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Grozījums Nr. 119
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tomēr iespējams darīt vairāk, lai 
uzlabotu un attīstītu vienoto tirgu 
privātpersonām paredzētu banku 
pakalpojumu jomā. Jo īpaši tarifu 
pārredzamības un salīdzināmības 
trūkums, kā arī grūtības saistībā ar 
maksājumu kontu maiņu joprojām rada 
šķēršļus pilnībā integrēta tirgus attīstībai.

(3) Tomēr iespējams darīt vairāk, lai 
uzlabotu un attīstītu vienoto tirgu 
privātpersonām, vidējiem un maziem 
uzņēmumiem paredzētu banku 
pakalpojumu jomā, kaut gan nav 
skaidrības par to, vai ir liels pieprasījums 
pēc maksājumu kontu pārrobežu maiņas.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pašreizējie vienotā tirgus apstākļi var 
atturēt maksājumu pakalpojumu 
sniedzējus no iespējas izmantot tiesības 
brīvi veikt uzņēmējdarbību vai sniegt 
pakalpojumus Savienībā, jo pastāv 
grūtības iegūt klientus, ienākot jaunā 
tirgū. Ienākšana jaunos tirgos bieži ir 
saistīta ar lieliem ieguldījumiem. Šādi 
ieguldījumi attaisnojas tikai tad, ja kontu 
nodrošinātājs paredz pietiekamas iespējas 
un patērētāju atbilstīgu pieprasījumu. 
Patērētāju zemo mobilitāti saistībā ar 
privātpersonām paredzētiem finanšu 
pakalpojumiem lielā mērā rada tas, ka 
nav nodrošināta tarifu un piedāvāto 
pakalpojumu pārredzamība un 
salīdzināmība, kā arī pastāvošās grūtības 

svītrots
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saistībā ar maksājumu kontu maiņu. Šie 
faktori arī mazina pieprasījumu. Jo īpaši 
tas attiecas uz pārrobežu darbību.

Or. en

Pamatojums

Nav gandrīz nekādu pierādījumu tam, ka iemesls patērētāju zemajai mobilitātei šajā jomā ir 
nepietiekama pārredzamība vai salīdzināmība.

Grozījums Nr. 121
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pašreizējie vienotā tirgus apstākļi var 
atturēt maksājumu pakalpojumu sniedzējus 
no iespējas izmantot tiesības brīvi veikt 
uzņēmējdarbību vai sniegt pakalpojumus 
Savienībā, jo pastāv grūtības iegūt klientus, 
ienākot jaunā tirgū. Ienākšana jaunos tirgos 
bieži ir saistīta ar lieliem ieguldījumiem. 
Šādi ieguldījumi attaisnojas tikai tad, ja 
kontu nodrošinātājs paredz pietiekamas 
iespējas un patērētāju atbilstīgu 
pieprasījumu. Patērētāju zemo mobilitāti 
saistībā ar privātpersonām paredzētiem 
finanšu pakalpojumiem lielā mērā rada tas, 
ka nav nodrošināta tarifu un piedāvāto 
pakalpojumu pārredzamība un 
salīdzināmība, kā arī pastāvošās grūtības 
saistībā ar maksājumu kontu maiņu. Šie 
faktori arī mazina pieprasījumu. Jo īpaši 
tas attiecas uz pārrobežu darbību.

(4) Pašreizējie vienotā tirgus apstākļi var 
atturēt maksājumu pakalpojumu sniedzējus 
no iespējas izmantot tiesības brīvi veikt 
uzņēmējdarbību vai sniegt pakalpojumus 
Savienībā, jo pastāv grūtības iegūt klientus, 
ienākot jaunā tirgū. Ienākšana jaunos tirgos 
bieži ir saistīta ar lieliem ieguldījumiem. 
Šādi ieguldījumi attaisnojas tikai tad, ja 
kontu nodrošinātājs paredz pietiekamas 
iespējas un patērētāju atbilstīgu 
pieprasījumu. Dažās dalībvalstīs patērētāju 
zemo mobilitāti saistībā ar privātpersonām, 
vidējiem un maziem uzņēmumiem
paredzētiem finanšu pakalpojumiem lielā 
mērā rada tas, ka nav nodrošināta tarifu un 
piedāvāto pakalpojumu pārredzamība un 
salīdzināmība, kā arī pastāvošās grūtības 
saistībā ar maksājumu kontu maiņu.

Or. de

Grozījums Nr. 122
Jean-Paul Gauzès
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Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pašreizējie vienotā tirgus apstākļi var 
atturēt maksājumu pakalpojumu sniedzējus 
no iespējas izmantot tiesības brīvi veikt 
uzņēmējdarbību vai sniegt pakalpojumus 
Savienībā, jo pastāv grūtības iegūt klientus, 
ienākot jaunā tirgū. Ienākšana jaunos tirgos 
bieži ir saistīta ar lieliem ieguldījumiem. 
Šādi ieguldījumi attaisnojas tikai tad, ja 
kontu nodrošinātājs paredz pietiekamas 
iespējas un patērētāju atbilstīgu 
pieprasījumu. Patērētāju zemo mobilitāti 
saistībā ar privātpersonām paredzētiem 
finanšu pakalpojumiem lielā mērā rada tas, 
ka nav nodrošināta tarifu un piedāvāto 
pakalpojumu pārredzamība un 
salīdzināmība, kā arī pastāvošās grūtības 
saistībā ar maksājumu kontu maiņu. Šie 
faktori arī mazina pieprasījumu. Jo īpaši 
tas attiecas uz pārrobežu darbību.

(4) Pašreizējie vienotā tirgus apstākļi var 
atturēt maksājumu pakalpojumu sniedzējus 
no iespējas izmantot tiesības brīvi veikt 
uzņēmējdarbību vai sniegt pakalpojumus 
Savienībā, jo pastāv grūtības iegūt klientus, 
ienākot jaunā tirgū. Ienākšana jaunos tirgos 
bieži ir saistīta ar lieliem ieguldījumiem. 
Šādi ieguldījumi attaisnojas tikai tad, ja 
kontu nodrošinātājs paredz pietiekamas 
iespējas un patērētāju atbilstīgu 
pieprasījumu. Patērētāju zemo mobilitāti 
saistībā ar privātpersonām, vidējiem un 
maziem uzņēmumiem paredzētiem finanšu 
pakalpojumiem lielā mērā rada tas, ka nav 
nodrošināta tarifu un piedāvāto 
pakalpojumu pārredzamība un 
salīdzināmība, kā arī pastāvošās grūtības 
saistībā ar maksājumu kontu maiņu. Šie 
faktori arī mazina pieprasījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Turklāt nozīmīgus šķēršļus tam, lai 
pabeigtu vienotā tirgus izveidi maksājumu 
kontu jomā, var radīt valstīs spēkā esošā 
tiesiskā regulējuma sadrumstalotība. 
Valstīs spēkā esošie noteikumi attiecībā uz 
maksājumu kontiem, jo īpaši attiecībā uz 
tarifu salīdzināmību un maksājumu kontu 
maiņu, ir atšķirīgi. Vienotu saistošu 
pasākumu neesamība ES līmenī attiecībā 
uz maiņu ir radījusi atšķirīgu praksi un 
pasākumus valstu līmenī. Šīs atšķirības ir 
īpaši būtiskas tarifu salīdzināmības jomā, 

svītrots
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kur ES līmenī nav pasākumu, pat tādu, 
kas pēc būtības būtu pašregulācija. Ja 
nākotnē šādas atšķirības kļūtu 
nozīmīgākas, ņemot vērā to, ka bankas 
savu praksi parasti pielāgo valstu tirgiem, 
tas paaugstinātu pārrobežu darbības 
izmaksas salīdzinājumā ar iekšzemes 
kontu nodrošinātāju izmaksām, tādējādi 
mazinot pārrobežu uzņēmējdarbības 
pievilcību. Pārrobežu darbību iekšējā 
tirgū kavē šķēršļi attiecībā uz patērētāju 
maksājumu kontu atvēršanu ārvalstīs. 
Spēkā esošie ierobežojošie atbilstības 
kritēriji var kavēt Eiropas pilsoņu brīvu 
pārvietošanos Savienībā. Ja visiem 
patērētājiem tiks nodrošināta piekļuve 
maksājumu kontam, patērētāji varēs 
piedalīties iekšējā tirgū un gūt labumu no 
vienotā tirgus.

