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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil

I. lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 114,

– võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
pealkirjaga „Ühtse turu akt – kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja 
usalduse suurendamiseks – „Üheskoos uue majanduskasvu eest”” (COM(2011)0206),

– võttes arvesse professor Mario Monti 9. mai 2010. aasta aruannet komisjonile „Ühtse 
turu uus strateegia”,

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtse turu loomise kohta 
tarbijatele ja kodanikele1,

– võttes arvesse oma 6. aprilli 2011. aasta resolutsiooni ühtse turu kohta Euroopa 
kodanikele2,

– võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste tuleviku kohta3,

– võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni uue tarbijapoliitika 
strateegia kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 97/7/EÜ5,

– võttes arvesse komisjoni 2011. aasta tööprogrammi (COM(2010)0623), 27. oktoober 
2010,

– võttes arvesse komisjoni 2012. aasta tööprogrammi (COM(2011)0777), 15. november 
2011,

– võttes arvesse komisjoni 29. novembri 2011. aasta ettepanekut, milles käsitletakse 
tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 

                                               
1 ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 84.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0145.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0319.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0491.
5 ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.
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direktiiv) (COM(2011)0793),

– võttes arvesse komisjoni 18. juuli 2011. aasta soovitust juurdepääsu kohta 
põhimaksekontole1,

– võttes arvesse mõjuhinnangut, mis käsitles komisjoni 18. juuli 2011. aasta soovitust
juurdepääsu kohta põhimaksekontole (SEC(2011)0906, SEC(2011)0907),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta direktiivi 
2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2002/65/EÜ, 
2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise ning direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2010. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele 
kreeditkorraldustele ja otsearveldustele tehnilised nõuded ja muudetakse määrust (EÜ) 
nr 924/2009 (COM(2010)0775),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 
2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning 
usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 
2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 
2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil 
kasutamise vältimise kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 
95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi tellimusel koostatud 15. novembri 2011. aasta
uuringut „Põhilised pangateenused”,

– võttes arvesse petitsiooni 0963/2011, mille esitas 17. veebruaril 2012. aastal Eesti 
kodanik Triin Saag raskuste kohta pangakonto sulgemisel ELis,

A. arvestades, et tarbijatele peaks kogu Euroopa Liidus olema tagatud juurdepääsuõigus 
makseteenustele ning nad peaksid igas mõttes saama kasu siseturust;

B. arvestades, et selline õigus peaks olema kättesaadav igale isikule, kes viibib seaduslikult 
Euroopa Liidus, ning arvestades, et isikute vaba liikumine on kõrgeim hüve, iseäranis 
tudengite, töötajate, lähetuses viibijate ja hooajatööliste jaoks või kõigi isikute jaoks, kelle 
puhul esineb nende tegevuse tõttu teatud määral piiriülest liikuvust, aga ka selliste isikute 

                                               
1 ELT L 190, 21.7.2011, lk 87.
2 ELT L 319, 5.12.2007, lk 1.
3 ELT L 267, 10.10.2009, lk 7.
4 ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.
5 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
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jaoks, kellel on väike sissetulek või keda on tabanud üksikisiku maksejõuetus;

C. arvestades, et see õigus peaks hõlmama ka isikuid, kes soovivad avada pangakonto mõnes 
liikmesriigis, ilma et nad peaksid olema sunnitud juba olemasoleva pangakonto mõnes 
teises liikmesriigis sulgema;

D. arvestades, et piirava loomuga valikukriteeriumid, mida makseteenuste pakkujad 
maksekontode avamiseks kehtestavad ning mis ületavad seadusega ettenähtud nõudeid, 
piiravad töötajate õigust vabale liikumisele Euroopa Liidus;

E. arvestades, et arvesse tuleks võtta erinevaid pangandustavasid Euroopa Liidus;

F. arvestades, et komisjon teatas oma 2011. aasta tööprogrammis, et avaldab seadusandliku 
vahendi, mis käsitleb juurdepääsu pangakontole, ning avaldas selle asemel 18. juulil 2011. 
aastal üksnes soovituse juurdepääsu kohta põhimaksekontole; arvestades, et vaid
seadusandlik vahend saab tagada kodanike õiguskindluse;

G. arvestades, et puuduv juurdepääs maksekontodele takistab seda, et kodanikud osalevad 
peamiste finantsteenuste turul ning saavad omandada olulisi kaupu ja teenuseid, 
raskendades või takistades sotsiaalset ja majanduslikku kaasatust, mis halvendab tihtipeale 
just elanikkonna nõrgima osa olukorda;

H. arvestades, et põhimõtted põhimaksekontole juurdepääsu kohta tuleks kehtestada kogu 
Euroopa Liidus ning neid tuleks järjepidevalt kohaldada, pidades silmas sotsiaalse 
kaasatuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamist;

