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LYHYET PERUSTELUT 

Monien on nykyään vaikea kuvitella elävänsä ilman pankkitiliä. Pankkitiliä tarvitaan, jotta 

ihminen voi osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja talouselämään. Jokapäiväinen elämä on 

vaikeaa ja kallista, jos käytettävissä ei ole peruspankkipalveluja. Ilman käteistä suoritettavien 

tapahtumien edut ovat aina vain konkreettisempia ja hyödyttävät niin kansalaisia kuin 

viranomaisia. Pankkisiirtona tapahtuva palkanmaksu sekä sähkö-, kaasu- ja vesilaskujen 

maksaminen on todella vaikeaa ilman pankkitiliä. 

Maailmanpankin arvioiden mukaan EU:ssa on noin 58 miljoonaa kansalaista, joilla ei ole 

maksutiliä. Monet ovat kohdanneet vaikeuksia pankkitilin avaamisessa. Hylkäysperusteet 

ovat moninaiset. Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole kattavaa pankkikonttori- tai 

pankkiautomaattiverkostoa, minkä vuoksi kaikki EU-kansalaiset eivät pääse hyötymään 

rahoituspalveluista. Pankit saattavat evätä kuluttajilta tavallisen maksutilin myös 

maksukyvyttömyyden perusteella. Lisäksi työnsä tai opintojen vuoksi paljon liikkuvat EU-

alueen asukkaat, kausityöntekijät tai lähetetyt työntekijät sekä pk-yritysten työntekijät 

saattavat kohdata ongelmia maksutilin avaamisessa sen vuoksi, ettei heillä ole pysyvää 

osoitetta jäsenvaltiossa, johon maksupalveluntarjoaja on sijoittautunut. Jäsenvaltioiden on 

pidettävä kiinni yhteisestä tavoitteesta eli unionin sisällä tapahtuvan liikkuvuuden 

varmistamisesta. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että kaikilla unionin kansalaisilla, 

myös muita heikommassa asemassa olevilla ryhmillä, on oikeus pankkitiliin. 

Pankkipalveluverkoston ulkopuolella olevat kuluttajat eivät pääse hyödyntämään 

sisämarkkinoita. Kuluttajat, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää maksutiliä, eivät voi ostaa 

tavaroita valtioiden rajojen yli tai verkossa. On ensiarvoisen tärkeää löytää 

tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, jotta kuluttajat eivät syrjäydy normaalielämästä ja uuden 

tekniikan käytöstä. Jo vuoden 2010 Montin raportissa ja komission vuonna 2011 

hyväksymässä sisämarkkinoiden ensimmäisessä toimenpidepaketissa todettiin, että oikeus 

pankkitiliin on tärkeä tekijä EU:n sisämarkkinoiden moitteettomassa toiminnassa. Kuluttajien 

pitää voida hyödyntää verkkomarkkinoita ja uutta tekniikkaa sekä hyötyä edullisemmista 

palveluista ja hinnoista. Komissio esitti vihdoin säädösehdotuksen sen jälkeen, kun 

parlamentti oli vuonna 2012 laatinut asiasta valiokunta-aloitteisen mietinnön 

(2012/2055(INI)). 

On tärkeää luoda edellytykset tilinkäytölle. Lisäksi on tärkeää tehdä pankkimaksuista 

läpinäkyviä ja ymmärrettäviä, jotta kuluttajat voivat tehdä vertailuja ja tietoisia valintoja 

pankkipalveluntarjoajien suhteen. Samalla on erittäin tärkeää, että kuluttajat voivat siirtää 

tilinsä taloudellisten etujensa turvaamiseksi ja että edistetään pankkipalveluntarjoajien tervettä 

kilpailua aidoilla sisämarkkinoilla. Aiemmilla unionin tason aloitteilla, kuten 

maksupalveludirektiivillä (2007/64/EY) ja hiljattain hyväksytyllä asetuksella yhtenäisestä 

euromaksualueesta (SEPA) (asetus (EU) N:o 260/2012) on jo parannettu 

maksupalveluntarjoajien valmiuksia toimia valtioiden rajojen yli. Monet 

eurooppalaiskuluttajat hyötyvät nopeammista maksuista ja edullisemmista 

maksutapahtumista. Toinen tärkeä askel on rahoituspalvelujen vertailukelpoisuus, joka auttaa 

kuluttajia tekemään tietoon perustuvia harkittuja päätöksiä. Nopealla siirtomenettelyllä on 

tarkoitus laskea hintoja ja parantaa kuluttajille tarjottavien rahoitustuotteiden laatua. 

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja valmiiksi saattamisen kannalta on erittäin 

tärkeää tukea kuluttajien valinnanvapautta ja helpottaa kuluttajien liikkuvuutta. 



 

PE519.594v03-00 4/39 AD\1009553FI.doc 

FI 

 

TARKISTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Maksuja koskevan terminologian 

määritys olisi annettava kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 

jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 

markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 

katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 

maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 

siitä maksua jäsenvaltioissa. Lisäksi 

maksuja koskeva terminologia olisi 

mahdollisuuksien mukaan standardoitava 

EU:n tasolla, mikä mahdollistaa eri puolilla 

unionia veloitettavien maksujen vertailun. 

Euroopan pankkiviranomaisen olisi 

laadittava ohjeet, jotka auttavat 

jäsenvaltioita määrittämään edustavimmat 

maksupalvelut, joista veloitetaan maksu 

kansallisella tasolla. 

(13) Maksuja koskevan terminologian 

määritys olisi annettava kansallisten 

toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi, 

jotta voidaan ottaa huomioon paikallisten 

markkinoiden erityispiirteet. Jotta palvelut 

katsottaisiin edustaviksi, vähintään yhden 

maksupalveluntarjoajan olisi veloitettava 

niistä maksu tai tarjottava niitä maksutta 
jäsenvaltioissa. Lisäksi maksuja koskeva 

terminologia olisi mahdollisuuksien 

mukaan standardoitava EU:n tasolla, mikä 

mahdollistaa eri puolilla unionia 

veloitettavien maksujen vertailun. 

Euroopan pankkiviranomaisen olisi 

laadittava ohjeet, jotka auttavat 

jäsenvaltioita määrittämään edustavimmat 

maksupalvelut, joita tarjotaan maksutta 

tai joista veloitetaan maksu kansallisella 

tasolla. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten laadittua alustavan luettelon 

edustavimmista palveluista, joista 

veloitetaan maksu kansallisella tasolla, 

sekä maksuihin liittyvistä termeistä ja 

(14) Kansallisten toimivaltaisten 

viranomaisten laadittua alustavan luettelon 

edustavimmista palveluista, joista 

veloitetaan maksu tai joita tarjotaan 

maksutta kansallisella tasolla, sekä 
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määritelmistä komission olisi tarkasteltava 

luetteloa yksilöidäkseen delegoiduilla 

säädöksillä palvelut, jotka ovat yhteisiä 

useimmille jäsenvaltioille, ja ehdottaakseen 

niille standardoituja EU:n tason termejä ja 

määritelmiä. 

maksuihin liittyvistä termeistä ja 

määritelmistä komission olisi tarkasteltava 

luetteloa yksilöidäkseen delegoiduilla 

säädöksillä palvelut, jotka ovat yhteisiä 

useimmille jäsenvaltioille, ja ehdottaakseen 

niille standardoituja EU:n tason termejä ja 

määritelmiä. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Auttaakseen kuluttajia vertailemaan 

helposti sisämarkkinoilla veloitettavia 

tilinhoitomaksuja maksupalveluntarjoajien 

olisi annettava kuluttajille luettelo 

maksuista, joita veloitetaan 

standardoidussa terminologiassa 

luetelluista palveluista. Tämä edistäisi 

myös tasapuolisten toimintaedellytysten 

luomista maksutilimarkkinoilla 

kilpaileville luottolaitoksille. Maksuja 

koskevassa tietoasiakirjassa olisi oltava 

tietoja vain edustavimmista 

maksupalveluista kussakin jäsenvaltiossa, 

ja siinä olisi käytettävä tarvittaessa EU:n 

tasolla vahvistettuja termejä ja määritelmiä. 

