kuluttajalla toisessa 
jäsenvaltiossa tili, jonka kautta hän voi 
käyttää suosituksessa N:o 3 lueteltuja 
maksupalveluja jäsenvaltion alueella, ei
saisi olla merkitystä. Tätä oikeutta olisi 
sovellettava kuluttajan taloudellisesta 
tilanteesta riippumatta.

Or. en

Tarkistus 26
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
jokaisella unionin alueella laillisesti 
asuvalla kuluttajalla on oikeus avata 
unionin alueella toimivan
maksupalveluntarjoajan tarjoama 
tavanomainen maksutili ja käyttää sitä. 
Sillä, onko kuluttajalla toisessa 
jäsenvaltiossa tili, jonka kautta hän voi 
käyttää suosituksessa N:o 3 lueteltuja 
maksupalveluja jäsenvaltion alueella, ei 
saisi olla merkitystä. Tätä oikeutta olisi 
sovellettava kuluttajan taloudellisesta 
tilanteesta riippumatta.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
jokaisella unionin alueella laillisesti 
asuvalla kuluttajalla on oikeus avata 
unionin alueella toimivan 
maksupalveluntarjoajan tarjoama 
tavanomainen maksutili ja käyttää sitä. 
Kuluttajalla on kuitenkin oltava 
todennettavissa oleva kytkös 
jäsenvaltioon, jossa hän haluaa avata 
tavanomaisen maksutilin. Tällaisen 
kytköksen voi muodostaa esimerkiksi 
(kaavailtu) asuinpaikka, (tuleva) 
työpaikka tai (tuleva) opiskelupaikka. 
Sillä, onko kuluttajalla toisessa 
jäsenvaltiossa tili, jonka kautta hän voi 
käyttää suosituksessa N:o 3 lueteltuja 
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maksupalveluja jäsenvaltion alueella, ei 
saisi olla merkitystä tiliä avattaessa. Tätä 
oikeutta olisi sovellettava kuluttajan 
taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Or. de

Tarkistus 27
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki yksityisasiakkaita palvelevat pankit 
velvoitetaan tarjoamaan tavanomaisia 
maksutilejä, jotta estetään syrjintä ja 
epäreilu kilpailu pankkien välillä, mikäli 
jäsenvaltiossa ei ole käytössä asiaan 
liittyviä toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki vähittäispankkitoimintoja hoitavat 
pankit velvoitetaan tarjoamaan 
tavanomaisia maksutilejä, jotta estetään 
syrjintä ja epäreilu kilpailu pankkien 
välillä, mikäli jäsenvaltiossa ei ole 
käytössä asiaan liittyviä toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 28
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki yksityisasiakkaita palvelevat pankit 
velvoitetaan tarjoamaan tavanomaisia 
maksutilejä, jotta estetään syrjintä ja 
epäreilu kilpailu pankkien välillä, mikäli 
jäsenvaltiossa ei ole käytössä asiaan 
liittyviä toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki yksityisasiakkaita palvelevat pankit 
velvoitetaan tarjoamaan tavanomaisia 
maksutilejä ilman velvoitetta muiden 
pankkipalvelujen tai tuotteiden 
ostamiseen, jotta estetään syrjintä ja 
epäreilu kilpailu pankkien välillä, mikäli 
jäsenvaltiossa ei ole käytössä asiaan 
liittyviä toimenpiteitä.

Or. el
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Tarkistus 29
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki yksityisasiakkaita palvelevat pankit 
velvoitetaan tarjoamaan tavanomaisia 
maksutilejä, jotta estetään syrjintä ja 
epäreilu kilpailu pankkien välillä, mikäli 
jäsenvaltiossa ei ole käytössä asiaan 
liittyviä toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki maksupalveluntarjoajat, sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä 
maksupalveluista sisämarkkinoilla 
13 päivänä marraskuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2007/64/EY1 4 artiklan 
9 kohdassa, velvoitetaan tarjoamaan 
tavanomaisia maksutilejä, jotta estetään 
syrjintä ja epäreilu kilpailu pankkien 
välillä, mikäli jäsenvaltiossa ei ole 
käytössä asiaan liittyviä toimenpiteitä.
____________________

1 EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.

Or. en

Tarkistus 30
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki yksityisasiakkaita palvelevat pankit
velvoitetaan tarjoamaan tavanomaisia 
maksutilejä, jotta estetään syrjintä ja 
epäreilu kilpailu pankkien välillä, mikäli 
jäsenvaltiossa ei ole käytössä asiaan 
liittyviä toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki yksityisasiakkaita palvelevat 
maksupalveluntarjoajat velvoitetaan 
tarjoamaan tavanomaisia maksutilejä, jotta 
estetään syrjintä ja epäreilu kilpailu 
pankkien välillä, mikäli jäsenvaltiossa ei 
ole käytössä asiaan liittyviä toimenpiteitä.

