
CM\786526FI.doc PE427.112v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009–2014

Vetoomusvaliokunta

7.7.2009

ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1567/2008, Tobias Burnus, Saksan kansalainen, 
pankkikonttoreiden talletussuojasta Euroopan talousalueella

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomus koskee islantilaisen Kaupthing-pankin maksukyvyttömyyttä. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan enää ei ole mahdollista ottaa yhteyttä ETA-alueella toimivien pankkien 
konttoreihin asiakkaan maassa käytettävällä kielellä, kun pankit lopettavat toiminnan 
kyseisessä maassa. Asiakkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä pankin kotimaan 
valvontaviranomaiseen ja talletussuojajärjestelmään. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia tutkimaan, kohdellaanko ulkomaisia asiakkaita epäoikeudenmukaisesti ja 
pitäisikö asiaa koskevaa EU:n lainsäädäntöä muuttaa. Vetoomuksen esittäjä pyytää myös 
tutkimaan, ovatko nykyiset valvontavaatimukset (direktiivi 94/19/ETY) asianmukaisia, ja 
onko ne otettu huomioon kyseisessä tapauksessa. Vetoomuksen esittäjä viittaa komission 
kirjeeseen ja ilmoittaa, että komissio ei katso olevansa vastuussa. Pitäisi myös tutkia, onko 
pankeille asetettu vaatimus antaa tietoja talletusten vakuusjärjestelmistä asianmukainen, koska 
asiakas yleensä olettaa, että maassa hyväksyttyyn pankkiin sovelletaan kansallisen 
rahoitusvalvontajärjestelmän sääntöjä ja kansallisia talletussuojaa koskevia sääntöjä. Lopuksi 
vetoomuksen esittäjän mielestä pitäisi tutkia, ovatko pankin kotimaan nykyiset valvonta- ja 
vakuussäännöt riittäviä, erityisesti ETA-maiden pankkien osalta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 7. heinäkuuta 2009

Yhteisön lainsäädäntö

Talletusten vakuusjärjestelmiä koskeva yhteisön lainsäädäntö (direktiivi 94/19/EY) sisältää 
kattavat tietovaatimukset: Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että pankit tarjoavat
nykyisille ja mahdollisille tallettajille tietoja, joita nämä tarvitsevat sen talletusten 
vakuusjärjestelmän yksilöimiseksi, johon sivukonttori liittyy. Tallettajille ilmoitetaan 
vakuusjärjestelmiä koskevista säännöksistä, myös vakuusjärjestelmän korvaaman summan 
määrästä ja turvan laajuudesta. Nämä tiedot on esitettävä helposti ymmärrettävässä muodossa. 
Myös tietoa, joka koskee korvausedellytyksiä ja muodollisuuksia, jotka on täytettävä 
korvauksen saamiseksi, annetaan pyynnöstä. Kaikki tiedot on oltava saatavilla sen 
jäsenvaltion yhdellä tai useammalla virallisella kielellä, jossa sivukonttori sijaitsee. 

Asiakirjat, jotka liittyvät sovellettavasta järjestelmästä suoritettavaa vakuusmaksua koskeviin 
edellytyksiin ja muodollisuuksiin, laaditaan sen jäsenvaltion yhdellä tai useammalla 
virallisella kielellä, jossa vakuutta koskeva talletus sijaitsee. Tavallisissa oloissa tämä vastaisi 
kyseisen tallettajan asuinpaikkaa. Tämän seurauksena sivukonttoreiden tallettajien pitäisi olla 
hyvin perillä asioista, kun he ryhtyvät liikesuhteeseen sivukonttorin kanssa ja kun he hakevat 
korvausta.

Komissio panee kuitenkin merkille valituksen, joka koskee tietovaatimuksia talletusten 
vakuusjärjestelmiä koskevan kertomuksen perusteella, joka on toimitettava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuoden 2009 loppuun mennessä1.

Vastuun jakamisen osalta direktiivi 94/19/EY perustuu periaatteeseen, jonka mukaan 
talletusten vakuusjärjestelmät ja vastuu maksamisesta liitetään valvontaan. Tämän 
seurauksena talletusten vakuusjärjestelmä siinä valtiossa, jossa pankki on saanut toimiluvan ja 
jossa sitä valvotaan, on vastuussa korvauksen maksamisesta tallettajille. 

Islantia ja ETA:a koskevat seuraukset

Pankkivalvontaa ja talletusten vakuusjärjestelmiä koskeva yhteisön lainsäädäntö on 
sisällytetty ETA-sopimukseen, ja se siis koskee Islantia. Islanti ei kuitenkaan ole EU:n 
jäsenvaltio. Siksi komissio katsoo, että vetoomuksen esittäjän osoittama tapaus ei kuulu 
komission toimivaltaan. 

EFTA:n valvontaviranomaisen toimivaltaan ja tehtäviin kuuluu varmistaa, että Islanti ja muut 
ETA-EFTA-valtiot noudattavat ETA-sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan. Siihen sisältyy 
myös velvoite varmistaa, että talletusten vakuusjärjestelmiä koskeva direktiivi ja 
asiaankuuluvat pankkivalvontaa koskevat yhteisön säännöt saatetaan oikein osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja että niitä sovelletaan Islannissa sekä pannaan täytäntöön asianmukaisesti 
Islannissa toimiluvan saaneiden pankkien osalta. 

                                               
1 Talletusten vakuusjärjestelmästä annetun direktiivin 94/19/EY muuttamisesta talletussuojan tason ja korvausten 
maksuajan osalta 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/14/EY (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 12 artikla, EUVL L 68, 13.3.2009, s.3.
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Vetoomuksen esittäjä voi esittää huolensa EFTA:n valvontaviranomaiselle, joka on 
riippumaton ja puolueeton elin. 

Muut kuluttajien oikeussuojakeinot 

Euroopan talousalueella toimivien pankkien sivukonttoreiden asiakkailla on myös muita 
keinoja käytettävissään. FIN-NET1 on ETA-valtioissa toimiva kansallisten tuomioistuinten 
ulkopuolisten kuluttajavalitusjärjestelmien, jotka vastaavat kuluttajien ja pankkien välisten 
riitojen käsittelystä, taloudellisten riitojen ratkaisuun tarkoitettu verkosto. Komissio käynnisti 
verkoston toiminnan vuonna 2001. FIN-NET:in puitteissa järjestelmät tekevät yhteistyötä 
taatakseen kuluttajille vaivattoman pääsyn tuomioistuinten ulkopuolisten valitusmenettelyjen 
piiriin rajat ylittävissä tapauksissa. Jos yhdessä maassa asuvalla kuluttajalla on riitaa toisesta 
maasta peräisin olevan pankin kanssa, FIN-NET:in jäsenet saattavat kuluttajan yhteyteen 
asianmukaisen tuomioistuimen ulkopuolisen valitusjärjestelmän kanssa ja antaa tarvittavat 
tiedot. 

Päätelmät

Edellä mainitun perusteella näyttää siltä, että vetoomuksesta ei käy ilmi yhteisön 
lainsäädäntöön kohdistuvaa rikkomusta, johon komissio voisi puuttua.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm.