Jotta kuluttajia autettaisiin saamaan hyvä 

käsitys maksuista, jotka he joutuvat 

maksamaan maksutilistään, heidän 

saatavilleen olisi asetettava sanasto, jossa 

on selityksiä vähintään luetteloon 

sisältyvistä maksuista ja palveluista. 

Sanastoa olisi hyödynnettävä välineenä, 

jolla edistetään paremman käsityksen 

saamista maksujen merkityksestä, jotta 

kuluttajilla olisi valmiudet valita 

laajemmasta maksutilitarjousten 

valikoimasta. Olisi myös otettava käyttöön 

velvoite, jonka mukaan 

maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava 

kuluttajille vähintään kerran vuodessa 

kaikki näiden tileistä veloitetut maksut. 

Jälkikäteen annettavat tiedot olisi 

(15) Auttaakseen kuluttajia vertailemaan 

helposti sisämarkkinoilla veloitettavia 

tilinhoitomaksuja maksupalveluntarjoajien 

olisi annettava kuluttajille luettelo 

maksuista, joita veloitetaan 

standardoidussa terminologiassa 

luetelluista palveluista. Tämä edistäisi 

myös tasapuolisten toimintaedellytysten 

luomista maksutilimarkkinoilla 

kilpaileville luottolaitoksille. Maksuja 

koskevassa tietoasiakirjassa olisi oltava 

tietoja vain edustavimmista 

maksupalveluista kussakin jäsenvaltiossa, 

ja siinä olisi käytettävä tarvittaessa EU:n 

tasolla vahvistettuja termejä ja määritelmiä. 

Jotta kuluttajia autettaisiin saamaan hyvä 

käsitys maksuista, jotka he joutuvat 

maksamaan maksutilistään, heidän 

saatavilleen olisi asetettava sanasto, jossa 

on selityksiä vähintään luetteloon 

sisältyvistä maksuista ja palveluista. 

Sanastoa olisi hyödynnettävä välineenä, 

jolla edistetään paremman käsityksen 

saamista maksujen merkityksestä, jotta 

kuluttajilla olisi valmiudet valita 

laajemmasta maksutilitarjousten 

valikoimasta. Olisi myös otettava käyttöön 

velvoite, jonka mukaan 

maksupalveluntarjoajien on ilmoitettava 

kuluttajille vähintään kerran vuodessa 

kaikki näiden tileistä veloitetut maksut. 

Täyttäessään tätä velvoitetta 
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toimitettava erillisenä tiivistelmänä. Siinä 

olisi luotava kokonaiskatsaus kaikkiin 

suoritettuihin maksuihin, jotta kuluttajat 

saisivat käsityksen siitä, mihin maksut 

liittyvät, ja voisivat arvioida, onko heidän 

tarpeen joko muuttaa kulutustottumuksiaan 

tai siirtyä toisen palveluntarjoajan 

asiakkaaksi. Tästä saataisiin 

maksimaalinen hyöty, jos jälkikäteen 

annettavat maksutiedot kattavat samat 

palvelut kuin ennakkotiedot. 

maksupalveluntarjoajien olisi otettava 

huomioon, että tietyillä kuluttajilla ei 

ehkä ole vakituista osoitetta. Paperilla 

lähetetyt tiedot eivät saapuisi perille 

tällaisille kuluttajille.  Jälkikäteen 

annettavat tiedot olisi toimitettava 

erillisenä tiivistelmänä. Siinä olisi luotava 

kokonaiskatsaus kaikkiin suoritettuihin 

maksuihin, jotta kuluttajat saisivat 

käsityksen siitä, mihin maksut liittyvät, ja 

voisivat arvioida, onko heidän tarpeen joko 

muuttaa kulutustottumuksiaan tai siirtyä 

toisen palveluntarjoajan asiakkaaksi. Tästä 

saataisiin maksimaalinen hyöty, jos 

jälkikäteen annettavat maksutiedot kattavat 

samat palvelut kuin ennakkotiedot. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Saadakseen puolueettomia tietoja 

pankkimaksuista kuluttajilla olisi oltava 

mahdollisuus käyttää vertailusivustoja, 

jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia 

maksupalveluntarjoajista. Jäsenvaltioiden 

olisi sen vuoksi varmistettava, että 

kuluttajien saatavilla on vähintään yksi 

vertailusivusto niiden alueella. 

Vertailusivustojen ylläpitäjinä voivat olla 

toimivaltaiset viranomaiset, muut 

viranomaiset ja/tai valtuutetut yksityiset 

toimijat. Jäsenvaltioiden olisi otettava 

käyttöön vapaaehtoinen 

valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 

vertailusivustojen yksityiset ylläpitäjät 

voivat hakea valtuutusta vahvistettujen 

laatukriteerien mukaisesti. Jos ei ole 

valtuutettu yksityisen ylläpitäjän 

verkkosivustoa, olisi otettava käyttöön 

toimivaltaisen viranomaisen tai muun 

viranomaisen ylläpitämä vertailusivusto. 

Tällaisten verkkosivustojen olisi 

(19) Saadakseen puolueettomia tietoja 

pankkimaksuista kuluttajilla olisi oltava 

mahdollisuus käyttää vertailusivustoja, 

jotka ovat toiminnallisesti riippumattomia 

maksupalveluntarjoajista. Jäsenvaltioiden 

olisi sen vuoksi varmistettava, että 

kuluttajien saatavilla on vähintään yksi 

vertailusivusto niiden alueella. 

Vertailusivustojen ylläpitäjinä voivat olla 

toimivaltaiset viranomaiset, muut 

viranomaiset ja/tai valtuutetut yksityiset 

toimijat. Jäsenvaltioiden olisi otettava 

käyttöön vapaaehtoinen 

valtuutusjärjestelmä, jonka kautta 

vertailusivustojen yksityiset ylläpitäjät 

voivat hakea valtuutusta vahvistettujen 

laatukriteerien mukaisesti. Jos ei ole 

valtuutettu yksityisen ylläpitäjän 

verkkosivustoa, olisi otettava käyttöön 

toimivaltaisen viranomaisen tai muun 

viranomaisen ylläpitämä vertailusivusto. 

Tällaisten verkkosivustojen olisi myös 

noudatettava laatukriteereitä. Jotta olisi 
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noudatettava laatukriteereitä. mahdollista saada kattava yleiskuva 

maksupalveluntarjoajien unionissa 

veloittamista maksuista, komission olisi 

perustettava ajantasainen, riippumaton, 

täsmällinen, luotettava ja 

kuluttajaystävällinen portaali, jossa 

esitetään kaikki linkit jäsenvaltioiden 

valtuutettuihin vertailusivustoihin. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 

paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai 

-palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 

maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 

Tämä käytäntö voi tarjota 

maksupalveluntarjoajille keinon 

monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 

keskenään, ja se voi hyödyttää viime 

kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 

kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 

vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 

ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 

kuitenkin osoittaneet, että 

maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 

pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 

kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 

ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 

kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 

nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 

avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 

kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 

kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 

Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava, että kun 

maksupalveluntarjoajat tarjoavat 

paketoituja maksutilejä, kuluttajille 

annetaan erikseen tietoja maksutilistä 

veloitettavista maksuista ja kaikista 

muista pakettiin sisältyvistä 

rahoituspalveluista veloitettavista 

maksuista. Näitä velvoitteita ei pitäisi 

(20) Maksutilin tarjoaminen yhdistettynä 

paketiksi muiden rahoitustuotteiden tai 

-palveluiden kanssa on yleinen käytäntö 

maksupalveluntarjoajien keskuudessa. 