Or. en
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Tarkistus 31
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki yksityisasiakkaita palvelevat pankit 
velvoitetaan tarjoamaan tavanomaisia 
maksutilejä, jotta estetään syrjintä ja 
epäreilu kilpailu pankkien välillä, mikäli 
jäsenvaltiossa ei ole käytössä asiaan 
liittyviä toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki yksityisasiakkaita palvelevat pankit 
velvoitetaan tarjoamaan tavanomaisia 
maksutilejä, jotta estetään syrjintä ja 
epäreilu kilpailu pankkien välillä, mikäli 
jäsenvaltiossa ei ole käytössä asiaan 
liittyviä toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden 
olisi 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

Tarkistus 32
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki yksityisasiakkaita palvelevat pankit 
velvoitetaan tarjoamaan tavanomaisia 
maksutilejä, jotta estetään syrjintä ja 
epäreilu kilpailu pankkien välillä, mikäli 
jäsenvaltiossa ei ole käytössä asiaan 
liittyviä toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikki yleistä vähittäispankkitoimintaa 
harjoittavat pankit velvoitetaan tarjoamaan 
tavanomaisia maksutilejä, jotta estetään 
syrjintä ja epäreilu kilpailu pankkien 
välillä, mikäli jäsenvaltiossa ei ole 
käytössä asiaan liittyviä toimenpiteitä.
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Or. de

Tarkistus 33
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Seuraaville maksupalveluntarjoajille olisi 
myönnettävä poikkeus tästä velvoitteesta:
a) maksupalveluista sisämarkkinoilla 
13 päivänä marraskuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2007/64/EY1 1 artiklan 
1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitetut 
maksupalveluntarjoajat; 
b) maksulaitokset, joilla on lupa tarjota 
ainoastaan yhtä tai useampaa direktiivin 
2007/64/EY liitteen 4 ja 7 kohdassa 
tarkoitettua maksupalvelua;
c) maksupalveluntarjoajat, jotka eivät 
harjoita yleistä vähittäispankkitoimintaa.
____________________

1 EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.

Or. de

Tarkistus 34
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Periaatteet tavanomaisen maksutilin 
käytön mahdollisuudesta on vahvistettava 
koko unionissa ja niitä on sovellettava 
johdonmukaisesti ottaen huomioon 
sosiaalinen osallisuus ja koheesion 
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edistäminen. Kuluttajien yhdenvertainen 
ja oikeudenmukainen kohtelu, erityisen 
huomion kiinnittäminen haavoittuvaisten 
ryhmien tarpeisiin, tuotteeseen liittyviin 
palveluihin, riskeihin ja ehtoihin liittyvien 
tietojen tarjoaminen ja avoimuus ja tarve 
panostaa enemmän kuluttajien 
talouskasvatukseen ja tietoisuuden 
lisäämiseen ovat vain joitakin näistä 
periaatteista. Samalla on otettava 
huomioon se, että unionin alueella 
noudatetaan useita erilaisia 
pankkikäytäntöjä.

Or. de

Tarkistus 35
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Koska pankkitilin käyttömahdollisuuden 
rajoittamiselle ja estämiselle on 
monenlaisia syitä, on kaikissa unionin 
jäsenvaltioissa löydettävä 
mahdollisimman nopeasti ratkaisu, jotta 
kuluttajille voidaan antaa yleinen oikeus 
pankkitiliin. Komissio tekee siksi 
viipymättä asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen, jotta oikeus 
tavanomaiseen maksutiliin voidaan 
kirjata lainsäädäntöön myös 
eurooppalaisella tasolla.

Or. de

Tarkistus 36
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

Koska rahoituspalveluntarjoajien 
rakenteet ovat hyvin moninaisia, 
jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää 
siitä, miten tämä mahdollisuus käyttää 
tavanomaista maksutiliä sisällytetään 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöön.

Or. de

Tarkistus 37
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jotta ei rasitettaisi tarpeettomasti sellaisia 
maksupalveluntarjoajia, joiden tarjoamat 
palvelut eivät liity tavanomaisen 
pankkitilin tarjoajilta edellytettyihin 
palveluihin, tavanomaisen pankkitilin 
tarjoamista ei pitäisi edellyttää seuraavilta 
maksupalvelujen tarjoajilta:
a. maksupalveluista sisämarkkinoilla 
13 päivänä marraskuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2007/64/EY1 1 artiklan 
1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitetut 
"maksupalveluntarjoajat";
b. maksulaitokset, joilla on lupa tarjota 
ainoastaan yhtä tai useampaa 
direktiivissä 2007/64/EY olevan liitteen 
4-7 kohdassa tarkoitettua maksupalvelua.
____________________