I. arvestades, et madala sissetuleku, pangakonto puudumise ning sotsiaalse ja majandusliku 
tõrjutuse vahel on vaieldamatult tugev seos;

J. arvestades, et paljud üliõpilased, töötajad ja teenuste pakkujad, kes soovivad olla 
Euroopas liikuvad, on silmitsi suurte takistustega;

K. arvestades, et praegu taotletakse ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) kehtestamisega
seda, et kõigi siseriiklike ja rahvusvaheliste tehingute teostamiseks piisab ühest 
pangakontost, kuid see protsess ei ole veel lõpetatud; arvestades, et antud olukord muudab 
vältimatuks täiendavate meetmete võtmise, et tugevdada SEPA mõju kõigis 
liikmesriikides;

L. arvestades, et pangakontota tarbijad on sunnitud kasutama sularaha, mis lisaks sellele, et 
see vähendab maksevõimaluste valikut ja tõrjub tarbijad välja e-kaubandusest, on ka 
kulukam ja sarnaneb lisatasu nõudmisele vaesuse eest; arvestades, et seda esineb
peamiselt teatavate haavatavate ühiskonnarühmade, nagu kodutute, eakate ja 
sisserändajate puhul;

M. arvestades, et pangakonto puudumine elukohariigis vähendab oluliselt võimalust leida 
püsiv töökoht, üürida elukoht, maksta makse ja saada palka; arvestades, et pangakonto 
loomisest keeldumine või vähem soodsate tingimuste pakkumine elukoha alusel on 
diskrimineerimine, mis on tihti tarbetu ning vastuolus kodanike ja töötajate 
liikumisvabadusega;
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N. arvestades, et nii tarbijad kui ka ettevõtjad saaksid kasu sellest, kui 30 miljonile inimesele, 
kellel ühe Euroopa Parlamendi tellitud uuringu kohaselt puudub pangakonto, saaks 
pakkuda juurdepääsu põhimaksekontole ning tugevdada sellega siseturgu ja tarbijate 
õigusi;

II. lisada oma resolutsiooni ettepaneku lisasse järgmised soovitused:

Soovitus nr 1 (määratluste kohta)

Kooskõlas direktiiviga 2011/83/EL tarbijate õiguste kohta on tarbija füüsiline isik, kes 
tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema kaubandus-, majandus-, ametialase või 
kutsetegevusega. Nimetatud määratluse sõnastamisel peab komisjon selgeks tegema, et ka 
liikuvad töötajad ja üliõpilased on tarbijad ning neil on seetõttu õigus juurdepääsule 
põhimaksekontole.

Põhimaksekonto on pangakonto, mis võimaldab tarbijal teha kõiki tavapäraseid 
maksetehinguid kontol olevate vahendite ulatuses.

Õigus omada juurdepääsu põhimaksekontole peaks kehtima kõigile tarbijatele, kuni ei ole 
kaalukaid põhjuseid, mis sellele vastu räägivad. Tegu on juurdepääsuõigusega 
põhimaksekontole, mitte kohustusega omada põhimaksekontot.

Soovitus nr 2 (põhimaksekontole juurdepääsu kohta)

Liikmesriigid peaksid hoolitsema selle eest, et igal tarbijal, kes viibib Euroopa Liidus 
seaduslikult, on õigus avada vastava liikmesriigi territooriumil tegutseva makseteenuste 
pakkuja juures põhimaksekonto ja seda kasutada. Seejuures peaks olema ebaoluline, kas 
tarbijal on mõnes teises liikmesriigis pangakonto, millega ta saab kasutada soovituses nr 3 
nimetatud teenuseid vastava liikmesriigi territooriumil, või mitte. Sellist õigust saab kasutada 
sõltumatult tarbija majanduslikust olukorrast.

Liikmesriigid peaksid sätestama, et kõik pangad, kes tegelevad eraklientidega, oleksid 
kohustatud pakkuma põhimaksekontosid, et takistada diskrimineerimist ja ebaausat 
konkurentsi pankade vahel, kuni mõnes liikmesriigis ei kehti asjaomased korraldused.

Liikmesriigid peaksid tagama, et juhul, kui makseteenuste pakkuja keeldub juurdepääsu 
võimaldamisest põhimaksekontole, teavitab ta tarbijat sellest viivitamatult kirjalikul teel 
selges keelekasutuses ja tasuta, tuues välja kõnealuse keeldumise põhjused, ning viitab 
tarbijale kehtivatele õiguskaitsevahenditele. Sellise teabe saamise õigust võidakse piirata 
õigusmeetmetega, kui selline piirang on hädavajalik ja asjakohane meede avaliku julgeoleku 
või avaliku korra tagamiseks.
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Soovitus nr 3 (põhimaksekonto tunnuste kohta)

Tagada tuleks kõik toimingud, mida on vaja maksekonto avamiseks, kasutamiseks ja 
sulgemiseks, teenused, mis võimaldavad sularaha sissemakset maksekontole ja sularaha 
väljavõtmist maksekontolt ning otsearvelduskorralduse, kreeditkorralduse ja maksetehingu 
täitmine maksekaardiga, mida saab kasutada igapäevaselt.