Tämä käytäntö voi tarjota 

maksupalveluntarjoajille keinon 

monipuolistaa tarjontaansa ja kilpailla 

keskenään, ja se voi hyödyttää viime 

kädessä kuluttajia. Rahoitusalan 

kytkykauppaa koskeva komission tutkimus 

vuodelta 2009 ja asiaa koskevat kuulemiset 

ja kuluttajien tekemät kantelut ovat 

kuitenkin osoittaneet, että 

maksupalveluntarjoajat saattavat tarjota 

pankkitilejä yhdistettyinä tuotteisiin, joita 

kuluttajat eivät ole pyytäneet ja jotka eivät 

ole olennaisia maksutilien kannalta, kuten 

kotivakuutukset. On lisäksi havaittu, että 

nämä käytännöt voivat vähentää hintojen 

avoimuutta ja vertailukelpoisuutta, rajoittaa 

kuluttajien valinnanvaraa ja vaikuttaa 

kielteisesti kuluttajien liikkuvuuteen. 

Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava, että kun 

maksupalveluntarjoajat tarjoavat 

maksutilejä yhdistettynä paketiksi muiden 

rahoituspalvelujen kanssa, kuluttajille 

annetaan tietoja siitä, ovatko paketin eri 

palvelut ostettavissa myös erillisinä, ja jos 

ovat, tarjotaanko tällaisten palvelujen 

yhteydessä erikseen tietoja sähköisesti tai 
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soveltaa palveluihin, jotka yhdistyvät 

luonnollisesti maksutilin käyttöön, kuten 

käteisnostot, sähköinen varojen siirto tai 

maksukortit. Kyseiset palvelut olisi sen 

vuoksi jätettävä tämän säännöksen 

soveltamisalan ulkopuolelle. 

paperilla kunkin pakettiin sisältyvän 

rahoituspalvelun kustannuksista ja 
veloitettavista maksuista. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Kuluttajilla on kannustimet 

maksutilien siirtämiseen vain, jos 

siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 

hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 

Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 

siirtämisessä toiselle 

maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 

selkeä ja nopea. Maksujen, joita 

maksupalveluntarjoajat mahdollisesti 

veloittavat siirtopalvelusta, olisi vastattava 

maksupalveluntarjoajille aiheutuvia 

todellisia kustannuksia. Jotta siirto 

vaikuttaisi myönteisesti kilpailuun, sitä 

olisi helpotettava myös rajatylittävällä 

tasolla. Koska maksutilin siirtäminen 

toiseen valtioon voi olla 

monimutkaisempaa kuin kansallisella 

tasolla toteutettava siirto ja voi edellyttää 

maksupalveluntarjoajien mukauttavan ja 

yksinkertaistavan sisäisiä menettelyitään, 

maksutilien siirtämiselle valtioiden 

rajojen yli olisi vahvistettava pitemmät 

määräajat. Eripituisten määräaikojen 

tarpeellisuutta olisi arvioitava ehdotetun 

direktiivin uudelleentarkastelun 

yhteydessä. 

(21) Kuluttajilla on kannustimet 

maksutilien siirtämiseen vain, jos 

siirtoprosessi ei aiheuta kohtuuttomia 

hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita. 

Menettelyn, jota noudatetaan maksutilien 

siirtämisessä toiselle 

maksupalveluntarjoajalle, olisi oltava 

selkeä ja nopea. Jotta siirto vaikuttaisi 

myönteisesti kilpailuun, sitä olisi 

helpotettava myös rajatylittävällä tasolla. 

Tässä direktiivissä oleviin palvelujen 

siirtämistä koskeviin säännöksiin olisi 

kuitenkin sovellettava pidempää 

siirtymäaikaa. Jäsenvaltioiden olisi 

huolehdittava palvelujen siirtämistä 

koskevien säännösten täytäntöönpanon 

erilaisista soveltamisajoista erottamalla 

toisistaan siirtämispalvelut, joita tarjoavat 

samaan jäsenvaltioon sijoittautuneet 

maksupalveluntarjoajat, ja 

siirtämispalvelut, joita tarjoavat eri 

jäsenvaltioihin sijoittautuneet 

maksupalveluntarjoajat. Kaikissa 

jäsenvaltioissa olisi tarjottava siirtämisen 

yhteydessä uudelleenohjaamista koskevia 

palveluja. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava 

järjestelmää, jolla pysyväistoimeksiannot 

ja suoraveloitukset uudelleenohjataan 

vastaanottavan maksupalveluntarjoajan 

ylläpitämälle kuluttajan tilille vähintään 

vuoden ajan. 
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Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 

unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 

tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 

perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 

jäsenvaltiossa. Saadakseen 

mahdollisimman laajat mahdollisuudet 

käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi voivat 

käyttää niitä riippumatta esimerkiksi 

työttömyydestä tai henkilökohtaisesta 

konkurssista johtuvasta taloudellisesta 

tilanteestaan ja asuinpaikastaan. Oikeus 

käyttää perusmaksutiliä missä tahansa 

jäsenvaltiossa olisi lisäksi myönnettävä 

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 

rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 

rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 

annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2005/60/EY16 

vaatimusten mukaisesti, ottaen erityisesti 

huomioon asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 

koskevat menettelyt. 

(27) Kuluttajien, jotka asuvat laillisesti 

unionin alueella ja joilla ei ole maksutiliä 

tietyssä jäsenvaltiossa, olisi voitava avata 

perusmaksutili ja käyttää sitä kyseisessä 

jäsenvaltiossa. Saadakseen 

mahdollisimman laajat mahdollisuudet 

käyttää tällaista tiliä kuluttajien olisi 

voitava käyttää sitä riippumatta 

esimerkiksi etenkään työllisyystilanteesta, 

tulotasosta ja tulojen säännöllisyydestä, 

henkilökohtaisesta konkurssista, 

aiemmista luottotiedoista tai 

henkilöhistoriastaan johtuvasta 

taloudellisesta tilanteestaan ja 

asuinpaikastaan. Nykypäivänä tehokas ja 

täysimääräinen osallistuminen talouden 

ja yhteiskunnan toimintaan edellyttää 

kuluttajilta pankkitiliä. Kuluttajat, joilla 

ei ole pankkitiliä, joutuvat käyttämään 

käteistä rahaa, mikä rajoittaa heidän 

maksutavan valintaansa, estää sähköiset 

maksutavat ja tulee myös kalliimmaksi. 
Oikeus käyttää perusmaksutiliä missä 

tahansa jäsenvaltiossa olisi lisäksi 

myönnettävä rahoitusjärjestelmän käytön 

estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä 

terrorismin rahoitukseen 26 päivänä 

lokakuuta 2005 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2005/60/EY16 vaatimusten mukaisesti, 

ottaen erityisesti huomioon asiakkaan 

tuntemisvelvollisuutta koskevat menettelyt. 

__________________ __________________ 

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

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 28 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 

tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille. 

Maksutilin käyttö ei saisi olla 

kohtuuttoman vaikeaa, eikä se saisi 

aiheuttaa kuluttajille kohtuuttomia 

kustannuksia. Tällöin jäsenvaltioiden olisi 

otettava huomioon sellaisia seikkoja kuin 

nimettyjen maksupalveluntarjoajien sijainti 

alueellaan. Minimoidakseen kuluttajien 

taloudellisen syrjäytymisen riskin 

jäsenvaltioiden olisi parannettava 

rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 

torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 

jäsenvaltioiden olisi tuettava 

maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 

pyritään helpottamaan perusmaksutilien 

tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 

valistuksen kanssa. 

(28) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että kaikki niiden alueella 

vähittäismaksupalveluja ja osana 

tavanomaista liiketoimintaansa 

maksutilejä tarjoavat 

maksupalveluntarjoajat tarjoavat 

kuluttajille perusmaksutiliä. 