Or. en

Pamatojums

Daudzi apgalvojumi saistībā ar privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem 
paredzētu finanšu pakalpojumu iekšējo tirgu nav balstīti uz faktiski pamatotiem pētījumiem. 
Nav precīzi zināms, ka ES līmeņa maiņas pakalpojuma ieviešana ir pamatota, ņemot vērā 
milzīgās saistītās izmaksas, SEPA izveidē gūtās sekmes un nepietiekamo pieprasījumu pēc 
šādiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 124
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Turklāt nozīmīgus šķēršļus tam, lai 
pabeigtu vienotā tirgus izveidi maksājumu 
kontu jomā, var radīt valstīs spēkā esošā 
tiesiskā regulējuma sadrumstalotība. 
Valstīs spēkā esošie noteikumi attiecībā uz 
maksājumu kontiem, jo īpaši attiecībā uz 
tarifu salīdzināmību un maksājumu kontu 
maiņu, ir atšķirīgi. Vienotu saistošu 

(5) Turklāt nozīmīgus šķēršļus tam, lai 
pabeigtu vienotā tirgus izveidi maksājumu 
kontu jomā, var radīt valstīs spēkā esošā 
tiesiskā regulējuma sadrumstalotība. 
Valstīs spēkā esošie noteikumi attiecībā uz 
maksājumu kontiem, jo īpaši attiecībā uz 
tarifu salīdzināmību un maksājumu kontu 
maiņu, ir atšķirīgi. Lai izveidotu vienoto 
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pasākumu neesamība ES līmenī attiecībā 
uz maiņu ir radījusi atšķirīgu praksi un 
pasākumus valstu līmenī. Šīs atšķirības ir 
īpaši būtiskas tarifu salīdzināmības jomā, 
kur ES līmenī nav pasākumu, pat tādu, kas 
pēc būtības būtu pašregulācija. Ja nākotnē 
šādas atšķirības kļūtu nozīmīgākas, ņemot 
vērā to, ka bankas savu praksi parasti 
pielāgo valstu tirgiem, tas paaugstinātu 
pārrobežu darbības izmaksas salīdzinājumā 
ar iekšzemes kontu nodrošinātāju 
izmaksām, tādējādi mazinot pārrobežu 
uzņēmējdarbības pievilcību. Pārrobežu 
darbību iekšējā tirgū kavē šķēršļi attiecībā 
uz patērētāju maksājumu kontu atvēršanu 
ārvalstīs. Spēkā esošie ierobežojošie 
atbilstības kritēriji var kavēt Eiropas 
pilsoņu brīvu pārvietošanos Savienībā. Ja 
visiem patērētājiem tiks nodrošināta 
piekļuve maksājumu kontam, patērētāji 
varēs piedalīties iekšējā tirgū un gūt 
labumu no vienotā tirgus.

tirgu maksājumu kontu jomā un attīstītu 
ES kā iekļaujošu un modernu digitālo 
telpu, ir svarīgi atcelt valstu robežas un 
stimulēt publiskos un privātos 
ieguldījumus SEPA. Visiem patērētājiem 
būtu jāspēj gūt labumu no SEPA 
nodrošinātajiem ieguvumiem. Vienotu 
saistošu pasākumu neesamība ES līmenī 
attiecībā uz maiņu ir radījusi atšķirīgu 
praksi un pasākumus valstu līmenī. Šīs 
atšķirības ir īpaši būtiskas tarifu 
salīdzināmības jomā, kur ES līmenī nav 
pasākumu, pat tādu, kas pēc būtības būtu 
pašregulācija. Ja nākotnē šādas atšķirības 
kļūtu nozīmīgākas, ņemot vērā to, ka 
bankas savu praksi parasti pielāgo valstu 
tirgiem, tas paaugstinātu pārrobežu 
darbības izmaksas salīdzinājumā ar 
iekšzemes kontu nodrošinātāju izmaksām, 
tādējādi mazinot pārrobežu 
uzņēmējdarbības pievilcību. Pārrobežu 
darbību iekšējā tirgū kavē šķēršļi attiecībā 
uz patērētāju maksājumu kontu atvēršanu 
ārvalstīs. Spēkā esošie ierobežojošie 
atbilstības kritēriji var kavēt Eiropas 
pilsoņu brīvu pārvietošanos Savienībā. Ja 
visiem patērētājiem tiks nodrošināta 
piekļuve maksājumu kontam, patērētāji 
varēs piedalīties iekšējā tirgū un gūt 
labumu no vienotā tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Turklāt, tā kā daži iespējamie klienti 
neatver kontus vai nu tāpēc, ka saņem 
atteikumu, vai arī tāpēc, ka viņiem bieži 
netiek piedāvāti atbilstīgi produkti, 
iespējamais pieprasījums pēc maksājumu
kontu pakalpojumiem ES pašlaik netiek 

(6) Attiecībā uz patērētāju spēju piekļūt 
maksājumu kontiem dalībvalstu vidū ir 
vērojamas lielas atšķirības. Tomēr 
situācija dalībvalstīs, kurās daudziem 
iedzīvotājiem nav bankas konta, šķiet,
vairāk skaidrojama ar nepilnīgu banku 
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pilnībā izmantots. Plašāka patērētāju 
dalība iekšējā tirgū turpmāk stimulētu
maksājumu pakalpojumu sniedzējus 
ienākt jaunos tirgos. Tādu apstākļu 
izveidošana, kuri ļautu patērētājiem 
piekļūt maksājumu kontam, arī ir 
līdzeklis, kas nepieciešams, lai sekmētu 
viņu dalību iekšējā tirgū un ļautu viņiem 
izmantot vienotā tirgus radītās 
priekšrocības.

infrastruktūru un/vai patērētāju 
nevēlēšanos atvērt maksājumu kontu.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Turklāt, tā kā daži iespējamie klienti 
neatver kontus vai nu tāpēc, ka saņem 
atteikumu, vai arī tāpēc, ka viņiem bieži 
netiek piedāvāti atbilstīgi produkti, 
iespējamais pieprasījums pēc maksājumu 
kontu pakalpojumiem ES pašlaik netiek 
pilnībā izmantots. Plašāka patērētāju dalība 
iekšējā tirgū turpmāk stimulētu maksājumu 
pakalpojumu sniedzējus ienākt jaunos 
tirgos. Tādu apstākļu izveidošana, kuri 
ļautu patērētājiem piekļūt maksājumu 
kontam, arī ir līdzeklis, kas nepieciešams, 
lai sekmētu viņu dalību iekšējā tirgū un 
ļautu viņiem izmantot vienotā tirgus radītās 
priekšrocības.

(6) Turklāt, tā kā daži iespējamie klienti 
neatver kontus vai nu tāpēc, ka saņem 
atteikumu, vai arī tāpēc, ka viņiem bieži 
netiek piedāvāti atbilstīgi produkti, vai 
tāpēc, ka kultūras faktoru dēļ viņi dod 
priekšroku skaidrai naudai, iespējamais 
pieprasījums pēc maksājumu kontu 
pakalpojumiem ES pašlaik netiek pilnībā 
izmantots. Plašāka patērētāju dalība iekšējā 
tirgū turpmāk stimulētu maksājumu 
pakalpojumu sniedzējus ienākt jaunos 
tirgos. Tādu apstākļu izveidošana, kuri 
ļautu patērētājiem piekļūt maksājumu 
kontam, arī ir līdzeklis, kas nepieciešams, 
lai sekmētu viņu dalību iekšējā tirgū un 
ļautu viņiem izmantot vienotā tirgus radītās 
priekšrocības.

Or. de

Grozījums Nr. 127
Syed Kamall



AM\1002483LV.doc 9/165 PE516.948v02-00

LV

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tarifu pārredzamība un salīdzināmība 
ir risināta ar pašregulācijas iniciatīvu, kuru 
ierosināja banku nozare. Tomēr nav 
panākta galīgā vienošanās attiecībā uz šīm 
pamatnostādnēm. Attiecībā uz maiņu 
vienotie principi, ko 2008. gadā izveidoja 
Eiropas Banku nozares komiteja, nodrošina 
to banku kontu maiņas paraugmehānismu, 
kurus nodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī. 
Tomēr, ņemot vērā to, ka šie principi nav 
saistoši, to piemērošana visā ES ir bijusi 
nesaskaņota un tās rezultāti nav bijuši 
efektīvi. Turklāt vienotie principi attiecas 
tikai uz banku kontu maiņu valstu līmenī, 
bet neattiecas uz kontu pārrobežu maiņu.
Visbeidzot, attiecībā uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam Komisijas 
2011. gada 18. jūlija Ieteikumā
2011/442/ES dalībvalstis tika aicinātas 
īstenot nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu ieteikuma piemērošanu 
vēlākais sešu mēnešu laikā pēc tā 
publicēšanas. Līdz šim tikai dažas 
dalībvalstis ievēro ieteikuma galvenos 
principus.

(7) Tarifu pārredzamība un salīdzināmība 
ir risināta ar pašregulācijas iniciatīvu, kuru 
ierosināja banku nozare. Tomēr nav 
panākta galīgā vienošanās attiecībā uz šīm 
pamatnostādnēm. Attiecībā uz maiņu 
vienotie principi, ko 2008. gadā izveidoja 
Eiropas Banku nozares komiteja, nodrošina 
to banku kontu maiņas paraugmehānismu, 
kurus nodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī. 
Visbeidzot, attiecībā uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam Komisijas 
2011. gada 18. jūlija Ieteikumā
2011/442/ES dalībvalstis tika aicinātas 
īstenot nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu ieteikuma piemērošanu 
vēlākais sešu mēnešu laikā pēc tā 
publicēšanas. Līdz šim tikai dažas 
dalībvalstis ievēro ieteikuma galvenos 
principus.

Or. en

Pamatojums

Atstājot apsvērumu tā sākotnējā redakcijā, to varētu interpretēt tā, ka visiem ES MPS ir 
pienākums strādāt ar visām kredīta pārveduma un tiešā debeta maksājumu shēmām visās ES 
valūtās. Šāda prasība būtu saistīta ar milzīgām izmaksām un risku un sniegtu nelielu 
nepārprotamu ieguvumu, ņemot vērā zemo pieprasījumu pēc šāda pārrobežu pakalpojuma. 
No 2014. gada 1. februāra pārrobežu darījumu veikšana arī tiks atvieglota, īstenojot SEPA 
Regulu (ES) Nr. 260/2012.

