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Komisjoni soovituse taust ja selle eesmärgid

Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 169 lõikes 1 ja artikli 169 lõike 2 punktis a on ette 

nähtud, et liit aitab kaasa kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamisele meetmetega, mida võetakse 

Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 114 põhjal. Sellest lähtuvalt püüab Euroopa Parlament 

pidevalt saavutada kõrgetasemelist tarbijakaitset meetmete abil, mille eesmärk on tugevdada 

ja parandada siseturgu. Õigusaktid, näiteks hiljuti heaks kiidetud tarbija õiguste direktiiv1 ja 

tarbijakrediidi direktiiv (direktiiv 2008/48/EÜ)2 järgivad sama suunda ja kujundavad 

kaugeleulatuvat tarbijakaitse korda piiriülese müügi ja finantsteenuste valdkonnas.

Ka 2010. aasta Monti raportis kinnitatakse, et „komisjon peab kaaluma – võimaluse korral 

Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 14 alusel [üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 

kohta] – määruse ettepaneku esitamist, millega tagatakse, et kõigil kodanikel on õigus 

põhilistele pangateenustele. Praegu on konto omamine mitmetele teenustele juurdepääsu ja 

ühtsest turust täielikult kasu saamise eelduseks.3” Raportis võrdsustatakse põhilised 

pangateenused ja muud universaalteenused ning tõdetakse, et „tarbijatele suurema tähelepanu 

pööramine tähendaks järjest rohkem tähelepanu turuintegratsioonile ja konkurentsile, 

tõhusamat õiguste, kaitse ja heastamisvahendite kogumit ning paremat juurdepääsu 

põhiteenustele.4” Juba 2007. aastal märgiti ühtse turu ülevaate lisas (SEK(2007)1520), et 

„tuleks senisest enam mõelda, kuidas tagada, et teatavaks kuupäevaks ei keelata enam 

kellelegi põhimaksekonto kättesaadavust.” Kuigi komisjoni 2011. aasta töökavas mainiti 

samuti põhilistele pangateenustele juurdepääsu käsitlevat õigusakti, võttis komisjon vastu 

soovituse põhimaksekonto kättesaadavuse kohta 2011. aasta juulis (C(2011)4977/4, 

SEK(2011)906 ja 907).

Kuigi juurdepääs põhilistele pangateenustele on Euroopa Liidu jaoks oluline teema nii 

tarbijakaitse kui ka siseturu valdkonnas, tasub tähele panna, et ka teised tegutsejad Euroopa 

                                               

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/83/EÜ tarbijate õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 93/113/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ. Seni avaldamata.
2 ELT L 133, 22.5.2008, lk 66.
3 Monti, M. „Uus ühtse turu strateegia. Euroopa majanduse ja ühiskonna teenistuses.” 9. mai 2010, lk 74
4 ibid, lk 41
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piiridest väljaspool tunnistavad tarbijakaitse olulisust finantsteenuste valdkonnas ning on 

seadnud selle oma programmides üheks prioriteediks. Näiteks pärast 2010. aasta novembris 

Sŏulis toimunud G20 tippkohtumise järeldusi avaldas OECD hiljuti „G20 kõrgetasemelised 

põhimõtted tarbijate finantsalase kaitse kohta1”, mis põhinevad üldlevinud arvamusel, et 

finantsstabiilsuse puhul mängib tarbijakaitse järjest suuremat rolli. Seega tuleb komisjoni 

soovitust ja Euroopa Parlamendi koostatud seadusandlikku algatusraportit vaadelda 

ülemaailmse arengu kontekstis tõhusama tarbijakaitse suunas pangandustoodete puhul.