Perusmaksupalveluja olisi tarjottava koko 

unionissa kaikille unionin alueella 

laillisesti oleskeleville kuluttajille, 

mukaan luettuina opiskelijat, työntekijät 

ja asunnottomat, joilla ei ole vakituista 

osoitetta. Jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava, että perusmaksutilejä eivät 

tarjoa vain sellaiset 

maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 

tilejä ainoastaan 

verkkopankkijärjestelmässä. Maksutilin 

käyttö ei saisi olla kohtuuttoman vaikeaa, 

ja kuluttajilta ei saisi periä siitä maksua 

tai siitä saisi periä vain nimellisen 

maksun. Perusmaksutiliä olisi tarjottava 

maksutta tai sellaista nimellistä maksua 

vastaan, joka kattaa ainoastaan 

maksupalveluntarjoajalle aiheutuneet 

todelliset kustannukset. Tällöin 

jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon 

sellaisia seikkoja kuin nimettyjen 

maksupalveluntarjoajien sijainti alueellaan. 

Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 

että poikkeukset perustuvat ainoastaan 

direktiivissä 2005/60/EY vahvistettuihin 

vaatimuksiin. Minimoidakseen kuluttajien 

taloudellisen syrjäytymisen riskin 

jäsenvaltioiden olisi parannettava 

rahoitusalan valistusta, myös kouluissa, ja 

torjuttava ylivelkaantumista. Lisäksi 

jäsenvaltioiden olisi tuettava 

maksupalveluntarjoajien aloitteita, joilla 

pyritään helpottamaan perusmaksutilien 

tarjoamisen nivomista yhteen rahoitusalan 

valistuksen kanssa. 
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Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Kuluttajille olisi taattava mahdollisuus 

käyttää eräitä perusmaksupalveluita, joille 

jäsenvaltioiden on määritettävä 

vähimmäismäärä operaatioita siten, että 

siinä otetaan huomioon sekä kuluttajien 

tarpeet että kyseisen jäsenvaltion 

kaupalliset menettelyt. Pankit voivat 

soveltaa tavanomaisia maksujaan tämän 

vähimmäispalveluluettelon ulkopuolisiin 

palveluihin. Perusmaksutileihin liittyviin 

palveluihin olisi kuuluttava järjestely, joka 

mahdollistaa käteistalletukset ja -nostot. 

Kuluttajien olisi voitava toteuttaa keskeisiä 

maksutapahtumia, kuten vastaanottaa 

tuloja tai etuuksia, maksaa laskuja tai 

veroja sekä hankkia tavaroita ja palveluita, 

myös suoraveloituksena, tilisiirtona ja 

maksukortilla. Tällaisten palveluiden olisi 

mahdollistettava tavaroiden ja palveluiden 

verkko-ostokset ja annettava kuluttajille 

tilaisuus käynnistää maksutoimeksiantoja 

maksupalveluntarjoajan 

verkkopankkijärjestelmän kautta, jos 

sellainen on saatavilla. Perusmaksutiliä ei 

kuitenkaan pitäisi rajoittaa verkkokäyttöön, 

sillä siten luotaisiin este kuluttajille, joilla 

ei ole internetyhteyttä. Kuluttajille ei pitäisi 

antaa tilinylitysoikeutta perusmaksutilin 

yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 

antaa maksupalveluntarjoajien tarjota 

hyvin pieniä määriä koskevia 

puskurijärjestelyitä perusmaksutilien 

yhteydessä. 

(30) Kuluttajille olisi taattava mahdollisuus 

käyttää eräitä perusmaksupalveluita. Pankit 

voivat soveltaa tavanomaisia maksujaan 

tämän peruspalveluluettelon ulkopuolisiin 

palveluihin. Perusmaksutileihin liittyviin 

palveluihin olisi kuuluttava järjestely, joka 

mahdollistaa käteistalletukset ja -nostot. 

Kuluttajien olisi voitava toteuttaa keskeisiä 

maksutapahtumia, kuten vastaanottaa 

tuloja tai etuuksia, maksaa laskuja tai 

veroja sekä hankkia tavaroita ja palveluita, 

myös suoraveloituksena, tilisiirtona ja 

maksukortilla. Tällaisten palveluiden olisi 

mahdollistettava tavaroiden ja palveluiden 

verkko-ostokset ja annettava kuluttajille 

tilaisuus käynnistää maksutoimeksiantoja 

maksupalveluntarjoajan 

verkkopankkijärjestelmän kautta, jos 

sellainen on saatavilla. Perusmaksutiliä ei 

kuitenkaan pitäisi rajoittaa verkkokäyttöön, 

sillä siten luotaisiin este kuluttajille, joilla 

ei ole internetyhteyttä. Kuluttajille ei pitäisi 

antaa tilinylitysoikeutta perusmaksutilin 

yhteydessä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 

antaa maksupalveluntarjoajien tarjota 

hyvin pieniä määriä koskevia 

puskurijärjestelyitä perusmaksutilien 

yhteydessä. Kuluttajalle tilin erityisten 

hinnoitteluehtojen mukaisesti tarjottavien 

operaatioiden määrää ei pitäisi rajoittaa, 

edellyttäen että kuluttaja käyttää 

perusmaksutiliä henkilökohtaisiin 

tarkoituksiin. 

 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 a a) ’laillisesti oleskelevalla’ jokaista 

unionin alueella laillisesti oleskelevaa 

unionin kansalaista tai kolmannesta 

maasta tulevaa henkilöä, mukaan 

luettuina opiskelijat, työntekijät ja 

asunnottomat, joilla ei ole vakituista 

osoitetta; 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) ’maksutiliin liittyvillä palveluilla’ 

kaikkia maksutiliin liittyviä palveluja, 

myös maksupalveluja; 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) ’maksupalveluntarjoajalla’ tämän 

direktiivin IV luvussa kaikkia jäsenvaltion 

alueelle sijoittautuneita 

maksupalveluntarjoajia, jotka tarjoavat 

vähittäismaksupalveluja ja maksutilejä 

osana tavanomaista liiketoimintaansa, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

e alakohdan soveltamista; 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – g alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

g) ’siirtävällä maksupalveluntarjoajalla’ 

maksupalveluntarjoajaa, jolta tiedot 

kaikista toistuvista maksuista tai osasta 

niistä siirretään; 

g) ’siirtävällä maksupalveluntarjoajalla’ 

maksupalveluntarjoajaa, jolta kuluttaja 

siirtää maksutilin; 

 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) ’vastaanottavalla 

maksupalveluntarjoajalla’ 

maksupalveluntarjoajaa, jolle tiedot 

kaikista toistuvista maksuista tai osasta 

niistä siirretään; 

h) ’vastaanottavalla 

maksupalveluntarjoajalla’ 

maksupalveluntarjoajaa, jolle kuluttaja 

siirtää maksutilin; 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – k alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

k) ’maksuilla’ mahdollisia maksuja, jotka 

kuluttajan on maksettava 

maksupalveluntarjoajalle 

maksupalveluiden tarjoamisesta tai 

maksutiliä koskevista maksutapahtumista; 

k) ’maksuilla’ kaikkia maksutiliin liittyviä 

kustannuksia, mukaan lukien 

tilinylitysoikeus, seuraamukset ja 

luottokorttikorot, jotka kuluttajan on 

maksettava maksupalveluntarjoajalle 

maksupalveluiden tarjoamisesta tai 

maksutiliä koskevista maksutapahtumista; 

 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – m alakohta 



 