1 EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1.

Or. en
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Tarkistus 38
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajan hylätessä 
tavanomaisen maksutilin avaamista 
koskevan hakemuksen se ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi hylkäämisen syyt 
ja perustelut kirjallisina, yksiselitteisen 
selkeästi muotoiltuina ja maksutta ja kertoo 
hänelle muutoksenhakumahdollisuuksista. 
Tätä tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa 
lainsäädäntötoimin, jos rajoittaminen on 
tarpeellista ja kohtuullista kansallisen 
turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 
tavoitteiden turvaamisen kannalta.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajan perusteet 
hylkäämiseen olisi periaatteessa rajattava 
aiemmin tehtyihin rahoitus- tai 
talousrikoksiin ja että 
maksupalveluntarjoajan hylätessä 
tavanomaisen maksutilin avaamista 
koskevan hakemuksen se ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi hylkäämisen syyt 
ja perustelut kirjallisina, yksiselitteisen 
selkeästi muotoiltuina ja maksutta ja kertoo 
hänelle muutoksenhakumahdollisuuksista. 
Tätä tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa 
lainsäädäntötoimin, jos rajoittaminen on 
tarpeellista ja kohtuullista kansallisen 
turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 
tavoitteiden turvaamisen kannalta.

Or. en

Tarkistus 39
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajan hylätessä 
tavanomaisen maksutilin avaamista 
koskevan hakemuksen se ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi hylkäämisen syyt 
ja perustelut kirjallisina, yksiselitteisen 
selkeästi muotoiltuina ja maksutta ja kertoo 
hänelle muutoksenhakumahdollisuuksista. 
Tätä tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa 
lainsäädäntötoimin, jos rajoittaminen on 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajan hylätessä 
tavanomaisen maksutilin avaamista 
koskevan hakemuksen se ilmoittaa 
kuluttajalle välittömästi hylkäämisen syyt 
ja perustelut kirjallisina, yksiselitteisen 
selkeästi muotoiltuina ja maksutta ja kertoo 
hänelle muutoksenhakumahdollisuuksista. 
Tätä tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa 
lainsäädäntötoimin, jos rajoittaminen on 
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tarpeellista ja kohtuullista kansallisen 
turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 
tavoitteiden turvaamisen kannalta.

tarpeellista ja kohtuullista kansallisen 
turvallisuuden tai yleisen järjestyksen 
tavoitteiden turvaamisen kannalta. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kuluttajat voivat hakea muutosta 
hylkäämispäätökseen.

Or. en

Tarkistus 40
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä täsmentämään edelleen 
rahanpesun vastaista lainsäädäntöä ja 
terrorismin rahoituksen vastaista 
lainsäädäntöä koskevia tulkintoja 
varmistaakseen, että niitä sovelletaan 
tasapainoisesti ja oikeasuhteisesti 
peruspankkipalvelujen yhteydessä. 
Keneltäkään ei tällaiseen lainsäädäntöön 
vedoten pitäisi hylätä mahdollisuutta 
tavanomaiseen maksutiliin tai sulkea 
häneltä tavanomaista maksutiliä, jollei ole 
hyvin perusteltuja ja asiallisia syitä 
menetellä näin. Tällaista lainsäädäntöä ei 
pitäisi koskaan käyttää verukkeena 
sellaisten kuluttajien hylkäämiselle, jotka 
eivät ole kaupallisesti houkuttelevia.

Or. en

Tarkistus 41
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 – 3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
asiakkaan tuntemista ja 
huolellisuusvelvollisuutta koskevat 
menettelyt eivät johda syrjiviin 
käytänteisiin taikka ilman vakituista 
asuinpaikkaa tai virallista 
henkilötodistusta olevien kuluttajien 
tarpeettoman joustamattomaan 
käsittelyyn. Erityisesti olisi harkittava 
kohdennettuja toimenpiteitä ja 
menettelyjä, joiden avulla tunteminen ja 
huolellisuusvelvollisuus täyttyvät ilman 
vakituista asuinpaikkaa tai virallista 
henkilötodistusta olevien kuluttajien 
kohdalla. Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa 
otettava näiden kuluttajien tukemiseksi 
käyttöön erityisjärjestelmiä, joissa 
viranomaiset ja sosiaalitoimi luovat 
yhteistyössä maksupalveluntarjoajien 
kanssa tavanomaisista vaatimuksista 
poikkeavat vakaat ja turvalliset välineet, 
joilla ratkaistaan käytännönläheisesti 
asuinpaikkaa ja tunnistamista koskevia 
ongelmia.

Or. en

Tarkistus 42
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 2 a (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Suositus N:o 2 a (Rahanpesua ja 
terrorismin rahoitusta koskevat 

säännökset)
Oikeus mahdollisuuteen käyttää 
tavanomaista pankkitiliä jäsenvaltiossa 
olisi taattava rahoitusjärjestelmän käytön 
estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 
terrorismin rahoitukseen 26 päivänä 
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lokakuuta 2005 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2005/60/EY vahvistettujen vaatimusten ja 
erityisesti asiakkaan 
tuntemisvelvollisuutta koskevien 
vaatimusten mukaisesti. Vaadittu 
lainsäädäntö ei rajoita muita 
maksupalveluntarjoajien velvoitteita, 
jotka aiheutuvat rahanpesua ja 
terrorismin rahoitusta koskevista unionin 
tai jäsenvaltioiden säännöksistä. 