Komisjoni mõjuhinnangut ja soovitust lugedes selgub, et eesmärk on sätestada, et igal 

seaduslikult ELis elaval tarbijal on „õigus avada põhimaksekonto ja seda kasutada”, ning 

tagada, et pangandusasutused ei keela põhimaksekonto kättesaadavust neile tarbijatele, kellel 

ei õnnestu tõestada oma elukohta riigis või kes on „majanduslikult ebahuvitavad”. Soovituse 

eesmärk on luua põhiliste pangateenuste erikord, mis võimaldab kõigil tarbijatel saada täiel 

määral kasu siseturu ja e-kaubanduse eelistest, ning kaasata neid, kes ei kasuta 

pangateenuseid ja on seetõttu sotsiaalselt tõrjutud. Selge seos pangakonto puudumise ja 

sotsiaalse tõrjutuse ja/või haavatavuse vahel nähtub komisjoni mõjuhinnangust (vt allpool) ja

liikmesriikides läbi viidud sarnastest uuringutest. Lisaks on paljudel Euroopa kodanikel 

probleeme pangakonto avamisega mujal kui asukohariigis, eeskätt seetõttu, et neil ei ole 

võimalik esitada kehtivat aadressi, millest võib omakorda saada tõsine takistus inimeste ja 

töötajate vabale liikumisele. Komisjoni ettepaneku põhjus seisneb selles, et olulist vastastikust 

kasu võivad saada nii kodanikud laiemalt – tarbijad, liikuvad töötajad, ajutised ja 

hooajatöölised, üliõpilased, teadlased ja asjatundjad – kui ka ettevõtted, sest lisakasu 

saavutatakse koos eesmärgiga, mille kohaselt saavad pangakonto omanikuks võimalikult 

paljud inimesed.

Parlamendikomisjoni ettevalmistustöö

Pärast 2. septembri 2011. aasta kirjas esitatud taotlust koostada seadusandlik algatusraport 

(kodukorra artikkel 42) põhimaksekonto kättesaadavuse kohta korraldas siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjon 5. oktoobril 2011. aastal Euroopa Komisjoni mõjuhinnangu tutvustuse 

                                               

1 „G20 kõrgetasemelised põhimõtted tarbijate finantsalase kaitse kohta”, oktoober 2011. Aadressil: 
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põhilistele pangateenustele juurdepääsu kohta. Lisaks kiitis parlamendikomisjon heaks 

taotluse korraldada sel teemal kuulamine, mis on kavandatud 2012. aasta esimesse kvartalisse.

Siseturu ja teenuste peadirektoraadi mõjuhinnangu tutvustamise ajal oli siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjoni liikmetel võimalus vahetada soovituse teemal arvamusi. 

Parlamendikomisjoni enamus nõustub, et ELis tuleb võtta meetmeid, avaldab kahetsust 

asjaolu üle, et valitud õigusakt ei aseta liikmesriikidele seaduslikku kohustust ning soovitab 

Euroopa Komisjonil jälgida liikmesriikide tegevust kõnealuses valdkonnas, et esitada seejärel 

asjakohase direktiivi ettepanek.

Mõtteid soovituse kohta

I jagu sisaldab mõistete „tarbija”, „makseteenuse pakkuja”, „maksekonto”, „maksetehing”, 

„raha” ja „leping” määratlusi. Ometi ei ole soovituse eesmärk käsitleda finantsjärelevalvet, 

vaid ergutada liikmesriike võtma vastu meetmeid, mis tagaksid 30 miljonile Euroopa 

kodanikule, kes ei kasuta pangateenuseid, juurepääsu põhilistele pangateenustele. Arvestades, 

et äsja kiideti heaks tarbija õiguste direktiiv ja peagi see avaldatakse, on otstarbekas 

kooskõlastada mõned (eespool mainitud ja ka muud) mõisted tarbija õiguste direktiivi 

mõistetega. Samuti on tarvilik tagada, et mis tahes mõisted (samuti muud sätted) on kooskõlas 

ülejäänud tarbijaõigustikuga, näiteks kinnisvara osaajalise kasutamise direktiivi (direktiiv 

94/47/EÜ)1 ja tarbijakrediidi direktiiviga.

Kuna siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil on kavas koostada seadusandlik algatusraport, on 

otstarbekas käsitleda ühtlustamisega seotud probleeme ning uurida mõistete sihipärase 

täieliku ühtlustamise võimalust. Nagu tarbija õiguste direktiiviski, tuleb asjaomased 

tarbijakaitse eeskirjad samuti sihipäraselt täielikult ühtlustada, et ühtlustatud mõisted saaksid 

siseturul mõjuma hakata.