PE519.594v03-00 14/39 AD\1009553FI.doc 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

m) ’siirtämisellä’ kuluttajan pyynnöstä 

tapahtuvaa tietojen siirtämistä 

maksupalveluntarjoajalta toiselle kaikista 

tai joistakin tilisiirtoja koskevista 

pysyväistoimeksiannoista, toistuvista 

suoraveloituksista ja toistuvista saapuvista 

tilisiirroista maksutililtä tai -tilille siten, 

että tilin positiivinen saldo joko siirretään 

tai ei maksutililtä toiselle tai että aiempi tili 

joko suljetaan tai ei; 

m) ’siirtämisellä’ kuluttajan pyynnöstä 

tapahtuvaa tietojen siirtämistä 

maksupalveluntarjoajalta toiselle kaikista 

tai joistakin tilisiirtoja koskevista 

pysyväistoimeksiannoista, toistuvista 

suoraveloituksista ja toistuvista saapuvista 

tilisiirroista maksutililtä tai -tilille siten, 

että tilin positiivinen saldo joko siirretään 

tai ei maksutililtä toiselle tai että aiempi tili 

joko suljetaan tai ei; tili voidaan siirtää 

ainoastaan sillä edellytyksellä, että sen 

saldo on positiivinen tai nolla; 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – o alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

o) ’tilisiirrolla’ kansallista tai 

rajatylittävää maksupalvelua, jolla 

maksajan maksutiliä ylläpitävä 

maksupalveluntarjoaja hyvittää 

maksunsaajan maksutiliä yhdellä tai 

useammalla maksajan maksutililtä 

toteutettavalla maksutapahtumalla 

maksajan antaman määräyksen perusteella; 

o) ’tilisiirrolla’ maksupalvelua, jolla 

maksajan maksutiliä ylläpitävä 

maksupalveluntarjoaja hyvittää 

maksunsaajan maksutiliä yhdellä tai 

useammalla maksajan maksutililtä 

toteutettavalla maksutapahtumalla 

maksajan antaman määräyksen perusteella; 

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – r a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 r a) ’pankkipäivällä’ päivää, jona 

asianomaiset maksupalveluntarjoajat 

harjoittavat edellytetyllä tavalla 

liiketoimintaa hoitaakseen tässä 

direktiivissä asetettuja tehtäviä. 
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Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Luettelo edustavimmista 

maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 

kansallisella tasolla, ja standardoidusta 

terminologiasta 

Luettelo maksutiliin liittyvistä palveluista, 

joista veloitetaan maksu kansallisella 

tasolla, ja standardoidusta terminologiasta 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 

viranomaiset määrittävät alustavan 

luettelon vähintään 20 maksupalvelusta, 

joiden osuus sellaisista edustavimmista 

maksupalveluista, joista veloitetaan maksu 

kansallisella tasolla, on vähintään 

80 prosenttia. Luettelossa on oltava 

kuhunkin palveluun liittyvät termit ja 

määritelmät. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

20 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset 

viranomaiset määrittävät alustavan 

luettelon, joka kattaa 80 prosenttia 

edustavimmista maksupalveluista, jotka 

liittyvät maksutiliin ja joista veloitetaan 

maksu kansallisella tasolla. Alustavassa 

luettelossa on oltava kuhunkin palveluun 

liittyvät termit ja määritelmät. Kun 

jäsenvaltioiden toimivaltaiset 

viranomaiset ovat lähettäneet kyseiset 

alustavat luettelot, komissio määrittää 

luettelon, joka kattaa 80 prosenttia 

edustavimmista maksupalveluista, jotka 

liittyvät maksutiliin ja joista veloitetaan 

maksu kansallisella tasolla. Luettelossa 

on oltava kuhunkin palveluun liittyvät 

standardoidut termit ja määritelmät. 

Jokaisesta palvelusta käytetään 

ainoastaan yhtä nimeä. 

 

 



 

PE519.594v03-00 16/39 AD\1009553FI.doc 

FI 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

24 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä EU:n standardoidun 

terminologian vahvistamisesta 3 kohdan 

nojalla toimitettujen alustavien luetteloiden 

perusteella maksupalveluille, jotka ovat 

yhteisiä ainakin jäsenvaltioiden 

enemmistölle. EU:n standardoitu 

terminologia sisältää yhteisiin palveluihin 

liittyvät yhteiset termit ja määritelmät. 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

24 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä 3 kohdan nojalla toimitettujen 

alustavien luetteloiden perusteella 

laadittavasta EU:n luettelosta, joka kattaa 

 80 prosenttia edustavimmista 

maksupalveluista, jotka liittyvät 

maksutiliin, josta veloitetaan maksu 

unionin tasolla, sekä EU:n standardoidun 

terminologian vahvistamisesta 

maksupalveluille, jotka ovat yhteisiä 

ainakin jäsenvaltioiden enemmistölle. 

EU:n standardoitu terminologia sisältää 

yhteisiin palveluihin liittyvät yhteiset 

termit ja määritelmät. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

ennen kuin maksupalveluntarjoajat tekevät 

kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan 

sopimuksen, ne antavat kuluttajalle 

maksuja koskevan tietoasiakirjan, joka 

sisältää luettelon 3 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetuista edustavimmista palveluista 

ja kutakin palvelua vastaavista maksuista. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

asianmukaisessa ajassa ennen kuin 

maksupalveluntarjoajat tekevät kuluttajan 

kanssa maksutiliä koskevan sopimuksen, 

ne tiedottavat kuluttajalle ja antavat 

kuluttajalle maksuja koskevan 

tietoasiakirjan, joka sisältää luettelon 

kaikista maksutiliin kytkeytyvistä 
palveluista ja kutakin palvelua vastaavista 

maksuista. Jos maksuja muutetaan, 

kuluttajille on ilmoitettava kaikista 

muutoksista sähköisesti tai paperilla. 

 



 

AD\1009553FI.doc 17/39 PE519.594v03-00 

 FI 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 

tarkoitetuista maksupalveluista tarjotaan 

osana rahoituspalvelupakettia, maksuja 

koskevassa tietoasiakirjassa on 

ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 

tarkoitetuista palveluista sisältyvät 

pakettiin, koko paketista veloitettava 

maksu ja muista kuin 1 kohdassa 

tarkoitetuista palveluista veloitettava 

maksu. 

2. Jos yksi tai useampia 1 kohdassa 

tarkoitetuista maksutiliin kytkeytyvistä 

maksupalveluista tarjotaan osana 

rahoituspalvelupakettia, maksuja 

koskevassa tietoasiakirjassa on 

ilmoitettava, mitkä 1 kohdassa 

tarkoitetuista palveluista sisältyvät 

pakettiin,  ja, mikäli osia on mahdollista 

ostaa erillään, muista kuin 1 kohdassa 

tarkoitetuista palveluista veloitettava 

maksu. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Maksupalveluntarjoajat eivät saa 

periä maksuja, joita ei ole ilmoitettu 

maksuja koskevassa tietoasiakirjassa. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat asettavat 

kuluttajien saataville sanaston vähintään 

1 kohdassa tarkoitetusta 

maksupalveluluettelosta ja siihen 

liittyvistä määritelmistä. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat asettavat 

kuluttajien saataville sanaston vähintään 

1 kohdassa tarkoitetusta palveluluettelosta 

ja siihen liittyvistä määritelmistä. 
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Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 

erittelyn kaikista kuluttajien maksutileiltä 

veloitetuista maksuista vähintään kerran 

vuodessa. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat antavat kuluttajille 

maksutta erittelyn kaikista kuluttajien 

maksutileiltä veloitetuista maksuista 

vähintään kerran vuodessa ja aina 

pyydettäessä kohtuullisuuden rajoissa. 

Erittely voidaan antaa kuluttajille 

sähköisenä tai paperilla osapuolten 

sopimalla tavalla. 

 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kuluttajille tiedotetaan kattavasti ja 

hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti tai 

sähköisesti, mikäli maksupalveluntarjoaja 

aikoo korottaa maksuja ennen vuotuisen 

erittelyn julkaisemista. 