Or. de

Tarkistus 43
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Tavanomaiseen maksutiliin olisi liityttävä 
kaikki maksutilin avaamisen, käyttämisen 
ja sulkemisen edellyttämät toiminnot, 
palvelut, jotka mahdollistavat rahan 
tallettamisen maksutilille, sekä 
suoraveloituksen ja tilisiirtojen 
toteuttaminen ja maksutapahtumien
toteuttaminen maksukortilla, jota voidaan 
käyttää jokapäiväisiin toimintoihin. 

Tavanomaiseen maksutiliin olisi liityttävä 
kaikki maksutilin avaamisen, käyttämisen 
ja sulkemisen edellyttämät toiminnot, 
palvelut, jotka mahdollistavat rahan 
tallettamisen maksutilille, sekä 
suoraveloituksen ja tilisiirtojen 
toteuttaminen ja maksu- ja 
etämaksutapahtumien toteuttaminen 
maksukortilla, jota voidaan käyttää 
jokapäiväisiin toimintoihin. 

Or. en

Tarkistus 44
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Tavanomaiseen maksutiliin olisi liityttävä Tavanomaiseen maksutiliin olisi liityttävä 
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kaikki maksutilin avaamisen, käyttämisen 
ja sulkemisen edellyttämät toiminnot, 
palvelut, jotka mahdollistavat rahan 
tallettamisen maksutilille, sekä 
suoraveloituksen ja tilisiirtojen 
toteuttaminen ja maksutapahtumien 
toteuttaminen maksukortilla, jota voidaan 
käyttää jokapäiväisiin toimintoihin.

kaikki maksutilin avaamisen, käyttämisen 
ja sulkemisen edellyttämät toiminnot, 
palvelut, jotka mahdollistavat rahan 
tallettamisen maksutilille, sekä 
suoraveloituksen ja tilisiirtojen 
toteuttaminen ja maksutapahtumien 
toteuttaminen maksukortilla, jota voidaan 
käyttää jokapäiväisiin toimintoihin. 
Suoritettujen toimintojen lukumäärää ei 
pitäisi rajata.

Or. en

Tarkistus 45
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Tavanomaiseen maksutiliin olisi liityttävä 
kaikki maksutilin avaamisen, käyttämisen 
ja sulkemisen edellyttämät toiminnot, 
palvelut, jotka mahdollistavat rahan 
tallettamisen maksutilille, sekä 
suoraveloituksen ja tilisiirtojen 
toteuttaminen ja maksutapahtumien 
toteuttaminen maksukortilla, jota voidaan 
käyttää jokapäiväisiin toimintoihin. 

Tavanomaiseen maksutiliin olisi liityttävä 
syrjimättä kaikki maksutilin avaamisen, 
käyttämisen ja sulkemisen edellyttämät 
toiminnot, tiliotteiden lähettäminen, 
palvelut, jotka mahdollistavat rahan 
tallettamisen maksutilille, palvelut, jotka 
mahdollistavat käteisnostot maksutililtä 
sekä suoraveloituksen ja tilisiirtojen 
toteuttaminen ja maksutapahtumien 
toteuttaminen maksukortilla, jota voidaan 
käyttää jokapäiväisiin toimintoihin. 

Or. de

Tarkistus 46
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Tavanomaiseen maksutiliin olisi liityttävä Tavanomaiseen maksutiliin olisi liityttävä 
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kaikki maksutilin avaamisen, käyttämisen 
ja sulkemisen edellyttämät toiminnot, 
palvelut, jotka mahdollistavat rahan 
tallettamisen maksutilille, sekä 
suoraveloituksen ja tilisiirtojen 
toteuttaminen ja maksutapahtumien 
toteuttaminen maksukortilla, jota voidaan 
käyttää jokapäiväisiin toimintoihin.

kaikki maksutilin avaamisen, käyttämisen
ja sulkemisen edellyttämät toiminnot, 
palvelut, jotka mahdollistavat rahan 
tallettamisen maksutilille, tapahtumien 
vastaanottamisen sekä suoraveloituksen ja 
tilisiirtojen toteuttamisen ja 
maksutapahtumien toteuttamisen
maksukortilla, jota voidaan käyttää 
jokapäiväisiin toimintoihin.

Or. en

Tarkistus 47
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Mahdollisuus käyttää tavanomaista 
maksutiliä ei saisi edellyttää 
lisäpalveluiden ostamista.

Mahdollisuus käyttää tavanomaista 
maksutiliä ei saisi edellyttää 
lisäpalveluiden ostamista, kuten 
vakuutuksen ottamista, eikä muita 
raha-alan ulkopuolisia velvoitteita, kuten 
vuokrasopimuksen etukäteen tekemistä.

Or. de

Tarkistus 48
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tavanomainen maksutili tarjotaan maksutta 
tai kohtuuhintaan.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tavanomainen maksutili tarjotaan maksutta 
tai kohtuuhintaan. Jos maksuja peritään, 
niiden olisi oltava sellaisia, että ketään 
kuluttajaa ei estetä kustannuksiin 
liittyvien syiden perusteella avaamasta 
eikä käyttämästä tavanomaista 
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maksutiliä.