Grozījums Nr. 128
Werner Langen
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Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tarifu pārredzamība un salīdzināmība 
ir risināta ar pašregulācijas iniciatīvu, kuru 
ierosināja banku nozare. Tomēr nav 
panākta galīgā vienošanās attiecībā uz šīm 
pamatnostādnēm. Attiecībā uz maiņu 
vienotie principi, ko 2008. gadā izveidoja 
Eiropas Banku nozares komiteja, nodrošina 
to banku kontu maiņas paraugmehānismu, 
kurus nodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī. 
Tomēr, ņemot vērā to, ka šie principi nav 
saistoši, to piemērošana visā ES ir bijusi 
nesaskaņota un tās rezultāti nav bijuši 
efektīvi. Turklāt vienotie principi attiecas 
tikai uz banku kontu maiņu valstu līmenī, 
bet neattiecas uz kontu pārrobežu maiņu. 
Visbeidzot, attiecībā uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam Komisijas 
2011. gada 18. jūlija Ieteikumā
2011/442/ES dalībvalstis tika aicinātas 
īstenot nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu ieteikuma piemērošanu 
vēlākais sešu mēnešu laikā pēc tā 
publicēšanas. Līdz šim tikai dažas 
dalībvalstis ievēro ieteikuma galvenos 
principus.

(7) Tarifu pārredzamība un salīdzināmība 
ir risināta ar pašregulācijas iniciatīvu, kuru 
ierosināja banku nozare. Tomēr nav 
panākta galīgā vienošanās attiecībā uz šīm 
pamatnostādnēm. Attiecībā uz maiņu 
vienotie principi, ko 2008. gadā izveidoja 
Eiropas Banku nozares komiteja, nodrošina 
to banku kontu maiņas paraugmehānismu, 
kurus nodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī. 
Tomēr, ņemot vērā to, ka šie principi nav 
saistoši, to piemērošana visā ES ir bijusi 
nesaskaņota un tās rezultāti nav bijuši 
efektīvi. Visbeidzot, attiecībā uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam Komisijas 
2011. gada 18. jūlija Ieteikumā
2011/442/ES dalībvalstis tika aicinātas 
īstenot nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu ieteikuma piemērošanu 
vēlākais sešu mēnešu laikā pēc tā 
publicēšanas. Līdz šim tikai dažas 
dalībvalstis ievēro ieteikuma galvenos 
principus.

Or. de

Grozījums Nr. 129
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Tarifu pārredzamība un salīdzināmība 
ir risināta ar pašregulācijas iniciatīvu, kuru 
ierosināja banku nozare. Tomēr nav 
panākta galīgā vienošanās attiecībā uz šīm 
pamatnostādnēm. Attiecībā uz maiņu 

(7) Tarifu pārredzamība un salīdzināmība 
ir risināta ar pašregulācijas iniciatīvu, kuru 
ierosināja banku nozare. Tomēr nav 
panākta galīgā vienošanās attiecībā uz šīm 
pamatnostādnēm. Attiecībā uz maiņu 
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vienotie principi, ko 2008. gadā izveidoja 
Eiropas Banku nozares komiteja, nodrošina 
to banku kontu maiņas paraugmehānismu, 
kurus nodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī. 
Tomēr, ņemot vērā to, ka šie principi nav 
saistoši, to piemērošana visā ES ir bijusi 
nesaskaņota un tās rezultāti nav bijuši 
efektīvi. Turklāt vienotie principi attiecas 
tikai uz banku kontu maiņu valstu līmenī, 
bet neattiecas uz kontu pārrobežu maiņu. 
Visbeidzot, attiecībā uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam Komisijas 
2011. gada 18. jūlija Ieteikumā
2011/442/ES dalībvalstis tika aicinātas 
īstenot nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu ieteikuma piemērošanu 
vēlākais sešu mēnešu laikā pēc tā 
publicēšanas. Līdz šim tikai dažas 
dalībvalstis ievēro ieteikuma galvenos 
principus.

vienotie principi, ko 2008. gadā izveidoja 
Eiropas Banku nozares komiteja, nodrošina 
to banku kontu maiņas paraugmehānismu, 
kurus nodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī. 
Šie principi ir īstenoti nevienmērīgi, 
piemērojot tos valstu tirgu īpatnībām visā 
ES. Turklāt vienotie principi attiecas tikai 
uz banku kontu maiņu valstu līmenī, bet 
neattiecas uz kontu pārrobežu maiņu. 
Visbeidzot, attiecībā uz piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam Komisijas 
2011. gada 18. jūlija Ieteikumā
2011/442/ES dalībvalstis tika aicinātas 
īstenot nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu ieteikuma piemērošanu 
vēlākais sešu mēnešu laikā pēc tā 
publicēšanas. Līdz šim tikai dažas 
dalībvalstis ievēro ieteikuma galvenos 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpēc ir svarīgi izveidot vienotu 
noteikumu kopumu, kas būtu paredzēts, 
lai risinātu zemas patērētāju mobilitātes 
problēmu un jo īpaši lai uzlabotu 
maksājumu kontu pakalpojumu un tarifu 
salīdzināmību un stimulētu maksājumu 
kontu maiņu, kā arī izvairītos no tā, ka 
patērētāji, kas nolēmuši atvērt maksājumu 
kontu pārrobežu darījumā, tiktu 
diskriminēti dzīvesvietas dēļ. Turklāt ir 
būtiski pieņemt atbilstīgus pasākumus, lai 
sekmētu patērētāju dalību maksājumu 
kontu tirgū. Šie pasākumi stimulēs 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
ienākšanu iekšējā tirgū un nodrošinās 

(8) Ir būtiski pieņemt atbilstīgus 
pasākumus, lai sekmētu patērētāju dalību 
maksājumu kontu tirgū. Šie pasākumi 
stimulēs maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju ienākšanu iekšējā tirgū un 
nodrošinās līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus, tādējādi stiprinot konkurenci un 
resursu efektīvu piešķiršanu ES neliela 
apjoma finanšu darījumu tirgū tā, lai 
uzņēmumi un patērētāji gūtu labumu.
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līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
tādējādi stiprinot konkurenci un resursu 
efektīvu piešķiršanu ES neliela apjoma 
finanšu darījumu tirgū tā, lai uzņēmumi un 
patērētāji gūtu labumu. Pārredzama 
informācija par tarifiem un maiņas 
iespējas apvienojumā ar tiesībām piekļūt 
pamatmaksājumu kontu pakalpojumiem 
arī ļaus ES pilsoņiem ērtāk pārvietoties 
un iepirkties visā ES un tādējādi gūt 
labumu no pilnībā funkcionējoša iekšējā 
tirgus neliela apjoma finanšu 
pakalpojumu tirgū un sniegt ieguldījumu 
tā turpmākā attīstībā.

Or. en

Pamatojums

Nav daudz pierādījumu, kas apliecinātu, ka ES iedzīvotāju mobilitāti būtiski kavē 
nepietiekama informācija par tarifiem vai maiņas iespējām.

Grozījums Nr. 131
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpēc ir svarīgi izveidot vienotu 
noteikumu kopumu, kas būtu paredzēts, lai 
risinātu zemas patērētāju mobilitātes 
problēmu un jo īpaši lai uzlabotu 
maksājumu kontu pakalpojumu un tarifu 
salīdzināmību un stimulētu maksājumu 
kontu maiņu, kā arī izvairītos no tā, ka 
patērētāji, kas nolēmuši atvērt maksājumu 
kontu pārrobežu darījumā, tiktu 
diskriminēti dzīvesvietas dēļ. Turklāt ir 
būtiski pieņemt atbilstīgus pasākumus, lai 
sekmētu patērētāju dalību maksājumu 
kontu tirgū. Šie pasākumi stimulēs 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
ienākšanu iekšējā tirgū un nodrošinās 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
tādējādi stiprinot konkurenci un resursu 