 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) kustakin palvelusta veloitettu 

yksikkömaksu, palvelun käyttökertojen 

lukumäärä tarkastelujakson aikana ja 

päivämäärä, jona palvelua käytettiin; 

(a) kustakin palvelusta veloitettu 

yksikkömaksu tai jos kyse on yhdeksi 

palveluksi katsottavasta paketista, koko 

paketista veloitettu maksu, palvelun 

käyttökertojen lukumäärä tarkastelujakson 

aikana ja päivämäärä, jona palvelua 
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käytettiin; 

 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) kustakin palvelusta tarkastelujakson 

aikana veloitettujen maksujen 

kokonaismäärä; 

(b) kustakin palvelusta tai palvelupaketista 

tarkastelujakson aikana veloitettujen 

maksujen kokonaismäärä; 

 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) kaikista palvelusta tarkastelujakson 

aikana veloitettujen maksujen 

kokonaismäärä. 

(c) kaikista palveluista tai 

palvelupaketeista tarkastelujakson aikana 

veloitettujen maksujen kokonaismäärä. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) ennakkoilmoitus seuraavalla 

jaksolla veloitettavien maksujen 

mahdollisista muutoksista tai 

korotuksista; tilinylityksen kesto päivinä, 

sovellettu korko ja tarkastelujakson 

aikana maksetun koron kokonaismäärä; 

 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 
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5 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kuluttajia varoitetaan etukäteen, mikäli 

maksupalveluntarjoaja aikoo korottaa 

maksuja ennen vuotuisen erittelyn 

julkaisemista. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat käyttävät 

sopimustiedoistaan ja kaupallisissa 

tiedoissaan tarvittaessa termejä ja 

määritelmiä, jotka sisältyvät 3 artiklan 

5 kohdassa tarkoitettuun luetteloon 

edustavimmista maksupalveluista. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat käyttävät 

sopimustiedoissaan ja kaupallisissa 

tiedoissaan termejä ja määritelmiä, jotka 

sisältyvät 3 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuun luetteloon kaikista 

maksutiliin liittyvistä palveluista. 

 

 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) oltava toiminnallisesti riippumattomia 

kaikista maksupalveluntarjoajista; 

(a) oltava riippumattomia kaikista 

maksupalveluntarjoajista; verkkosivuston 

omistajan ja tarjoajan nimen on oltava 

helposti saatavilla ja näkyvissä; 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

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

 (a a) annettava selkeästi tiedot omistajista 

ja rahoituksesta; oltava puolueettomia ja 

esitettävä selvästi perusteet, joita 

käytetään määritettäessä maksutilin 

käyttäjälle suositeltavaa maksutiliä; 

 

 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a b) pidätyttävä esittämästä 

maksupalveluntarjoajien, näiden 

edustajien, kumppaneiden tai 

tuotemerkkien mainoksia kotisivuillaan 

tai vertailusivustoilla; 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) annettava ajantasaisia tietoja; (c) annettava ajantasaisia, täsmällisiä, 

luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tietoja; 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 

palvelun tai tuotteen kanssa osana 

pakettia, maksupalveluntarjoaja informoi 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kun maksutili tarjotaan yhdessä toisen 

rahoituspalvelun tai -tuotteen kanssa 

osana pakettia, maksupalveluntarjoaja 
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kuluttajaa siitä, onko maksutili mahdollista 

ostaa erikseen, ja antaa kuluttajalle 

erikseen tietoa kuhunkin paketissa 

tarjottuun tuotteeseen ja palveluun 

liittyvistä kustannuksista ja maksuista. 

informoi kuluttajaa asianmukaisessa 

ajassa ennen maksutiliä koskevan 

sopimuksen tekemistä siitä, että maksutili 

on mahdollista ostaa erikseen, ja antaa 

kuluttajalle erikseen tietoa kuhunkin 

paketissa tarjottuun rahoitustuotteeseen ja 

-palveluun liittyvistä kustannuksista ja 

maksuista, mikäli kyseiset rahoitustuotteet 

ja -palvelut voidaan ostaa erikseen. 

 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kuluttajan on voitava ostaa erillisinä 

palveluja, jotka eivät sisälly 16 artiklassa 

tarkoitettuihin perusmaksutilin 

ominaisuuksiin. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Palveluntarjoajien olisi voitava 

tarvittaessa tarjota 

perusmaksutiliasiakkaille luottotuotteita 

erillisinä palveluina. Perusmaksutilin 

saatavuutta tai käyttöä ei saa rajoittaa 

millään tavoin eikä sen ehdoksi saa 

asettaa tällaisten palvelujen tai tuotteiden 

ostamista. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, kun 

maksutilin kanssa tarjotaan vain 

direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa 

määriteltyjä maksupalveluita. 

Poistetaan. 

 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Osuuden hankkimista 

osuustoiminnasta ei katsota 2 kohdan 

mukaiseksi tuotteeksi tai palveluksi. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat tarjoavat 

10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 

jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin 

sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 

ylläpitämä maksutili. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat tarjoavat 

28 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen 

siirtymäsäännösten mukaisesti 
10 artiklassa kuvailtua siirtopalvelua 

jokaiselle kuluttajalle, jolla on unioniin 

sijoittautuneen maksupalveluntarjoajan 

ylläpitämä maksutili. 

 Kaikissa jäsenvaltioissa on tarjottava 

siirtämisen yhteydessä 

uudelleenohjaamista koskevia palveluja. 

Jäsenvaltioiden on tarjottava 

järjestelmää, jolla pysyväistoimeksiannot 

ja suoraveloitukset uudelleenohjataan 

automaattisesti vastaanottavan 

maksupalveluntarjoajan ylläpitämälle 

kuluttajan tilille vähintään vuoden ajan. 
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Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kotimaisten maksupalveluntarjoajien 

välillä tehtävien siirtämisten osalta 

jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 

säätää säännöksiä, jotka poikkeavat 

10 artiklan säännöksistä, jos siten 

saavutetaan kuluttajaa selvästi 

hyödyttäviä tehokkuusetuja. Tämä pätee 

erityisesti jo toimiviin 

siirtämispalvelujärjestelmiin. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) luettelon toimittaminen 

vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 

ja, jos kuluttaja pyytää sitä erikseen 

2 kohdan nojalla, kuluttajalle kaikista 

voimassa olevista 

pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 

tilisiirtoja ja velallisen tekemiä 

suoraveloitusvaltuutuksia; 

(a) kattavan yhteenvetoluettelon 

toimittaminen kuluttajalle kaikista 

voimassa olevista 

pysyväistoimeksiannoista, jotka koskevat 

tilisiirtoja ja velallisen tekemiä 

suoraveloitusvaltuutuksia, ja vahvistuksen 

pyytäminen niiden toimittamiselle 

vastaanottavalle 

maksupalveluntarjoajalle; 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 4 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja (a) kuluttajan pyytämien tilisiirtoja 
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koskevien pysyväistoimeksiantojen 

järjestäminen seitsemän kalenteripäivän 

kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 

ilmoitetusta päivästä alkaen; 

koskevien pysyväistoimeksiantojen 

järjestäminen seitsemän pankkipäivän 

kuluessa ja niiden toteuttaminen luvassa 

ilmoitetusta päivästä alkaen; 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 6 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 

mainittujen tietojen lähettäminen 

vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 

seitsemän kalenteripäivän kuluessa 

pyynnön vastaanottamisesta; 

(a) 3 kohdan a, b ja c alakohdassa 

mainittujen tietojen lähettäminen 

vastaanottavalle maksupalveluntarjoajalle 

seitsemän pankkipäivän kuluessa pyynnön 

vastaanottamisesta; 

 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 6 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) maksutilin sulkeminen; (d) maksutilin sulkeminen maksutta; 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1–

7 kohdassa olevia säännöksiä sovelletaan 

myös silloin, kun siirtopalvelun 

käynnistäjä on toiseen jäsenvaltioon 

sijoittautunut maksupalveluntarjoaja. 