Or. en

Tarkistus 49
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tavanomainen maksutili tarjotaan maksutta 
tai kohtuuhintaan. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tavanomainen maksutili tarjotaan maksutta 
tai kohtuuhintaan. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava erityisesti, että 
tavanomaisen maksutilin 
käyttömahdollisuuteen kytkeytyviä 
palveluja tarjotaan maksutta 
vähätuloisille tai henkilökohtaiseen 
konkurssiin joutuneille kuluttajille.

Or. el

Tarkistus 50
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tavanomainen maksutili tarjotaan maksutta 
tai kohtuuhintaan.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tavanomainen maksutili tarjotaan 
mieluummin maksutta. Maksut eivät saa 
ylittää maksupalveluntarjoajalle palvelun 
tarjoamisesta aiheutuvia kustannuksia 
eikä niiden pitäisi missään oloissa ylittää 
vuositasolla kymmentä euroa.

Or. en
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Tarkistus 51
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tavanomainen maksutili tarjotaan maksutta 
tai kohtuuhintaan. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tavanomainen maksutili tarjotaan maksutta. 

Or. en

Tarkistus 52
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Maksupalveluntarjoajalta olisi 
edellytettävä sen varmistamista, että 
tavanomainen maksutili on hänen 
tarjoamistaan tuotteista edullisin 
tavanomaisten maksutapahtumien 
suorittamiseen riippumatta siitä, kuinka 
vertailu tehdään.

Or. en

Tarkistus 53
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa, että 
perusmaksupalvelujen kustannukset eivät 
tosi asiassa nouse kohtuuttomiksi, 
jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa 
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yläraja tavanomaisen maksutilin 
avaamisesta ja käyttämisestä vuositasolla 
perittäville maksuille. 

Or. en

Tarkistus 54
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on myös 
määritettävä, millainen maksu on 
kohtuullinen, kun perusteina sovelletaan 
esimerkiksi kansallisia tulotasoja ja 
maksutileistä perittäviä keskimääräisiä 
maksuja tai tavanomaisen maksutilin 
tarjoamisesta aiheutuvia 
kokonaiskustannuksia.

Or. el

Tarkistus 55
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jos maksupalveluntarjoaja perii 
kuluttajalta kustannuksia tavanomaisen 
pankkitilin avaamisesta, käyttämisestä tai 
sulkemisesta sekä yhden tai useamman 
suosituksessa N:o 3 tarkoitetun palvelun 
tai kaikkien siinä tarkoitettujen palvelujen 
käytöstä, kustannusten olisi oltava 
kuluttajan kannalta taloudellisesti 
kestäviä ja kohtuuhintaisia.
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Or. de

Tarkistus 56
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Suurin osa tavanomaisista maksutileistä 
toimii nykyään ainoastaan internetissä, 
minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia 
sähköistä kaupankäyntiä varten, mutta 
samalla osan väestöstä ulottumattomissa. 
Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla 
ei ole käytettävissään internetyhteyttä, tai 
esimerkiksi vanhuksia. Nämä kuluttajat 
voivat joutua tämän vuoksi vahingolliseen 
tilanteeseen, minkä vuoksi on
varmistettava, että suunniteltu 
tavanomainen maksutili on 
käyttäjäystävällinen, yksinkertainen ja 
turvallinen.

Suurin osa tavanomaisista maksutileistä 
toimii nykyään ainoastaan internetissä, 
minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia 
sähköistä kaupankäyntiä varten, mutta 
samalla niiden ulottumattomissa, joilla ei 
ole käytettävissään internetyhteyttä. Olisi
varmistettava, että suunniteltu 
tavanomainen maksutili on 
käyttäjäystävällinen, yksinkertainen ja 
turvallinen.

Or. en

Tarkistus 57
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Suurin osa tavanomaisista maksutileistä 
toimii nykyään ainoastaan internetissä, 
minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia 
sähköistä kaupankäyntiä varten, mutta 
samalla osan väestöstä ulottumattomissa. 
Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla ei 
ole käytettävissään internetyhteyttä, tai 
esimerkiksi vanhuksia. Nämä kuluttajat 
voivat joutua tämän vuoksi vahingolliseen 

Suurin osa tavanomaisista maksutileistä 
toimii nykyään ainoastaan internetissä, 
minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia 
sähköistä kaupankäyntiä varten, mutta 
samalla osan väestöstä ulottumattomissa. 
Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla ei 
ole käytettävissään internetyhteyttä, tai 
esimerkiksi vanhuksia. Nämä kuluttajat 
voivat joutua tämän vuoksi vahingolliseen 
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tilanteeseen, minkä vuoksi on 
varmistettava, että suunniteltu 
tavanomainen maksutili on 
käyttäjäystävällinen, yksinkertainen ja 
turvallinen. 

tilanteeseen, minkä vuoksi on 
varmistettava, että suunniteltu 
tavanomainen maksutili on 
käyttäjäystävällinen, yksinkertainen ja 
turvallinen. Lisäksi tilejä on voitava hoitaa 
paitsi verkossa, lyhytsanomapalveluilla ja 
muilla nykyisillä etäpankkitoiminnoilla 
myös paikallisissa pankkikonttoreissa. 