(8) Tāpēc ir svarīgi izveidot vienotu 
noteikumu kopumu, kas būtu paredzēts, lai 
risinātu zemas patērētāju mobilitātes 
problēmu un jo īpaši lai uzlabotu 
maksājumu kontu pakalpojumu un tarifu 
salīdzināmību un stimulētu maksājumu 
kontu maiņu. Turklāt ir būtiski pieņemt 
atbilstīgus pasākumus, lai sekmētu 
patērētāju dalību maksājumu kontu tirgū. 
Šie pasākumi stimulēs maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju ienākšanu iekšējā 
tirgū un nodrošinās līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus, tādējādi stiprinot 
konkurenci un resursu efektīvu piešķiršanu 
ES neliela apjoma finanšu darījumu tirgū 
tā, lai uzņēmumi un patērētāji gūtu labumu.
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efektīvu piešķiršanu ES neliela apjoma 
finanšu darījumu tirgū tā, lai uzņēmumi un 
patērētāji gūtu labumu. Pārredzama 
informācija par tarifiem un maiņas 
iespējas apvienojumā ar tiesībām piekļūt 
pamatmaksājumu kontu pakalpojumiem 
arī ļaus ES pilsoņiem ērtāk pārvietoties 
un iepirkties visā ES un tādējādi gūt 
labumu no pilnībā funkcionējoša iekšējā 
tirgus neliela apjoma finanšu 
pakalpojumu tirgū un sniegt ieguldījumu 
tā turpmākā attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpēc ir svarīgi izveidot vienotu 
noteikumu kopumu, kas būtu paredzēts, lai 
risinātu zemas patērētāju mobilitātes 
problēmu un jo īpaši lai uzlabotu 
maksājumu kontu pakalpojumu un tarifu 
salīdzināmību un stimulētu maksājumu 
kontu maiņu, kā arī izvairītos no tā, ka 
patērētāji, kas nolēmuši atvērt maksājumu 
kontu pārrobežu darījumā, tiktu 
diskriminēti dzīvesvietas dēļ. Turklāt ir 
būtiski pieņemt atbilstīgus pasākumus, lai 
sekmētu patērētāju dalību maksājumu 
kontu tirgū. Šie pasākumi stimulēs 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
ienākšanu iekšējā tirgū un nodrošinās 
līdzvērtīgus konkurences apstākļus, 
tādējādi stiprinot konkurenci un resursu 
efektīvu piešķiršanu ES neliela apjoma 
finanšu darījumu tirgū tā, lai uzņēmumi un 
patērētāji gūtu labumu. Pārredzama 
informācija par tarifiem un maiņas iespējas 
apvienojumā ar tiesībām piekļūt 
pamatmaksājumu kontu pakalpojumiem arī 
ļaus ES pilsoņiem ērtāk pārvietoties un 

(8) Lai ilgtermiņā nodrošinātu efektīvu un 
netraucētu finanšu mobilitāti, ir svarīgi 
izveidot vienotu noteikumu kopumu, kas 
būtu paredzēts, lai risinātu zemas 
patērētāju mobilitātes problēmu un jo īpaši 
lai uzlabotu maksājumu kontu 
pakalpojumu un tarifu salīdzināmību un 
stimulētu maksājumu kontu maiņu, kā arī 
izvairītos no tā, ka patērētāji, kas nolēmuši 
atvērt maksājumu kontu pārrobežu 
darījumā, tiktu diskriminēti dzīvesvietas 
dēļ. Turklāt ir būtiski pieņemt atbilstīgus 
pasākumus, lai sekmētu patērētāju dalību 
maksājumu kontu tirgū. Šie pasākumi 
stimulēs maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju ienākšanu iekšējā tirgū un 
nodrošinās līdzvērtīgus konkurences 
apstākļus, tādējādi stiprinot konkurenci un 
resursu efektīvu piešķiršanu ES neliela 
apjoma finanšu darījumu tirgū tā, lai 
uzņēmumi un patērētāji gūtu labumu. 
Pārredzama informācija par tarifiem un 
maiņas iespējas apvienojumā ar tiesībām 
piekļūt pamatmaksājumu kontu 
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iepirkties visā ES un tādējādi gūt labumu 
no pilnībā funkcionējoša iekšējā tirgus 
neliela apjoma finanšu pakalpojumu tirgū 
un sniegt ieguldījumu tā turpmākā attīstībā.

pakalpojumiem arī ļaus ES pilsoņiem ērtāk 
pārvietoties un iepirkties visā ES un 
tādējādi gūt labumu no pilnībā 
funkcionējoša iekšējā tirgus neliela apjoma 
finanšu pakalpojumu tirgū un sniegt 
ieguldījumu e-komercijas izaugsmē un 
iekšējā tirgus turpmākā attīstībā.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ir svarīgi nodrošināt arī to, lai šī 
direktīva nekavētu inovācijas finanšu 
pakalpojumu privātpersonām, vidējiem un 
mazajiem uzņēmumiem jomā. Katru gadu 
tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas, un 
dažkārt jaunieviestas tehnoloģijas dēļ 
spēkā esošais maksājumu kontu modelis 
vairs neatbilst jaunākajām prasībām. Jo 
īpaši kā alternatīvas tradicionālajiem 
bankas pakalpojumiem būtu jāatbalsta 
mobilās bankas pakalpojumi, 
vienādranga pakalpojumi un uzkrātās 
vērtības maksājumu kartes.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šī direktīva attiecas uz klientu 
maksājumu kontiem. Tāpēc uzņēmumu 
konti, pat mazo uzņēmumu vai 

(9) Šī direktīva attiecas uz klientu 
maksājumu kontiem. Tāpēc uzņēmumu 
konti, pat mazo uzņēmumu vai 
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mikrouzņēmumu konti, ja vien tie netiek 
turēti privātpersonas statusā, ir ārpus 
direktīvas darbības jomas. Turklāt šī 
direktīva neattiecas uz krājkontiem, kuriem 
var būt ierobežotākas maksājumu 
funkcijas.

mikrouzņēmumu konti, ja vien tie netiek 
turēti privātpersonas statusā, ir ārpus 
direktīvas piemērošanas jomas. Turklāt šī 
direktīva neattiecas uz krājkontiem, kuriem 
var būt ierobežotākas maksājumu 
funkcijas. Šī direktīva neattiecas uz 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, 
kuri darbojas tikai kā tiešsaistes e-
maksājumu kontu nodrošinātāji.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Šī direktīva attiecas uz klientu 
maksājumu kontiem. Tāpēc uzņēmumu 
konti, pat mazo uzņēmumu vai 
mikrouzņēmumu konti, ja vien tie netiek 
turēti privātpersonas statusā, ir ārpus 
direktīvas darbības jomas. Turklāt šī 
direktīva neattiecas uz krājkontiem, kuriem 
var būt ierobežotākas maksājumu 
funkcijas.

(9) Šī direktīva attiecas uz klientu 
maksājumu kontiem. Tāpēc uzņēmumu 
konti, pat mazo uzņēmumu vai 
mikrouzņēmumu konti, ja vien tie netiek 
turēti privātpersonas statusā, ir ārpus 
direktīvas piemērošanas jomas. Turklāt šī 
direktīva neattiecas uz krājkontiem, kuriem 
var būt ierobežotākas maksājumu 
funkcijas. Šī direktīva neattiecas arī uz 
kredītkartēm, kurām nav būtiskas nozīmes 
tās mērķu, proti, finansiālās iekļaušanas 
un vienotā tirgus nostiprināšanas, 
īstenošanā.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Patērētājiem ir svarīgi izprast tarifus, (11) Patērētājiem ir svarīgi izprast tarifus, 
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lai varētu salīdzināt dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un 
izdarīt uz informāciju balstītu izvēli par to, 
kurš konts ir vispiemērotākais viņu 
vajadzībām. Tarifu salīdzinājumu nav 
iespējams veikt, ja maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji lieto dažādu 
terminoloģiju attiecībā uz vieniem un tiem 
pašiem maksājumu pakalpojumiem un 
sniedz informāciju dažādos formātos. 
Standartizēta terminoloģija kopā ar 
saskaņotā formātā mērķtiecīgi sniegtu 
informāciju par tarifiem, ko izmanto 
saistībā ar visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, var palīdzēt patērētājiem 
gan saprast, gan salīdzināt tarifus.

lai varētu salīdzināt dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un 
izdarīt uz informāciju balstītu izvēli par to, 
kurš konts ir vispiemērotākais viņu 
vajadzībām. Liela nozīme ir arī saistītajam 
pakalpojumu klāstam un piedāvājumu 
kvalitātei, kas tarifu salīdzinājumā jāņem 
vērā. Tarifu salīdzinājumu nav iespējams 
veikt, ja maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
lieto dažādu terminoloģiju attiecībā uz 
vieniem un tiem pašiem maksājumu 
pakalpojumiem un sniedz informāciju 
dažādos formātos. Standartizēta 
terminoloģija kopā ar saskaņotā formātā 
mērķtiecīgi sniegtu informāciju par 
tarifiem, ko izmanto saistībā ar 
visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, var palīdzēt patērētājiem 
gan saprast, gan salīdzināt tarifus.

Or. de

Grozījums Nr. 137
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Patērētājiem ir svarīgi izprast tarifus, 
lai varētu salīdzināt dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un 
izdarīt uz informāciju balstītu izvēli par to, 
kurš konts ir vispiemērotākais viņu 
vajadzībām. Tarifu salīdzinājumu nav 
iespējams veikt, ja maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji lieto dažādu 
terminoloģiju attiecībā uz vieniem un tiem 
pašiem maksājumu pakalpojumiem un 
sniedz informāciju dažādos formātos. 
Standartizēta terminoloģija kopā ar 
saskaņotā formātā mērķtiecīgi sniegtu 
informāciju par tarifiem, ko izmanto 
saistībā ar visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, var palīdzēt patērētājiem 

(11) Patērētājiem ir svarīgi izprast tarifus, 
lai varētu salīdzināt dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un 
izdarīt uz informāciju balstītu izvēli par to, 
kurš konts ir vispiemērotākais viņu 
vajadzībām. Tarifu salīdzinājumu nav 
iespējams veikt, ja maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji lieto dažādu 
terminoloģiju attiecībā uz vieniem un tiem 
pašiem maksājumu pakalpojumiem un 
sniedz informāciju dažādos formātos. 
Standartizēta terminoloģija kopā ar 
saskaņotā formātā mērķtiecīgi sniegtu 
informāciju par tarifiem, ko izmanto 
saistībā ar visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, var palīdzēt patērētājiem 
gan saprast, gan salīdzināt tarifus valsts 
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gan saprast, gan salīdzināt tarifus. līmenī. Neraugoties uz to, ir jāatzīst, ka 
dalībvalstu vidū ir ārkārtīgi daudz 
atšķirību. Dalībvalstīs, kurās ir spēkā 
“bezmaksas privātpersonām paredzētu 
standartizētu banku pakalpojumu 
modeļi”, daudzu tarifu terminu 
noteikšana var būt neiespējama.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Patērētājiem ir svarīgi izprast tarifus, 
lai varētu salīdzināt dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un 
izdarīt uz informāciju balstītu izvēli par to, 
kurš konts ir vispiemērotākais viņu 
vajadzībām. Tarifu salīdzinājumu nav 
iespējams veikt, ja maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji lieto dažādu 
terminoloģiju attiecībā uz vieniem un tiem 
pašiem maksājumu pakalpojumiem un 
sniedz informāciju dažādos formātos. 
Standartizēta terminoloģija kopā ar 
saskaņotā formātā mērķtiecīgi sniegtu 
informāciju par tarifiem, ko izmanto 
saistībā ar visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, var palīdzēt patērētājiem 
gan saprast, gan salīdzināt tarifus.