Juurdepääsu põhimaksekonto omamisele ei tohiks muuta sõltuvaks lisateenuste ostmisest.

Liikmesriigid peaksid tagama, et põhimaksekontot pakutakse tasuta või mõistliku tasu eest.

Võimalust kasutada ettemaksuga maksekaarte või teisi sama eesmärki täitvaid 
maksevõimalusi, mis mõnes liikmesriigis juba olemas on, tuleks täiendava maksevõimalusena 
lisaks põhimaksekontole kontrollida ja täiustada.

Tänapäeval on paljud põhimaksekontod eranditult internetipõhised, mistõttu on need 
ideaalsed e-kaubanduse jaoks, kuid samal ajal kättesaamatud osale elanikkonnast – neile, 
kellel puudub internetiühendus, või näiteks eakatele. Selliste tarbijate võimaliku kahjustamise 
tõttu tuleks tähelepanu pöörata sellele, et kavandatud põhimaksekonto oleks tarbijasõbralik, 
lihtne ja turvaline.

Panga vahetamisel või pangakonto sulgemisel ei tohi tarbijale tekitada liigseid halduskulusid 
või takistusi.

Tarbija ei peaks maksma mingeid tasusid või trahve selle tõttu, et ta tema tahtest sõltumatute 
olude tõttu, nagu näiteks ebapiisava kontojäägi puhul, mis tuleneb hilinenud sissemaksetest 
või liiga varajastest väljamaksetest (nt korduvate otsearvelduskorralduste puhul, kus summa 
broneeritakse alati samal päeval), oma kontojääki ületab. Vajaduse korral võivad liikmesriigid 
lubada väiksemahulisi arvelduskrediite, mis luuakse just sellisteks juhtudeks.

Liikmesriigid võivad üldiselt näha ette võimaluse, mille alusel pakkuda arvelduskrediite 
mõistlikes piirides.

Igal juhul tuleb tarbija isikuandmeid, muu hulgas tema majanduslikku seisu puudutavaid 
andmeid, nõuetekohaselt kaitsta ning mitte levitada ilma tarbija nõusolekuta. See kehtib 
iseäranis olukorras, kus tarbija taotlus pangakonto avamiseks tagasi lükati.

Liikmesriigid peaksid algatama teabekampaaniaid põhimaksekontode olemasolu kohta, mille 
abil juhitaks tähelepanu menetlustele, mida kasutatakse põhimaksekonto avamise õiguse 
rakendamiseks, ning sellele, kuidas kasutada kaebuste ja vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanisme. Finantsteadmiste andmine tarbijatele on suure tähtsusega, tugevdab nende 
seisundit ning kindlustab nende kaasamise siseturu tegevusse.
Makseteenuste pakkujad peaksid olema kohustatud andma tarbijatele kirjalikul teel 
kohustusliku teabe pakutava põhimaksekonto kohta.

Makseteenuste tingimused ja makseteenuste alane teave peavad olema arusaadavad.
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Soovitus nr 4 (vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta)

Liikmesriigid peaksid tagama selle, et vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks on olemas 
sobivad ja tõhusad õiguskaitsemehhanismid, kasutades selleks võimaluse korral juba 
olemasolevaid asutusi.

Soovitus nr 5 (rakendamise ja järelevalve kohta)

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt kaks aastat pärast õigusakti 
jõustumist põhjaliku aruande õigusakti kohaldamise ja rakendamise kohta. Aruandes tuleb 
muu hulgas käsitleda küsimust, kas on vaja lisameetmeid, ning esitada vajaduse korral 
ettepanekud õigusakti kohandamise või uuendamise kohta.

Liikmesriigid peaksid tagama, et makseteenuste pakkujad esitavad liikmesriikide 
ametiasutustele korrapäraselt usaldusväärset teavet selle kohta, mitu põhimaksekontot on 
avatud, kui palju taotlusi konto avamiseks on tagasi lükatud, mis on selliste keeldumiste 
põhjused, kas kontosid on suletud ning kui suured on nende kontodega seotud kulud.

Komisjon kontrollib saadud andmeid ning teeb järeldusi kõnealuse vahendi tõhususe kohta nii 
pangakontota inimesi kui ka liikuvaid töötajaid silmas pidades. Vajaduse korral töötab 
komisjon välja vastavad ettepanekud kõnealuse valdkonna ELi õigusaktide 
edasiarendamiseks.