II jao (lõiked 2–5) alguses sätestatakse põhimõte, et „liikmesriik peaks tagama, et igal 

tarbijal, kes elab seaduslikult ELis, on õigus avada […] makseteenuste pakkuja juures 

                                                                                                                                                  

http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
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põhimaksekonto ja seda kasutada”. Sellist „õigust tuleks kohaldada, sõltumata tarbija 

finantsolukorrast”. Seda lõiku ja komisjoni mõjuhinnangut üheaegselt lugedes selgub, et selle 

põhimõtte eesmärk on tagada, et pangandusasutused ei keelaks põhimaksekonto kasutamist 

neile tarbijatele, kellel ei õnnestu tõestada oma elukohta riigis või kes on „majanduslikult 

ebahuvitavad”.

Esimese arvamuste vahetuse käigus rõhutasid mõned siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 

liikmed, et soovitusega kehtestatakse juurdepääsuõigus, mida ei tohiks ajada segi kohustusega 

omada pangakontot. Isegi kui eesmärk on vähendada nende elanike osakaalu, kes ei kasuta 

pangateenuseid, ja seeläbi tugevdada siseturgu, võivad tarbijad alati otsustada, et nad ei hakka 

pangateenuseid kasutama, kui nad nii soovivad. Lisaks näitavad uuringud, et makseteenuse 

ringist välja jäämise kasuks otsustamisel on puudused (näiteks suurem ebakindlus sularahaga 

ümberkäimisel või probleemid töö leidmisel või toetuste saamisel), mis suurendavad nn 

vaesusmaksu ja nende inimeste haavatavust, kes ei kasuta pangateenuseid.

Sellega seoses tuleb erilist tähelepanu pöörata haavatavate tarbijate vajadustele, kes sageli –

kuigi mitte ainult nemad – kannatavad sotsiaalselt puudust ega kasuta pangateenuseid. 

Teadlikkuse tõstmise kampaaniad ja reklaam ning finantsharidus, isegi kui selleks on vaid 

baasteadmised, on selles kontekstis strateegilise tähtsusega põhipunktid. Lisaks on tänapäeval 

paljud põhimaksekontod eranditult internetipõhised, mistõttu on need ideaalsed e-kaubanduse 

jaoks, kuid samal ajal kättesaamatud osale elanikkonnast – neile, kellel puudub 

internetiühendus või näiteks eakatele. See võib seada tarbijad ebasoodsasse olukorda ja 

seetõttu tuleb tagada, et kavandatud põhimaksekonto on kasutajasõbralik, arusaadav, lihtne ja 

turvaline ning et seda saaks kasutada nii internetis kui ka tavapärastes pangafiliaalides.

Soovitus sisaldab ka mõningaid piiranguid selle õiguse kohta, näiteks seda, et Euroopa Liidu 

kodanikud, kellel on liikmesriigi territooriumil õigus kasutada põhilisi teenuseid, ei saa selles 

liikmesriigis taotleda põhimaksekontot. Seepärast märgitakse teise jao lõigetes 4 ja 5, et 

makseteenuse pakkujad peavad tegutsema läbipaistvalt, kui nad kontrollivad, kas tarbijal 

juba on olemas põhimaksekonto või ei ole, ning samuti põhimaksekonto taotluse 

                                                                                                                                                  

1 EÜT L 280, 29.10.94, lk 283.
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tagasilükkamisel. Läbipaistvust võib soovituse kohaselt piirata üksnes julgeoleku või avaliku 

korraga seotud põhjusel. Teisisõnu on tarbijal õigus saada selget teavet põhjuste kohta, miks 

keeldutakse temale pangakonto avamisest ja, nagu osutatud allpool, sellest tuleneva 

juurdepääsuõiguse kohta alternatiivsetele vaidluste lahendamise mehhanismidele ja hüvituse 

määramise mehhanismidele tagasilükkamisega mittenõustumise korral või mis tahes muu 

vaidluse korral.

Sellegipoolest peavad läbipaistvus, teabenõuded ja teadlikkuse tõstmine olema laiemad kui 

pelgalt teadmised tootetingimustest ja alternatiivsete vaidluste lahendamise mehhanismide 

ning hüvitise määramise võimalustest. Tarbijakaitsealase teabe terviklik kava jaefinants- ja 

pangateenuste valdkonnas peab hõlmama ka tootekontrolli ja kahjulike toodete eest hoiatavat 

süsteemi ning järelevalveasutustel (mainitud kuuendas jaos) peab olema aktiivne roll selles, et

tagada tarbijatele pidev juurdepääs ajakohastatud ja täielikule teabele kontode kohta, mille 

kasutamiseks nad on sõlminud või võivad sõlmida lepingu.