(11) Patērētājiem ir svarīgi izprast tarifus, 
lai varētu salīdzināt dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un 
izdarīt uz informāciju balstītu izvēli par to, 
kurš konts ir vispiemērotākais viņu 
vajadzībām. Tarifu salīdzinājumu nav 
iespējams veikt, ja maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji lieto dažādu 
terminoloģiju attiecībā uz vieniem un tiem 
pašiem maksājumu pakalpojumiem un 
sniedz informāciju dažādos formātos. 
Standartizēta terminoloģija kopā ar 
saskaņotā formātā mērķtiecīgi sniegtu 
informāciju par tarifiem, ko izmanto 
saistībā ar visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, var palīdzēt patērētājiem 
gan saprast, gan salīdzināt tarifus valsts 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Patērētāji visvairāk varētu gūt 
labumu no informācijas, kas ir kodolīga 
un viegli salīdzināma dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju līmenī. Rīkiem, kas
pieejami patērētājiem maksājumu kontu 
piedāvājuma salīdzināšanai, varētu nebūt 
pozitīva ietekme, ja laiks, kas 
nepieciešams, lai caurlūkotu garus 
sarakstus ar dažādu piedāvājumu 
tarifiem, būtu nesamērīgs ar labumu, ko 
var gūt, izvēloties ekonomiski 
visizdevīgāko piedāvājumu. Tāpēc tarifu 
terminoloģija būtu jāstandartizē tikai 
attiecībā uz visraksturīgākajiem terminiem 
un definīcijām dalībvalstīs, lai izvairītos no 
liekas informācijas riska.

(12) Patērētājiem ir vajadzīga tāda 
informācija par tarifiem saistībā ar to 
maksājumu kontiem, kas ir kodolīga un 
viegli salīdzināma dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju līmenī. Saistībā ar 
to EK pieņēma Direktīvu 2007/64/EK, kas
nolūkā nodrošināt pārredzamību paredz 
nosacījumus un informācijas prasības 
attiecībā uz maksājumu darījumiem. 
Tarifu terminoloģija būtu jāstandartizē 
tikai attiecībā uz visraksturīgākajiem 
terminiem un definīcijām dalībvalstīs, lai 
izvairītos no liekas informācijas riska.

Or. en

Pamatojums

Lai censtos nodrošināt saskanību ar Maksājumu pakalpojumu direktīvu (MPD) un novērstu 
jebkuru neatbilstību, būtu bijis loģiskāk pievērst uzmanību tarifu pārredzamībai MPD, kas 
pašlaik tiek pārskatīta. Jebkurā gadījumā, lai nepieļautu dubultus standartus, ir svarīgi, lai 
direktīvas noteikumi par tarifu informāciju būtu saskaņoti ar Maksājumu pakalpojumu 
direktīvas III sadaļā paredzētajiem noteikumiem un ar valsts iestāžu publicēto MPD 
pārredzamības noteikumu VI sadaļu.

Grozījums Nr. 140
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Patērētāji visvairāk varētu gūt labumu 
no informācijas, kas ir kodolīga un viegli 
salīdzināma dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju līmenī. Rīkiem, kas 
pieejami patērētājiem maksājumu kontu 
piedāvājuma salīdzināšanai, varētu nebūt 
pozitīva ietekme, ja laiks, kas 
nepieciešams, lai caurlūkotu garus 

(12) Patērētāji visvairāk varētu gūt labumu 
no informācijas, kas ir kodolīga un viegli 
salīdzināma dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju līmenī. Rīkiem, kas 
pieejami patērētājiem maksājumu kontu 
piedāvājuma salīdzināšanai, varētu nebūt 
pozitīva ietekme, ja laiks, kas 
nepieciešams, lai caurlūkotu garus 
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sarakstus ar dažādu piedāvājumu tarifiem, 
būtu nesamērīgs ar labumu, ko var gūt, 
izvēloties ekonomiski visizdevīgāko 
piedāvājumu. Tāpēc tarifu terminoloģija 
būtu jāstandartizē tikai attiecībā uz 
visraksturīgākajiem terminiem un 
definīcijām dalībvalstīs, lai izvairītos no 
liekas informācijas riska.

sarakstus ar dažādu piedāvājumu tarifiem, 
būtu nesamērīgs ar labumu, ko var gūt, 
izvēloties ekonomiski visizdevīgāko 
piedāvājumu. Tāpēc labākā pieeja, lai 
norādītu vairākumu visraksturīgāko 
maksājumu pakalpojumu un ņemtu vērā 
dalībvalstīs piedāvāto pakalpojumu 
īpatnības, ir maksājumu pakalpojumu 
saraksts, kurā ir ietverti 80 % 
visraksturīgāko maksājumu pakalpojumu, 
kam valsts līmenī tiek piemēroti tarifi.
Tāpēc tarifu terminoloģija būtu 
jāstandartizē tikai attiecībā uz 
visraksturīgākajiem terminiem un 
definīcijām dalībvalstīs, lai izvairītos no 
liekas informācijas riska.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Patērētāji visvairāk varētu gūt labumu 
no informācijas, kas ir kodolīga un viegli 
salīdzināma dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju līmenī. Rīkiem, kas 
pieejami patērētājiem maksājumu kontu 
piedāvājuma salīdzināšanai, varētu nebūt 
pozitīva ietekme, ja laiks, kas 
nepieciešams, lai caurlūkotu garus 
sarakstus ar dažādu piedāvājumu tarifiem, 
būtu nesamērīgs ar labumu, ko var gūt, 
izvēloties ekonomiski visizdevīgāko 
piedāvājumu. Tāpēc tarifu terminoloģija 
būtu jāstandartizē tikai attiecībā uz 
visraksturīgākajiem terminiem un 
definīcijām dalībvalstīs, lai izvairītos no 
liekas informācijas riska.

(12) Patērētāji visvairāk varētu gūt labumu 
no informācijas, kas ir kodolīga un viegli 
salīdzināma dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju līmenī. Rīkiem, kas 
pieejami patērētājiem maksājumu kontu 
piedāvājuma salīdzināšanai, varētu nebūt 
pozitīva ietekme, ja laiks, kas 
nepieciešams, lai caurlūkotu garus 
sarakstus ar dažādu piedāvājumu tarifiem, 
būtu nesamērīgs ar labumu, ko var gūt, 
izvēloties ekonomiski visizdevīgāko 
piedāvājumu. Tāpēc labākā pieeja, lai 
norādītu vairākumu visraksturīgāko
maksājumu pakalpojumu un ņemtu vērā 
dalībvalstīs piedāvāto pakalpojumu 
īpatnības, ir maksājumu pakalpojumu 
saraksts, kurā ir ietverti 80 % 
visraksturīgāko maksājumu pakalpojumu, 
kam valsts līmenī tiek piemēroti tarifi.
Tāpēc tarifu terminoloģija būtu 
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jāstandartizē tikai attiecībā uz 
visraksturīgākajiem terminiem un 
definīcijām dalībvalstīs, lai izvairītos no 
liekas informācijas riska.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka tarifu terminoloģija, ņemot vērā 
vietējo tirgu iezīmes. Lai pakalpojumus 
uzskatītu par raksturīgiem, vismaz vienam 
dalībvalstu maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam vajadzētu tiem piemērot tarifus. 
Turklāt, ja iespējams, tarifu terminoloģija 
būtu jāstandartizē ES līmenī, tādējādi 
nodrošinot salīdzināmību visā Savienībā. 
Eiropas banku iestādei (EBI) būtu 
jāizstrādā pamatnostādnes, lai palīdzētu 
dalībvalstīm noteikt visraksturīgākos 
maksājumu pakalpojumus, uz ko valsts 
līmenī attiecas tarifi.

(13) Valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka tarifu terminoloģija, ņemot vērā 
vietējo tirgu iezīmes. Lai pakalpojumus 
uzskatītu par raksturīgiem, vismaz vienam 
dalībvalstu maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam vajadzētu tiem piemērot tarifus.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītās administratīvās izmaksas, nav precīzi zināms, vai terminoloģijas 
standartizācijas process sniedz faktisku labumu.