Or. el

Tarkistus 58
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Suurin osa tavanomaisista maksutileistä 
toimii nykyään ainoastaan internetissä, 
minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia 
sähköistä kaupankäyntiä varten, mutta 
samalla osan väestöstä ulottumattomissa. 
Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla ei 
ole käytettävissään internetyhteyttä, tai 
esimerkiksi vanhuksia. Nämä kuluttajat 
voivat joutua tämän vuoksi vahingolliseen 
tilanteeseen, minkä vuoksi on 
varmistettava, että suunniteltu 
tavanomainen maksutili on 
käyttäjäystävällinen, yksinkertainen ja 
turvallinen.

Suurin osa tavanomaisista maksutileistä 
toimii nykyään ainoastaan internetissä, 
minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia 
sähköistä kaupankäyntiä varten, mutta 
samalla osan väestöstä ulottumattomissa. 
Tämä koskee erityisesti henkilöitä, joilla ei 
ole käytettävissään internetyhteyttä, tai 
esimerkiksi vanhuksia. Nämä kuluttajat 
voivat joutua tämän vuoksi vahingolliseen 
tilanteeseen, minkä vuoksi on 
varmistettava, että suunniteltu 
tavanomainen maksutili on 
käyttäjäystävällinen, yksinkertainen ja 
turvallinen ja että sitä on mahdollista 
käyttää sekä internetissä ja 
matkapuhelimen tai mahdollisten muiden 
viestintävälineiden avulla että tavallisissa 
pankkikonttoreissa.

Or. de
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Tarkistus 59
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Tavanomaisen maksutilin käytön 
yhteydessä on estettävä kaikenlainen 
syrjintä. 

Or. de

Tarkistus 60
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Kuluttajalle ei saa aiheutua pankin 
vaihdosta tai pankkitilin sulkemisesta 
kohtuuttoman suuria hallintokuluja tai 
esteitä. 

Kuluttajalle ei saa aiheutua pankkitilin 
sulkemisesta hallintokuluja tai esteitä. 

Or. en

Tarkistus 61
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Kuluttaja ei saa joutua maksamaan 
maksuja tai sakkoja siitä, että hän ylittää 
tilinsä hänestä aiheutumattomista syistä, 
kuten siksi, että tilin kate on riittämätön 
myöhästyneiden maksusuoritusten tai 
liian aikaisten maksujen (esimerkiksi 
toistuvien suoraveloitusten, jotka 

Kuluttajille olisi tiedotettava selvästi, että 
tilin ylittämisestä saatetaan periä maksuja 
tai sakkoja.
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toteutetaan aina samana päivänä) takia. 
Jäsenvaltiot voivat mahdollisesti sallia 
pieniä tilinylityksiä koskevat järjestelyt, 
jotka kehitetään nimenomaan tällaisia 
tapauksia varten.

Or. en

Tarkistus 62
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Kuluttaja ei saa joutua maksamaan 
maksuja tai sakkoja siitä, että hän ylittää 
tilinsä hänestä aiheutumattomista syistä, 
kuten siksi, että tilin kate on riittämätön 
myöhästyneiden maksusuoritusten tai 
liian aikaisten maksujen (esimerkiksi 
toistuvien suoraveloitusten, jotka 
toteutetaan aina samana päivänä) takia. 
Jäsenvaltiot voivat mahdollisesti sallia 
pieniä tilinylityksiä koskevat järjestelyt, 
jotka kehitetään nimenomaan tällaisia 
tapauksia varten.

Jäsenvaltiot voivat mahdollisesti sallia 
pieniä tilinylityksiä koskevat järjestelyt. 
Tilinylityskorkojen olisi oltava asiakkaille 
kohtuullisia ja vähintään yhtä edullisia 
kuin palveluntarjoajan tavanomainen 
hinnoittelupolitiikka.

Or. de

Tarkistus 63
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat muuten päättää 
vapaasti kohtuullisen tilinylitysoikeuden 
sallimisesta.

Poistetaan. 

Or. en
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Tarkistus 64
Anna Hedh

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Kuluttajat, joille tavanomaisen maksutilin 
käyttöön ottaminen on kohdennettu, 
muodostavat asiakasryhmän, jolla on 
erityisiä etuja ja tarpeita. Jotta voidaan 
varmistaa, että tätä ryhmää voidaan 
palvella huomaavaisesti ja avuliaasti, 
näitä tilejä tarjoavien 
maksupalveluntarjoajien työntekijöille 
olisi annettava asianmukaista koulutusta, 
riittävästi aikaa ja kohtuullisiksi 
mukautetut myyntitavoitteet. 