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1–

7 kohdassa olevia säännöksiä sovelletaan 

28 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettujen 

siirtymäsäännösten mukaisesti. 
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Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksut, joita siirtävä 

maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 

veloittaa kuluttajalta pitämänsä maksutilin 

irtisanomisesta, määritetään direktiivin 

2007/64/EY 45 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

siirtävä maksupalveluntarjoaja ei veloita 

kuluttajalta maksuja pitämänsä maksutilin 

irtisanomisesta. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

11 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut 

maksut, joita siirtävä tai vastaanottava 

maksupalveluntarjoaja mahdollisesti 

veloittaa kuluttajalta 10 artiklan nojalla 

tarjotuista palveluista, ovat asianmukaiset 

ja vastaavat kyseisen 

maksupalveluntarjoajan todellisia 

kustannuksia. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

siirtävä tai vastaanottava 

maksupalveluntarjoaja ei veloita 

kuluttajalta maksuja 10 artiklan nojalla 

tarjotuista palveluista. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 

koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 

maksupalveluntarjoaja laiminlyö 

10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 

korvaus kyseiseltä 

maksupalveluntarjoajalta. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

taloudellisista tappioista, joita kuluttajille 

koituu siitä, että siirtoprosessiin osallistuva 

maksupalveluntarjoaja laiminlyö 

10 artiklan mukaiset velvoitteensa, saadaan 

viipymättä korvaus kyseiseltä 

maksupalveluntarjoajalta. Todistustaakka 
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on maksupalveluntarjoajalla, jonka on 

osoitettava noudattaneensa 10 artiklassa 

säädettyjä ehtoja. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) siirtoprosessista mahdollisesti 

veloitettavat maksut; 

Poistetaan. 

 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 

unionissa laillisesti asuvia kuluttajia syrjitä 

heidän kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa 

vuoksi, kun he hakevat tai käyttävät 

maksutiliä unionissa. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 

unionissa laillisesti oleskelevia kuluttajia 

syrjitä heidän kansalaisuutensa tai 

asuinpaikkansa vuoksi, kun he hakevat tai 

käyttävät maksutiliä unionissa. 

Perusmaksutilin omistajaa ei myöskään 

saa millään tavoin syrjiä. On kiellettyä 

osoittaa näkyvää syrjintää esimerkiksi 

kortin erilaisen ulkoasun, erilaisen 

tilinumerosarjan tai korttinumerosarjan 

avulla. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus direktiiviksi 

14 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 14 a artikla 

 Oikeus maksutiliin 
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 Kaikilla laillisesti unionissa asuvilla on 

oikeus käyttää perusmaksutiliä ilmaiseksi 

tai enintään nimellistä maksua vastaan. 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

vähintään yksi maksupalveluntarjoaja 

tarjoaa perusmaksutiliä kuluttajille niiden 

alueella. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että perusmaksutilejä eivät tarjoa vain 

sellaiset maksupalveluntarjoajat, jotka 

tarjoavat tilejä ainoastaan 

verkkopankkijärjestelmässä. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kaikki niiden alueella 

vähittäismaksupalveluja ja osana 

tavanomaista liiketoimintaansa 

maksutilejä tarjoavat 

maksupalveluntarjoajat tarjoavat 

kuluttajille perusmaksutiliä. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

perusmaksutilejä eivät tarjoa vain sellaiset 

maksupalveluntarjoajat, jotka tarjoavat 

tilejä ainoastaan 

verkkopankkijärjestelmässä. 

 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kun kuluttajalta evätään mahdollisuus 

avata maksutili vapailla markkinoilla, 

epäämistä koskevaan 

maksupalveluntarjoajan kirjeeseen 

sisältyy pakollinen maininta 

lainmukaisesta oikeudesta 

perusmaksutiliin sekä maininta 

vaihtoehtoisesta riitojenratkaisuelimestä 

ja sen yhteystiedoista. 
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Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 

oikeus avata 1 kohdan mukaisesti 

yksilöityjen maksupalveluntarjoajien 

ylläpitämä perusmaksutili ja oikeus 

käyttää tällaista tiliä. Tätä oikeutta on 

sovellettava kuluttajan asuinpaikasta 

riippumatta. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kyseisen oikeuden 

käyttöä ei tehdä kuluttajien kannalta 

kohtuuttoman vaikeaksi tai rasittavaksi. 

Ennen perusmaksutilin avaamista 

maksupalveluntarjoajien on tarkastettava, 

onko kuluttajalla jo maksutili niiden 

alueella. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

unionissa laillisesti asuvilla kuluttajilla on 

oikeus avata perusmaksutili ja käyttää 

tällaista tiliä. Tätä oikeutta on sovellettava 

kuluttajan asuinpaikasta riippumatta. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kyseisen oikeuden käyttöä ei tehdä 

kuluttajien kannalta vaikeaksi tai 

rasittavaksi. Ennen perusmaksutilin 

avaamista maksupalveluntarjoajien on 

tarkastettava, onko kuluttajalla jo maksutili 

niiden alueella, ja pyydettävä kuluttajaa 

allekirjoittamaan kunnian ja omantunnon 

kautta annettava vakuutus. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 

sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 

ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 

voi käyttää 17 artiklan 1 kohdassa 

lueteltuja maksupalveluita; 

(a) jos kuluttajalla on jo alueelleen 

sijoittautuneen maksupalvelutarjoajan 

ylläpitämä maksutili, jonka kautta kuluttaja 

voi käyttää 16 artiklan 1 kohdassa 

lueteltuja maksupalveluita; kuluttajaa ei 

katsota maksutilin omistajaksi, jos hän 

voi osoittaa siirtyneensä toisen maksutilin 

käyttäjäksi 9 artiklan mukaisesti tai 

irtisanoneensa aiemman sopimuksen; 

 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

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



 

PE519.594v03-00 30/39 AD\1009553FI.doc 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) jos on havaittu rikoksia, kuten 

petoksia. 

 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Kun kuluttaja on antanut virheellisiä 

tietoja saadakseen perusmaksutilin, ja 

häneltä olisi muutoin eli oikeellisten 

tietojen perusteella evätty oikeus saada 

tällainen tili; 

 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 

kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 

maksutta hakemuksen hylkäämisestä 

3 kohdan mukaisissa tapauksissa, jollei 

ilmoituksen antaminen ole vastoin 

kansallisen turvallisuuden tai yleisen 

järjestyksen tavoitteiden turvaamista. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoaja ilmoittaa 

kuluttajalle välittömästi kirjallisesti ja 

maksutta hakemuksen hylkäämisestä ja 

hylkäämisperusteista 3 kohdan mukaisissa 

tapauksissa, jollei ilmoituksen antaminen 

ole vastoin kansallisen turvallisuuden tai 

yleisen järjestyksen tavoitteiden 

turvaamista. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus direktiiviksi 

15 artikla – 4 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Kuluttajat, joilla on jo maksutili 

samassa jäsenvaltiossa, voivat myös 

siirtyä perusmaksutiliin käyttämällä 

10 artiklassa mainittua siirtopalvelua. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

perusmaksutili sisältää seuraavat 

maksupalvelut: 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

perusmaksutili sisältää seuraavat palvelut: 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) suoraveloitus; (1) SEPA-suoraveloitus ja muu kuin 

euromääräinen suoraveloitus; 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) maksutapahtumien toteuttaminen 

maksukortilla, mukaan lukien 

verkkomaksut; 

(2) SEPA-maksutapahtumien ja muiden 

kuin euromääräisten maksutapahtumien 

toteuttaminen maksukortilla, mukaan 

lukien verkkomaksut; 
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Tarkistus  67 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) tilisiirrot. (3) SEPA-tilisiirrot ja muut kuin 

euromääräiset tilisiirrot; 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 1 kohta – d alakohta – 3 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) SEPA-pysyväistoimeksiannot ja 

suoraveloitusvaltuutukset ja muut kuin 

euromääräiset pysyväistoimeksiannot ja 

suoraveloitusvaltuutukset. 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on määritettävä 

kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen 

palveluiden osalta vähimmäismäärä 

operaatioita, jotka tarjotaan kuluttajalle 

mahdollista 17 artiklassa tarkoitettua 

maksua vastaan. Operaatioiden 

vähimmäismäärän on oltava kohtuullinen 

ja kyseisen jäsenvaltion yleisen 

kaupallisen menettelyn mukainen. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että  

kuluttajalle 17 artiklassa tarkoitettujen 

erityisten hinnoittelusääntöjen mukaisesti 

tarjottavien operaatioiden määrää ei 

rajoiteta, edellyttäen että kuluttaja käyttää 

perusmaksutiliä henkilökohtaisiin 

tarkoituksiin. 