Grozījums Nr. 143
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka tarifu terminoloģija, ņemot vērā 
vietējo tirgu iezīmes. Lai pakalpojumus 
uzskatītu par raksturīgiem, vismaz vienam 
dalībvalstu maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam vajadzētu tiem piemērot tarifus. 
Turklāt, ja iespējams, tarifu terminoloģija 
būtu jāstandartizē ES līmenī, tādējādi 
nodrošinot salīdzināmību visā Savienībā.
Eiropas banku iestādei (EBI) būtu 
jāizstrādā pamatnostādnes, lai palīdzētu 
dalībvalstīm noteikt visraksturīgākos 
maksājumu pakalpojumus, uz ko valsts 
līmenī attiecas tarifi.

(13) Valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka tarifu terminoloģija, ņemot vērā 
vietējo tirgu iezīmes. Lai pakalpojumus 
uzskatītu par raksturīgiem, vismaz vienam 
dalībvalstu maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam vajadzētu tiem piemērot tarifus. 
Eiropas banku iestādei (EBI) būtu 
jāizstrādā pamatnostādnes, lai palīdzētu 
dalībvalstīm noteikt visraksturīgākos 
maksājumu pakalpojumus, uz ko valsts 
līmenī attiecas tarifi.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka tarifu terminoloģija, ņemot vērā 
vietējo tirgu iezīmes. Lai pakalpojumus 
uzskatītu par raksturīgiem, vismaz vienam 
dalībvalstu maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam vajadzētu tiem piemērot tarifus. 
Turklāt, ja iespējams, tarifu terminoloģija 
būtu jāstandartizē ES līmenī, tādējādi 
nodrošinot salīdzināmību visā Savienībā. 
Eiropas banku iestādei (EBI) būtu 
jāizstrādā pamatnostādnes, lai palīdzētu 
dalībvalstīm noteikt visraksturīgākos 
maksājumu pakalpojumus, uz ko valsts 
līmenī attiecas tarifi.

(13) Valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka tarifu terminoloģija, ņemot vērā 
vietējo tirgu iezīmes. Lai pakalpojumus 
uzskatītu par raksturīgiem, vismaz vienam 
dalībvalstu maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam vajadzētu tiem piemērot tarifus. 
Turklāt, ja iespējams, būtu sīki jāizstrādā 
standartizēts ES definīciju saraksts, 
tādējādi nodrošinot salīdzināmību visā 
Savienībā. Eiropas banku iestādei (EBI) 
būtu jāizstrādā pamatnostādnes, lai 
palīdzētu dalībvalstīm noteikt 
visraksturīgākos maksājumu 
pakalpojumus, uz ko valsts līmenī attiecas 
tarifi.

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka tarifu terminoloģija, ņemot vērā 
vietējo tirgu iezīmes. Lai pakalpojumus 
uzskatītu par raksturīgiem, vismaz vienam 
dalībvalstu maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam vajadzētu tiem piemērot tarifus. 
Turklāt, ja iespējams, tarifu terminoloģija 
būtu jāstandartizē ES līmenī, tādējādi 
nodrošinot salīdzināmību visā Savienībā. 
Eiropas banku iestādei (EBI) būtu 
jāizstrādā pamatnostādnes, lai palīdzētu 
dalībvalstīm noteikt visraksturīgākos 
maksājumu pakalpojumus, uz ko valsts 
līmenī attiecas tarifi.

(13) Valstu kompetentajām iestādēm būtu 
jānosaka tarifu terminoloģija, ņemot vērā 
vietējo tirgu iezīmes. Lai pakalpojumus 
uzskatītu par raksturīgiem, vismaz vienam 
dalībvalstu maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam vajadzētu tiem piemērot tarifus 
vai piedāvāt tos bez maksas. Turklāt, ja 
iespējams, tarifu terminoloģija būtu 
jāstandartizē ES līmenī, tādējādi nodrošinot 
salīdzināmību visā Savienībā. Eiropas 
banku iestādei (EBI) būtu jāizstrādā 
pamatnostādnes, lai palīdzētu dalībvalstīm 
noteikt visraksturīgākos maksājumu 
pakalpojumus, uz ko valsts līmenī attiecas 
tarifi vai kurus piedāvā bez maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi, un terminus 
un definīcijas, Komisijai tie būtu 
jāpārskata, lai, izmantojot deleģētos aktus, 
norādītu pakalpojumus, kas ir kopīgi 
lielākajai daļai dalībvalstu, un ES līmenī 
piedāvātu standartizētus terminus un to 
definīcijas.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā saistītās administratīvās izmaksas, nav precīzi zināms, vai terminoloģijas 
standartizācijas process sniedz faktisku labumu.

Grozījums Nr. 147
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi, un terminus un 
definīcijas, Komisijai tie būtu jāpārskata, 
lai, izmantojot deleģētos aktus, norādītu 
pakalpojumus, kas ir kopīgi lielākajai 
daļai dalībvalstu, un ES līmenī piedāvātu
standartizētus terminus un to definīcijas.

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi, un terminus un 
definīcijas, Komisija tos var pārskatīt un 
sniegt ieteikumus par to, kuri 
pakalpojumi ir kopīgi lielākajai daļai 
dalībvalstu, un ES līmenī piedāvāt
standartizētus terminus un to definīcijas.

Or. de

Grozījums Nr. 148
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi, un terminus un 
definīcijas, Komisijai tie būtu jāpārskata, 
lai, izmantojot deleģētos aktus, norādītu 
pakalpojumus, kas ir kopīgi lielākajai daļai 
dalībvalstu, un ES līmenī piedāvātu 
standartizētus terminus un to definīcijas.

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi, un definīcijas, 
Komisijai tie būtu jāpārskata, lai, 
izmantojot deleģētos aktus, norādītu 
pakalpojumus, kas ir kopīgi lielākajai daļai 
dalībvalstu, un piedāvātu standartizētu ES 
definīciju sarakstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi, un terminus un 
definīcijas, Komisijai tie būtu jāpārskata, 
lai, izmantojot deleģētos aktus, norādītu 
pakalpojumus, kas ir kopīgi lielākajai daļai 
dalībvalstu, un ES līmenī piedāvātu 
standartizētus terminus un to definīcijas.

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi vai kurus 
piedāvā bez maksas, un terminus un 
definīcijas, Komisijai tie būtu jāpārskata, 
lai, izmantojot deleģētos aktus, norādītu 
pakalpojumus, kas ir kopīgi lielākajai daļai 
dalībvalstu, un ES līmenī piedāvātu 
standartizētus terminus un to definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Sylvie Goulard

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes ir noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi, un terminus un 
definīcijas, Komisijai tie būtu jāpārskata, 
lai, izmantojot deleģētos aktus, norādītu 
pakalpojumus, kas ir kopīgi lielākajai daļai 
dalībvalstu, un ES līmenī piedāvātu 
standartizētus terminus un to definīcijas.

(14) Pēc tam, kad valstu kompetentās 
iestādes būs noteikušas to visraksturīgāko 
pakalpojumu pagaidu sarakstu, uz kuriem 
valsts līmenī attiecas tarifi, un terminus un 
definīcijas, Komisijai tie būtu jāpārskata, 
lai, izmantojot deleģētos aktus, norādītu 
pakalpojumus, kas ir kopīgi lielākajai daļai 
dalībvalstu, un ES līmenī piedāvātu 
standartizētus terminus un to definīcijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Olle Ludvigsson
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Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Visai standartizētajai tarifu 
terminoloģijai ES un valsts līmenī ir jābūt 
pēc iespējas skaidrākai un kodolīgākai.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai palīdzētu patērētājiem ērti 
salīdzināt maksājumu kontu tarifus visā 
vienotajā tirgū, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu patērētājiem jānodrošina 
to tarifu saraksts, kurus piemēro 
standartizētās terminoloģijas sarakstā 
iekļautajiem pakalpojumiem. Tas arī 
veicinātu vienlīdzīgas konkurences 
apstākļus kredītiestādēm, kas konkurē 
maksājumu kontu tirgū. Tarifu 
informācijas dokumentā būtu jāiekļauj 
informācija tikai par visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem katrā 
dalībvalstī, attiecīgi lietojot ES līmenī 
noteiktos terminus un definīcijas. Lai 
palīdzētu patērētājiem saprast tarifus, kas 
viņiem jāmaksā par saviem maksājumu 
kontiem, patērētāju vajadzībām būtu 
jānodrošina glosārijs, kas sniedz 
skaidrojumus vismaz par tiem tarifiem un 
pakalpojumiem, kuri ietverti sarakstā. 
Glosārijam vajadzētu būt noderīgam rīkam, 
lai sekmētu labāku izpratni par tarifu 
nozīmi, veicinot patērētāju spēju izvēlēties 
no plašāka maksājumu kontu piedāvājuma. 
Būtu arī jānosaka pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem vismaz vienreiz 