Or. en

Tarkistus 65
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä julkisia 
tiedotuskampanjoita tavanomaisten 
maksutilien olemassaolosta, menettelyistä, 
joita on noudatettava käytettäessä oikeutta 
tavanomaiseen maksutiliin, sekä 
menetelmistä, joilla voidaan käyttää 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumekanismeja. Kuluttajien 
talouskasvatus on äärimmäisen tärkeää, 
vahvistaa heitä ja takaa heidän 
osallistumisensa sisämarkkinoille. 

Jäsenvaltioiden olisi valtion virastojensa 
välityksellä ja yhteistyössä 
kuluttajajärjestöjen tai sosiaalialan 
neuvoa-antavien elinten kanssa 
käynnistettävä julkisia tiedotuskampanjoita 
tavanomaisten maksutilien olemassaolosta, 
menettelyistä, joita on noudatettava 
käytettäessä oikeutta tavanomaiseen 
maksutiliin, sekä menetelmistä, joilla 
voidaan käyttää tuomioistuimen 
ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumekanismeja. Kuluttajien 
talouskasvatus on äärimmäisen tärkeää, 
vahvistaa heitä ja takaa heidän 
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osallistumisensa sisämarkkinoille. 

Or. de

Tarkistus 66
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä julkisia 
tiedotuskampanjoita tavanomaisten 
maksutilien olemassaolosta, menettelyistä, 
joita on noudatettava käytettäessä oikeutta 
tavanomaiseen maksutiliin, sekä 
menetelmistä, joilla voidaan käyttää 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumekanismeja. Kuluttajien 
talouskasvatus on äärimmäisen tärkeää, 
vahvistaa heitä ja takaa heidän 
osallistumisensa sisämarkkinoille.

Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
käynnistettävä julkisia tiedotuskampanjoita 
tavanomaisten maksutilien olemassaolosta, 
menettelyistä, joita on noudatettava 
käytettäessä oikeutta tavanomaiseen 
maksutiliin, sekä menetelmistä, joilla 
voidaan käyttää tuomioistuimen 
ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumekanismeja. Kuluttajien 
talouskasvatus on äärimmäisen tärkeää, 
vahvistaa heitä ja takaa heidän 
osallistumisensa sisämarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 67
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä julkisia 
tiedotuskampanjoita tavanomaisten 
maksutilien olemassaolosta, menettelyistä, 
joita on noudatettava käytettäessä oikeutta 
tavanomaiseen maksutiliin, sekä 
menetelmistä, joilla voidaan käyttää 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumekanismeja. Kuluttajien 
talouskasvatus on äärimmäisen tärkeää, 

Jäsenvaltioiden olisi käynnistettävä julkisia 
tiedotuskampanjoita tavanomaisten 
maksutilien olemassaolosta, menettelyistä, 
joita on noudatettava käytettäessä oikeutta 
tavanomaiseen maksutiliin, sekä 
menetelmistä, joilla voidaan käyttää 
tuomioistuimen ulkopuolisia valitus- ja 
muutoksenhakumekanismeja. Huomion 
kiinnittäminen tavanomaisen maksutilin 
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vahvistaa heitä ja takaa heidän 
osallistumisensa sisämarkkinoille. 

käytöstä koituviin etuihin ja kuluttajien 
talouskasvatus ovat äärimmäisen tärkeitä, 
vahvistavat heidän asemaansa ja 
mahdollistavat heidän osallistumisensa 
sisämarkkinoille. 

Or. el

Tarkistus 68
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 69
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
antamaan kuluttajille tarvittavat tiedot 
tarjottavasta tavanomaisesta maksutilistä 
kirjallisina.

Maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
antamaan kuluttajille tarvittavat tiedot 
tarjottavasta tavanomaisesta maksutilistä 
kirjallisina. Ne olisi velvoitettava 
mainostamaan tavanomaisia pankkitilejä 
tarjoamalla selkeää ja kattavaa tietoa 
käytettävissä olevien eri kanavien kautta 
ja etenkin palveluntarjoajien omilla 
verkkosivuilla ja pankkikonttoreissa, 
joissa kuluttajien nähtävillä olisi oltava 
standardisoituja ja pysyviä 
tiedotusvälineitä.

Or. en

Tarkistus 70
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
antamaan kuluttajille tarvittavat tiedot 
tarjottavasta tavanomaisesta maksutilistä 
kirjallisina. 

Maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
antamaan kuluttajille tarvittavat tiedot 
tarjottavasta tavanomaisesta maksutilistä 
kirjallisina sekä asetettava heidän 
saatavilleen tiedot mahdollisista 
kustannuksista ja käyttöä koskevista 
ehdoista. Kuluttajille olisi lisäksi 
ilmoitettava, että mahdollisuus käyttää 
tavanomaista maksutiliä ei edellytä 
muiden palvelujen hankkimista. 
Palvelujen kustannukset olisi esitettävä 
selvästi ja vertailukelpoisesti ilman 
pienellä painettuja ehtoja tai 
piilokustannuksia.



PE487.690v01-00 38/43 AM\898470FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 71
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Maksupalveluntarjoajat olisi velvoitettava 
antamaan kuluttajille tarvittavat tiedot 
tarjottavasta tavanomaisesta maksutilistä 
kirjallisina. 