III jagu koosneb kolmest lõikest (6,7 ja 8). Esimeses lõikes (lõige 6) on loetletud 

põhimaksekonto osana pakutavad makseteenused: teenused, mis võimaldavad teha kõiki 

toiminguid, mida on vaja maksekonto avamiseks, kasutamiseks ja sulgemiseks; teenused, mis 

võimaldavad sularaha sissemakset maksekontole ja sularaha väljavõtmist maksekontolt; 

otsearvelduskorralduse, kreeditkorralduse ja maksetehingu täitmine maksekaardiga. 

Soovituses ei mainita näiteks ettemakse-krediitkaarte, mis on mõnes liikmesriigis juba 

olemas. See võimalus väärib uurimist ja edasiarendamist põhimaksekonto täiendava 

elemendina. Sarnaselt ei mainita soovituses selgelt, kas sularaha väljavõtmine 

pangaautomaadist, olenemata sellest, millisele pangale pangaautomaat kuulub, on põhiline 

teenus.

Lõiked 7 ja 8 sisaldavad järgmisi põhimõtteid: tarbijaid, eriti kõige haavatavamaid (kes on 

sageli sotsiaalselt tõrjutud), ei tohiks otseselt ega kaudselt sundida ostma täiendavaid 

pangatooteid selleks, et saada lihtsat põhimaksekontot. Sarnaselt ei peeta põhiliseks teenuseks 

arvelduskrediiti ning maksekorraldust ei tohiks täita, kui selle tulemusena muutuks tarbija 

põhimaksekonto saldo negatiivseks.
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IV jaos (lõiked 9–12) käsitletakse seotud tasusid ning soovitatakse liikmesriikidel tagada, et 

põhimaksekontot „pakutakse tasuta või mõistliku tasu eest”. Oluline on tagada, et pangakonto 

oleks ka edaspidi tasuta nendes liikmesriikides, kus see on tasuta praegu, ning et ühelgi juhul 

ei rikutaks mõistlikkuse kriteeriumi, isegi kui pangandusasutused suudavad katta põhilise 

pangakonto pakkumisega seotud kulud. Igasugused põhimaksekontoga seotud tasud peavad 

olema läbipaistvad ja tarbijale teatavaks tehtud. Lisaks peab mõiste „mõistlik tasu” põhinema 

läbipaistvatel kriteeriumidel.

V jaos (lõiked 13–14) ergutatakse liikmesriike edastama tarbijatele teavet põhimaksekontode 

kättesaadavuse kohta ja kohustama makseteenuse pakkujaid tegema konkreetne teave 

tarbijatele kättesaadavaks. Kooskõlas lepingueelsete ja lepinguga seotud teabenõuetega, mis 

on sätestatud teistes õigusaktides, näiteks tarbija õiguste direktiivis ja tarbijakrediidi 

direktiivis, tuleb teavet pakkuda selgelt ja igakülgselt ning püsival andmekandjal, veendudes, 

et tarbija on saanud aru, millised on tema õigused ja kohustused sellise kontoga seotud 

lepingu sõlmimisel.

VI jao lõikes 15 käsitletakse järelevalveasutusi ja nende rolli, et nad „[…] soovituses esitatud 

põhimõtete tõhusa täitmise tagamisel ja jälgimisel”. Järelevalveasutused peaksid olema 

aktiivsed tarbijate kaitsmisel, jälgides tooteid ja sekkudes ohutusalaste puudujääkide korral, 

kehtestades trahve või tehes seaduserikkumiste korral isegi koostööd prokuröridega. Lisaks on 

kõigi liikmesriikide määratud asutustel soovitatav teha tihedat koostööd, et tagada järelevalve 

tõhusus ja heade tavade levitamine.