(15) Lai palīdzētu patērētājiem ērti 
salīdzināt maksājumu kontu tarifus visā 
vienotajā tirgū, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu patērētājiem jānodrošina 
to tarifu saraksts, kurus piemēro 
standartizētās terminoloģijas sarakstā 
iekļautajiem pakalpojumiem valsts līmenī. 
Tas arī veicinātu vienlīdzīgas konkurences 
apstākļus kredītiestādēm, kas konkurē 
maksājumu kontu tirgū. Tarifu 
informācijas dokumentā būtu jāiekļauj 
informācija tikai par visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem katrā 
dalībvalstī. Lai palīdzētu patērētājiem 
saprast tarifus, kas viņiem jāmaksā par 
saviem maksājumu kontiem, patērētāju 
vajadzībām pēc to pieprasījuma pastāvīgā 
informācijas nesējā patērētājiem 
pieejamās telpās būtu jānodrošina 
glosārijs, kas sniedz skaidrojumus vismaz 
par tiem tarifiem un pakalpojumiem, kuri 
ietverti sarakstā, un būtu jānodrošina arī 
tā pieejamība elektroniskā veidā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
tīmekļa vietnēs. Glosārijam vajadzētu būt 
noderīgam rīkam, lai sekmētu labāku 
izpratni par tarifu nozīmi, veicinot 
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gadā informēt patērētājus par visiem 
tarifiem, kas tiek piemēroti viņu kontiem. 
Ex post informācija būtu jāsniedz 
paredzētajā kopsavilkumā. Tajā būtu 
jāietver pilnīgs pārskats par iekasētajiem 
tarifiem, lai ļautu patērētājam saprast, uz 
ko attiecas tarifu izdevumi, un novērtēt, vai 
nepieciešams mainīt patēriņa ieradumus 
vai izvēlēties citu konta nodrošinātāju. Šo 
labumu varētu maksimāli palielināt, 
nodrošinot ex post tarifu informāciju, 
aptverot tos pašus pakalpojumus, ko 
ex ante informācijā.

patērētāju spēju izvēlēties no plašāka 
maksājumu kontu piedāvājuma. Būtu arī 
jānosaka pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem vismaz vienreiz 
gadā informēt patērētājus par visiem 
tarifiem, kas tiek piemēroti viņu kontiem. 
Ex post informācija būtu jāsniedz 
paredzētajā kopsavilkumā. Tajā būtu 
jāietver pilnīgs pārskats par iekasētajiem 
tarifiem, lai ļautu patērētājam saprast, uz 
ko attiecas tarifu izdevumi, un novērtēt, vai 
nepieciešams mainīt patēriņa ieradumus 
vai izvēlēties citu konta nodrošinātāju. Šo 
labumu varētu maksimāli palielināt, 
nodrošinot ex post tarifu informāciju, 
aptverot tos pašus pakalpojumus, ko 
ex ante informācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai palīdzētu patērētājiem ērti 
salīdzināt maksājumu kontu tarifus visā 
vienotajā tirgū, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu patērētājiem jānodrošina 
to tarifu saraksts, kurus piemēro 
standartizētās terminoloģijas sarakstā 
iekļautajiem pakalpojumiem. Tas arī 
veicinātu vienlīdzīgas konkurences 
apstākļus kredītiestādēm, kas konkurē 
maksājumu kontu tirgū. Tarifu 
informācijas dokumentā būtu jāiekļauj 
informācija tikai par visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem katrā 
dalībvalstī, attiecīgi lietojot ES līmenī 
noteiktos terminus un definīcijas. Lai 
palīdzētu patērētājiem saprast tarifus, kas 
viņiem jāmaksā par saviem maksājumu 
kontiem, patērētāju vajadzībām būtu 
jānodrošina glosārijs, kas sniedz 

(15) Lai palīdzētu patērētājiem ērti 
salīdzināt maksājumu kontu tarifus visā 
vienotajā tirgū, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu patērētājiem jānodrošina 
to tarifu saraksts, kurus piemēro 
standartizētās terminoloģijas sarakstā 
iekļautajiem pakalpojumiem, kā arī 
vajadzības gadījumā — visiem pārējiem 
ar kontu saistītajiem pakalpojumiem. Tas 
arī veicinātu vienlīdzīgas konkurences 
apstākļus kredītiestādēm, kas konkurē 
maksājumu kontu tirgū. Tarifu 
informācijas dokumenta pamatā būtu
jābūt standartizētai terminoloģijai 
attiecībā uz visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem katrā 
dalībvalstī, vajadzības gadījumā lietojot 
ES līmenī noteiktos terminus un 
definīcijas. Lai palīdzētu patērētājiem 
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skaidrojumus vismaz par tiem tarifiem un 
pakalpojumiem, kuri ietverti sarakstā. 
Glosārijam vajadzētu būt noderīgam rīkam, 
lai sekmētu labāku izpratni par tarifu 
nozīmi, veicinot patērētāju spēju izvēlēties 
no plašāka maksājumu kontu piedāvājuma. 
Būtu arī jānosaka pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem vismaz vienreiz 
gadā informēt patērētājus par visiem 
tarifiem, kas tiek piemēroti viņu kontiem. 
Ex post informācija būtu jāsniedz 
paredzētajā kopsavilkumā. Tajā būtu 
jāietver pilnīgs pārskats par iekasētajiem 
tarifiem, lai ļautu patērētājam saprast, uz 
ko attiecas tarifu izdevumi, un novērtēt, vai 
nepieciešams mainīt patēriņa ieradumus 
vai izvēlēties citu konta nodrošinātāju. Šo 
labumu varētu maksimāli palielināt, 
nodrošinot ex post tarifu informāciju, 
aptverot tos pašus pakalpojumus, ko 
ex ante informācijā.

saprast tarifus, kas viņiem jāmaksā par 
saviem maksājumu kontiem, patērētāju 
vajadzībām būtu jānodrošina glosārijs, kas 
sniedz skaidrojumus par visiem tarifiem un 
pakalpojumiem, kuri ietverti sarakstā. 
Glosārijam vajadzētu būt noderīgam rīkam, 
lai sekmētu labāku izpratni par tarifu 
nozīmi, veicinot patērētāju spēju izvēlēties 
no plašāka maksājumu kontu piedāvājuma. 
Būtu arī jānosaka pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem vismaz vienreiz 
gadā informēt patērētājus par visiem 
tarifiem, kas tiek piemēroti viņu kontiem, 
kā arī saistībā ar šiem kontiem 
nopelnītajiem un samaksātajiem procentu 
maksājumiem. Ex post informācija būtu 
jāsniedz paredzētajā kopsavilkumā. Tajā 
būtu jāietver pilnīgs pārskats par 
iekasētajiem tarifiem un nopelnītajiem un 
samaksātajiem procentu maksājumiem, 
lai ļautu patērētājam saprast, uz ko attiecas 
tarifu izdevumi un procenti, un novērtēt, 
vai nepieciešams mainīt patēriņa 
ieradumus vai izvēlēties citu konta 
nodrošinātāju. Šo labumu varētu maksimāli 
palielināt, nodrošinot ex post tarifu 
informāciju, aptverot tos pašus 
pakalpojumus, ko ex ante informācijā. 
Patērētājiem, kuri to pieprasa, paziņojums 
par tarifiem būtu jānosūta papīra 
formātā. Ja šāds pieprasījums nav 
saņemts, paziņojumu varētu nosūtīt 
elektroniski.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai palīdzētu patērētājiem ērti 
salīdzināt maksājumu kontu tarifus visā 
vienotajā tirgū, maksājumu pakalpojumu 

(15) Lai palīdzētu patērētājiem ērti 
salīdzināt maksājumu kontu tarifus visā 
vienotajā tirgū, maksājumu pakalpojumu 
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sniedzējiem būtu patērētājiem jānodrošina 
to tarifu saraksts, kurus piemēro 
standartizētās terminoloģijas sarakstā 
iekļautajiem pakalpojumiem. Tas arī 
veicinātu vienlīdzīgas konkurences 
apstākļus kredītiestādēm, kas konkurē 
maksājumu kontu tirgū. Tarifu 
informācijas dokumentā būtu jāiekļauj 
informācija tikai par visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem katrā 
dalībvalstī, attiecīgi lietojot ES līmenī 
noteiktos terminus un definīcijas. Lai 
palīdzētu patērētājiem saprast tarifus, kas 
viņiem jāmaksā par saviem maksājumu 
kontiem, patērētāju vajadzībām būtu 
jānodrošina glosārijs, kas sniedz 
skaidrojumus vismaz par tiem tarifiem un 
pakalpojumiem, kuri ietverti sarakstā. 
Glosārijam vajadzētu būt noderīgam rīkam, 
lai sekmētu labāku izpratni par tarifu 
nozīmi, veicinot patērētāju spēju izvēlēties 
no plašāka maksājumu kontu piedāvājuma. 
Būtu arī jānosaka pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem vismaz vienreiz 
gadā informēt patērētājus par visiem 
tarifiem, kas tiek piemēroti viņu kontiem. 
Ex post informācija būtu jāsniedz 
paredzētajā kopsavilkumā. Tajā būtu 
jāietver pilnīgs pārskats par iekasētajiem 
tarifiem, lai ļautu patērētājam saprast, uz 
ko attiecas tarifu izdevumi, un novērtēt, vai 
nepieciešams mainīt patēriņa ieradumus 
vai izvēlēties citu konta nodrošinātāju. Šo 
labumu varētu maksimāli palielināt, 
nodrošinot ex post tarifu informāciju, 
aptverot tos pašus pakalpojumus, ko 
ex ante informācijā.