Maksupalveluntarjoajien olisi annettava
kuluttajille riittävät tiedot tarjottavasta 
tavanomaisesta maksutilistä. 

Or. en

Tarkistus 72
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 3 – 12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Käteisautomaatista tehtävien 
käteisnostojen on riippumatta automaatin 
omistavasta pankista oltava 
mahdollisimman pitkälle ilmaisia.

Or. de

Tarkistus 73
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 4 – 1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 74
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 4 – 1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 75
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 4 – 1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Kuluttajille on tarjottava käytettävissä 
olevia, edullisia, riippumattomia, 
oikeudenmukaisia, avoimia, 
käyttökelpoisia ja tehokkaita 
vaihtoehtoisia riidanratkaisu- ja 
muutoksenhakumenetelmiä.

Or. de

Tarkistus 76
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 4 – 1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Avoimuuden, tiedotusvelvoitteiden ja 
tiedotuskampanjoiden on kuitenkin 
ulotuttava tuote-ehtoja, vaihtoehtoisia 
riidanratkaisu- ja 
muutoksenhakumahdollisuuksia 
pidemmälle. Vähittäismyyntiin liittyviä 
rahoitus- ja pankkipalveluja koskevaan 
kattavaan kuluttajansuoja- ja 
tietojärjestelmään olisi kuuluttava myös 
haitallisia tuotteita koskeva valvonta- ja 
varoitusjärjestelmä. 
Valvontaviranomaisilla olisi oltava 
aktiivinen rooli sen varmistamisessa, että 
kuluttajilla on jatkuvasti käytettävissään 
ajan tasalla olevat ja täysimääräiset tiedot 
tileistä, joista he ovat tehneet tai voivat 
tehdä sopimuksen.

Or. de
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Tarkistus 77
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 4 – 1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Tämän alan säännösten noudattamista 
valvovien, jäsenvaltioiden tasolla 
toimivien elinten on myös laadittava 
pankkilaitoksia koskevat parhaiden 
toimintatapojen säännöt ja edistettävä 
niitä koko toimialueellaan. Lisäksi 
komission on saatava tietoa tämän alan 
kehityksestä. Kun kansalaiset esittävät 
valituksia pankkipalvelujen saatavuudesta 
joko komission aloitteiden yhteydessä, 
esimerkiksi Europe Direct 
-tiedotuspisteisiin tai sisämarkkinoiden 
ongelmanratkaisuverkkoon (SOLVIT), 
taikka rahoitusalan oikeusasiamiesten 
kaltaisille kansallisille instituutioille tai 
kuluttajajärjestöille, komissiolle olisi 
tiedotettava tehdyistä havainnoista ja 
päätelmistä, koska ne heijastelevat 
tavallisten kansalaisten ongelmia. 

Or. de

Tarkistus 78
Evelyne Gebhardt

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 4 – 1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on tarkasteltava parhaita 
käytänteitä ja toteutettava toimenpiteitä 
kaikkea sellaista pankkilaitosten 
toimintaa vastaan, joka loukkaa 
kuluttajien oikeutta tavanomaiseen 
maksutiliin.
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Tarkistus 79
Hans-Peter Mayer

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 5 – 1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Komissio toimittaa viimeistään kahden
vuoden kuluttua lainsäädännön 
voimaantulosta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle laajan kertomuksen 
lainsäädännön soveltamisesta ja 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa 
tarkastellaan kysymystä lisätoimenpiteiden 
tarpeellisuudesta, ja se sisältää tarvittaessa 
ehdotuksia lainsäädännön mukauttamisesta 
tai tarkistamisesta.

Komissio toimittaa viimeistään kolmen
vuoden kuluttua lainsäädännön 
voimaantulosta Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle laajan kertomuksen 
lainsäädännön soveltamisesta ja 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa 
tarkastellaan kysymystä lisätoimenpiteiden 
tarpeellisuudesta, ja se sisältää tarvittaessa 
ehdotuksia lainsäädännön mukauttamisesta 
tai tarkistamisesta.

Or. de

Tarkistus 80
Liem Hoang Ngoc

Lausuntoluonnos
Suositus N:o 5 – 2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat toimittavat 
kansallisille viranomaisille säännöllisesti 
luotettavat tiedot avattujen tavanomaisten 
maksutilien lukumäärästä, hylättyjen 
tavanomaista maksutiliä koskevien 
hakemusten lukumäärästä 
hylkäämissyineen, irtisanottujen 
tavanomaisten maksutilien lukumäärästä
sekä tavanomaisiin maksutileihin 
liittyvistä palvelumaksuista.

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
maksupalveluntarjoajat toimittavat 
kansallisille viranomaisille säännöllisesti 
luotettavat tiedot avattujen tavanomaisten 
maksutilien lukumäärästä, hylättyjen 
tavanomaista maksutiliä koskevien 
hakemusten lukumäärästä 
hylkäämissyineen ja suljetuista 
tavanomaisista maksutileistä.

Or. en
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