 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus direktiiviksi 

16 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 

kuluttajalle tarjota tilinylitysoikeutta 

perusmaksutilin yhteydessä. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 

kuluttajalle tarjota tilinylitysoikeutta 

maksutilin yhtenä peruspiirteenä. 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat tarjoavat 

16 artiklassa mainitut palvelut maksutta tai 

kohtuullista maksua vastaan. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat tarjoavat 

16 artiklassa mainitut palvelut maksutta tai 

nimellistä maksua vastaan. 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksut, jotka kuluttajilta veloitetaan 

puitesopimuksessa vahvistettujen 

sitoumusten jättämisestä täyttämättä, ovat 

kohtuullisia. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksut, jotka kuluttajilta veloitetaan 

puitesopimuksessa vahvistettujen 

sitoumusten jättämisestä täyttämättä, ovat 

kohtuullisia eivätkä missään tapauksessa 

ylitä palveluntarjoajan tavanomaisessa 

hinnoittelupolitiikassa veloitettavia 

maksuja. Kuluttajalta ei saa veloittaa 

maksuja hänen tahdostaan 

riippumattomissa tilanteissa, kuten 

myöhästyneen palkanmaksun vuoksi 

maksamatta jääneiden toistuvien 

maksujen tapauksessa. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 

kohtuullisen maksun käyttäen yhtä tai 

useampaa seuraavista kriteereistä: 

Poistetaan. 

(a) kansalliset tulotasot;  

(b) maksutileistä veloitettavat 

keskimääräiset palvelumaksut 

asianomaisessa jäsenvaltiossa; 

 

(c) perusmaksutilin tarjontaan liittyvät 

kokonaiskustannukset; 

 

(d) kansalliset kuluttajahinnat.  

 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) kuluttaja on käyttänyt tiliä tahallisesti 

rikolliseen toimintaan; 

(a) kuluttaja on käyttänyt tiliä tahallisesti 

rikolliseen toimintaan, rahanpesuun tai 

terrorismin rahoittamiseen; 

 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) tilillä ei ole toteutettu yhtään 

tapahtumaa yli 12 perättäisen kuukauden 

aikana; 

(b) tilillä ei ole toteutettu yhtään 

tapahtumaa yli 24 perättäisen kuukauden 

aikana; 

 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus direktiiviksi 
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19 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat asettavat 

kuluttajien saataville tietoja tarjolla olevien 

perusmaksutilien erityispiirteistä, niistä 

veloitettavista maksuista ja niiden 

käyttöehdoista. Jäsenvaltioiden on myös 

varmistettava, että kuluttajia informoidaan 

siitä, ettei lisäpalveluiden osto ole 

pakollista perusmaksutilin saamiseksi. 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat asettavat 

kuluttajien saataville helposti saatavia 

tietoja ja asianmukaista apua tarjolla 

olevien perusmaksutilien erityispiirteistä, 

niistä veloitettavista maksuista ja niiden 

käyttöehdoista. Jäsenvaltioiden on myös 

varmistettava, että kuluttajia informoidaan 

siitä, ettei lisäpalveluiden osto ole 

pakollista perusmaksutilin saamiseksi. 

 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus direktiiviksi 

19 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on tuettava 

oppilaitosten ja konsulttiyhtiöiden 

aloitteita, joilla parannetaan 

talouskasvatusta, jotta voidaan torjua 

ylivelkaantumista ja minimoida kaikkien 

kuluttajien riski syrjäytyä taloudellisesti. 

On myönnettävä kannustimia 

maksupalveluntarjoajille, jotka tarjoavat 

kuluttajille opastusta ja apua 

rahoitusasioiden vastuullisessa 

hoitamisessa. 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus direktiiviksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 

toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 

kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat 

toimivaltuudet. Jos useampi kuin yksi 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla 

toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 

kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat 

toimivaltuudet. Viranomaisten on 
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viranomainen on jäsenvaltion alueella 

toimivaltainen varmistamaan tämän 

direktiivin tehokkaan noudattamisen ja 

valvomaan sitä, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kyseiset viranomaiset 

tekevät läheistä yhteistyötä, jotta ne voivat 

kukin suorittaa tehtävänsä tehokkaasti. 

kuultava säännöllisesti asianomaisia 

sidosryhmiä, myös kuluttajien edustajia, 

jotta varmistetaan tämän direktiivin 

tehokas noudattaminen ja valvotaan sitä. 
Jos useampi kuin yksi viranomainen on 

jäsenvaltion alueella toimivaltainen 

varmistamaan tämän direktiivin tehokkaan 

noudattamisen ja valvomaan sitä, 

jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kyseiset viranomaiset tekevät läheistä 

yhteistyötä, jotta ne voivat kukin suorittaa 

tehtävänsä tehokkaasti. Näiden 

viranomaisten on tehtävä tiivistä 

yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten kanssa 

varmistaakseen, että tässä direktiivissä 

säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan 

asianmukaisesti ja täysipainoisesti. 

 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

maksupalveluntarjoajat ovat sitoutuneet 

vähintään yhteen vaihtoehtoiseen 

riitojenratkaisuelimeen. 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 c. Edellä 1 b kohdassa tarkoitettuihin 

tietoihin on viitattava selkeästi, 

ymmärrettävästi ja helposti saatavilla 

olevalla tavalla palveluntarjoajan 

verkkosivustolla, jos sellainen on, ja 

palveluntarjoajan ja kuluttajan välisen 

myynti- tai palvelusopimuksen yleisissä 
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ehdoissa. 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus direktiiviksi 

21 artikla – 1 d kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 d. Jäsenvaltiot voivat ylläpitää tai ottaa 

käyttöön vaihtoehtoisia 

riitojenratkaisumenettelyjä, joilla 

käsitellään yhteisesti 

maksupalveluntarjoajan ja useamman 

kuluttajan välisiä samanlaisia tai 

samantyyppisiä riitoja. Yksittäisiin ja 

yhteisiin riitoihin ja muutoksenhakuihin 

sovellettavat vaihtoehtoisen 

riitojenratkaisun järjestelmät ovat 

toisiaan täydentäviä eivätkä sulje pois 

toisiaan. 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus direktiiviksi 

26 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 

tiedot seuraavista seikoista ensimmäisen 

kerran kolmen vuoden kuluessa tämän 

direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen 

joka toinen vuosi: 

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 

tiedot seuraavista seikoista ensimmäisen 

kerran kahden vuoden kuluessa tämän 

direktiivin voimaantulosta ja sen jälkeen 

joka toinen vuosi: 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on 1 alakohdasta 
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poiketen sovellettava ...* mennessä 

III luvun säännöksiä eri jäsenvaltioihin 

sijoittautuneiden maksupalveluntarjoajien 

väliseen siirtopalveluun. 
 ________________ 

 *  Virallinen lehti: lisätään 

päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän 

direktiivin voimaantulosta.  
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