Sama jao lõigetes 16 ja 17 käsitletakse tarbijate alternatiivsete vaidluste lahendamise ja 

hüvitise määramise mehhanisme. Nagu eespool öeldud, on tarbijatel õigus kasutada 

kohtuvälist vaidluste lahendamise mehhanismi ja hüvitiste määramist, samuti õigus saada 

teavet selle kohta, kuidas seda õigust kasutada. Rahvusvahelisuse olulisust kõnealuses 

valdkonnas silmas pidades tuleb alternatiivsed vaidluste lahendamise ja hüvitiste määramise 

mehhanismides seada eesmärgiks rahvusvaheliste vaidluste kiire lahendamine. Selleks võivad 

ideaalselt sobida veebipõhised vaidluste lahendamise mehhanismid, kuid juurdepääsu 

puudumine internetile või oskamatus kasutada uusi tehnoloogiaid (mida tuntakse ka kui 

digitaalset lõhet) ei tohiks ohustada tarbijate juurdepääsu toimivale hüvitise määramise 
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mehhanismile.

Lõigetes 18 ja 19 viidatakse makseteenuse pakkujate kohustusele esitada andmeid avatud 

põhimaksekontode arvu, tagasilükatud kontoavamistaotluste arvu ja tagasilükkamise põhjuste, 

samuti kontodega seotud tasude kohta ning liikmesriikide kohustusele esitada komisjonile 

sellekohane statistika. Nende kahe põhimõtte eesmärk on teha kindlaks kohustuste täitmise 

määr liikmesriikides ning põhimaksekontode edukus tarbijate sotsiaalse ja finantsalase 

kaasamise vahendina, kaaludes hilisemas etapis võimaliku õigusakti vastuvõtmist.

Kokkuvõte

Soovituses sätestatakse mitmed põhimõtted, mis on teejuhiks võimalikule tulevasele 

õigusaktile põhimaksekonto kättesaadavuse kohta. Mis tahes tulevast õigusakti antud teemal 

tuleb käsitleda finantsteenuste tarbijakaitsenormide laiemas raamistikus, mida praegu 

ülemaailmsel tasandil arutatakse ja tugevdatakse suureneva ja järjest olulisema osana 

regulatiivsest ja järelevalve seadusandlusest. Varasemad õigusaktid, nagu tarbija õiguste 

direktiiv ja tarbijakrediidi direktiiv, samuti ettevalmistamisel olevad õigusaktid 

krediidilepingute kohta seoses elamukinnisvaraga sisaldavad põhimõtete ja nõuete kogumit, 

millest ei tohi põhimaksekonto kättesaadavust käsitleva õigusakti koostamisel mööda vaadata.

Ühest küljest käsitletakse dokumendis „G20 kõrgetasemelised põhimõtted tarbijate 

finantsalase kaitse kohta” mitmeid horisontaalseid tarbijakaitse küsimusi, mis on väärt 

arvestamist kõigi tulevaste Euroopa õigusaktide puhul. Tarbijate erapooletu ja õiglane 

kohtlemine, eritähelepanu haavatavate rühmade vajadustele, teabe avaldamine ja selle 

läbipaistvus toodete kasulikkuse, ohtude ja tingimuste kohta ning vajadus teha suuremaid 

jõupingutusi tarbijatele finantshariduse andmiseks ja teadlikkuse tõstmiseks on vaid mõned 

nimetatud põhimõtetest. Samamoodi tuleb tarbijatele luua kättesaadavad, taskukohased, 

sõltumatud, õiglased, vastutavad, õigeaegsed ja tõhusad alternatiivsed vaidluste lahendamise 

ja hüvitise määramise mehhanismid. Teisest küljest käsitleb Monti raport ka vajadust kaaluda 

põhimaksekonto kättesaadavust kui peamist meedet siseturu tõrgeteta toimimiseks ja selleks, 

et tarbijad saaksid täielikult kasu selle hüvedest ning kasutaksid vabadusi, mis on neile 

asutamislepingutega antud. Lõpetuseks on põhimaksekonto kättesaadavuse tagamine oluline 
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samm kodanike sotsiaalse ja majandusliku kaasamise ja õiglasema Euroopa ühiskonna 

suunas, mis toob võrdselt kasu nii kodanikele kui ka ettevõtetele, tugevdades seeläbi ühtse 

turu kasvupotentsiaali.