sniedzējiem būtu patērētājiem jānodrošina 
to tarifu saraksts, kurus valsts līmenī 
piemēro standartizētās terminoloģijas 
sarakstā iekļautajiem pakalpojumiem. Tas 
arī veicinātu vienlīdzīgas konkurences 
apstākļus kredītiestādēm, kas konkurē 
maksājumu kontu tirgū. Tarifu 
informācijas dokumentā būtu jāiekļauj 
informācija tikai par visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem katrā 
dalībvalstī. Lai palīdzētu patērētājiem 
saprast tarifus, kas viņiem jāmaksā par 
saviem maksājumu kontiem, patērētāju 
vajadzībām būtu jānodrošina glosārijs, kas 
sniedz skaidrojumus vismaz par tiem 
tarifiem un pakalpojumiem, kuri ietverti 
sarakstā. Glosārijam vajadzētu būt 
noderīgam rīkam, lai sekmētu labāku 
izpratni par tarifu nozīmi, veicinot 
patērētāju spēju izvēlēties no plašāka 
maksājumu kontu piedāvājuma. Būtu arī 
jānosaka pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem vismaz vienreiz 
gadā informēt patērētājus par visiem 
tarifiem, kas tiek piemēroti viņu kontiem. 
Ex post informācija būtu jāsniedz 
paredzētajā kopsavilkumā. Tajā būtu 
jāietver pilnīgs pārskats par iekasētajiem 
tarifiem, lai ļautu patērētājam saprast, uz 
ko attiecas tarifu izdevumi, un novērtēt, vai 
nepieciešams mainīt patēriņa ieradumus 
vai izvēlēties citu konta nodrošinātāju. Šo 
labumu varētu maksimāli palielināt, 
nodrošinot ex post tarifu informāciju, 
aptverot tos pašus pakalpojumus, ko
ex ante informācijā.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītās administratīvās izmaksas, nav precīzi zināms, vai terminoloģijas 
standartizācijas process sniedz faktisku labumu.

Grozījums Nr. 155
Syed Kamall
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Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai apmierinātu patērētāju vajadzības, 
jānodrošina, lai tarifu informācija saistībā 
ar maksājumu kontiem būtu precīza, 
skaidra un salīdzināma. Tāpēc šajā 
direktīvā būtu jāparedz vienotas 
noformējuma prasības attiecībā uz tarifu 
informācijas dokumentu un paziņojumu 
par tarifiem, lai nodrošinātu, ka 
patērētājiem tie ir saprotami un 
salīdzināmi. Katrā tarifu informācijas 
dokumentā un paziņojumā par tarifiem 
visās dalībvalstīs būtu jāievēro viens un 
tas pats formāts, punktu un virsrakstu 
secība, ļaujot patērētājiem salīdzināt divus 
dokumentus un tādējādi maksimāli 
palielinot izpratni un informācijas 
izmantošanu. Tarifu informācijas 
dokuments un paziņojums par tarifiem 
būtu skaidri jānošķir no citiem 
paziņojumiem. To apzīmēšanai būtu 
jālieto vienots simbols.

(16) Lai apmierinātu patērētāju vajadzības, 
jānodrošina, lai tarifu informācija saistībā 
ar maksājumu kontiem būtu precīza, 
skaidra un salīdzināma.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas vajadzībām tik sīks izklāsts par tarifu informācijas dokumentu nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 156
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai apmierinātu patērētāju vajadzības, 
jānodrošina, lai tarifu informācija saistībā 
ar maksājumu kontiem būtu precīza, 
skaidra un salīdzināma. Tāpēc šajā 
direktīvā būtu jāparedz vienotas 

(16) Lai apmierinātu patērētāju vajadzības, 
jānodrošina, lai tarifu informācija saistībā 
ar maksājumu kontiem būtu precīza, 
skaidra un salīdzināma.
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noformējuma prasības attiecībā uz tarifu 
informācijas dokumentu un paziņojumu 
par tarifiem, lai nodrošinātu, ka 
patērētājiem tie ir saprotami un 
salīdzināmi. Katrā tarifu informācijas 
dokumentā un paziņojumā par tarifiem 
visās dalībvalstīs būtu jāievēro viens un 
tas pats formāts, punktu un virsrakstu 
secība, ļaujot patērētājiem salīdzināt divus 
dokumentus un tādējādi maksimāli 
palielinot izpratni un informācijas 
izmantošanu. Tarifu informācijas 
dokuments un paziņojums par tarifiem 
būtu skaidri jānošķir no citiem 
paziņojumiem. To apzīmēšanai būtu 
jālieto vienots simbols.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstīgās 
ES līmeņa terminoloģijas lietošanu visā 
Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem saziņā ar patērētājiem, tostarp 
tarifu informācijas dokumentā un 
paziņojumā par tarifiem, lietot atbilstīgo 
ES mēroga terminoloģiju kopā ar pārējo 
valsts standartizēto terminoloģiju, kura 
norādīta pagaidu sarakstā. Izņemot tarifu 
informācijas dokumentu un paziņojumu 
par tarifiem, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji drīkst lietot zīmolvārdus, lai 
apzīmētu pakalpojumus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītās administratīvās izmaksas, nav precīzi zināms, vai terminoloģijas 
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standartizācijas process sniedz faktisku labumu.

Grozījums Nr. 158
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstīgās 
ES līmeņa terminoloģijas lietošanu visā 
Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums maksājumu pakalpojumu
sniedzējiem saziņā ar patērētājiem, tostarp 
tarifu informācijas dokumentā un 
paziņojumā par tarifiem, lietot atbilstīgo 
ES mēroga terminoloģiju kopā ar pārējo 
valsts standartizēto terminoloģiju, kura 
norādīta pagaidu sarakstā. Izņemot tarifu 
informācijas dokumentu un paziņojumu 
par tarifiem, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji drīkst lietot zīmolvārdus, lai 
apzīmētu pakalpojumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 159
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstīgās 
ES līmeņa terminoloģijas lietošanu visā 
Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem saziņā ar patērētājiem, tostarp 
tarifu informācijas dokumentā un 
paziņojumā par tarifiem, lietot atbilstīgo
ES mēroga terminoloģiju kopā ar pārējo 
valsts standartizēto terminoloģiju, kura 
norādīta pagaidu sarakstā. Izņemot tarifu 

(17) Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstīgās 
ES līmeņa terminoloģijas lietošanu visā 
Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem saziņā ar patērētājiem, tostarp 
tarifu informācijas dokumentā un 
paziņojumā par tarifiem, lietot ES 
standartizēto sarakstu. Maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji drīkst lietot 
zīmolvārdus, lai apzīmētu pakalpojumus.



PE516.948v02-00 32/165 AM\1002483LV.doc

LV

informācijas dokumentu un paziņojumu 
par tarifiem, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji drīkst lietot zīmolvārdus, lai 
apzīmētu pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstīgās 
ES līmeņa terminoloģijas lietošanu visā 
Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem saziņā ar patērētājiem, tostarp 
tarifu informācijas dokumentā un 
paziņojumā par tarifiem, lietot atbilstīgo 
ES mēroga terminoloģiju kopā ar pārējo
valsts standartizēto terminoloģiju, kura 
norādīta pagaidu sarakstā. Izņemot tarifu 
informācijas dokumentu un paziņojumu
par tarifiem, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji drīkst lietot zīmolvārdus, lai 
apzīmētu pakalpojumus.

(17) Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstīgās 
ES līmeņa terminoloģijas lietošanu visā 
Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem saziņā ar patērētājiem, tostarp 
tarifu informācijas dokumentā un 
paziņojumā par tarifiem, lietot valsts 
standartizēto terminoloģiju, kura norādīta 
pagaidu sarakstā. Tarifu informācijas 
dokumentos un paziņojumos par tarifiem 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
papildus drīkst lietot arī zīmolvārdus, lai 
apzīmētu pakalpojumus.

Or. de

Grozījums Nr. 161
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstīgās 
ES līmeņa terminoloģijas lietošanu visā 
Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem saziņā ar patērētājiem, tostarp 

(17) Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstīgās 
ES līmeņa terminoloģijas lietošanu visā 
Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem saziņā ar patērētājiem, tostarp 
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tarifu informācijas dokumentā un
paziņojumā par tarifiem, lietot atbilstīgo 
ES mēroga terminoloģiju kopā ar pārējo 
valsts standartizēto terminoloģiju, kura 
norādīta pagaidu sarakstā. Izņemot tarifu
informācijas dokumentu un paziņojumu 
par tarifiem, maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji drīkst lietot zīmolvārdus, lai 
apzīmētu pakalpojumus.

tarifu informācijas dokumentā, paziņojumā 
par tarifiem un informācijā par līgumu, 
lietot atbilstīgo ES līmeņa terminoloģiju 
kopā ar pārējo valsts standartizēto 
terminoloģiju, kura norādīta pagaidu 
sarakstā. Komerciālajā informācijā
maksājumu pakalpojumu sniedzēji drīkst 
lietot zīmolvārdus, lai apzīmētu 
pakalpojumus, ja vien vajadzības 
gadījumā ir skaidri noteikti attiecīgie ES 
un valsts līmenī standartizētie termini.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Salīdzināšanas tīmekļa vietnes ir 
efektīvs līdzeklis, ar kura palīdzību 
patērētāji vienotā vietnē var novērtēt 
guvumus no dažādu maksājumu kontu 
piedāvājumiem. Tās var nodrošināt 
pareizu līdzsvaru starp nepieciešamību, 
lai informācija būtu skaidra un kodolīga, 
bet tomēr pilnīga un saprotama, ļaujot 
lietotājiem iegūt sīkāku informāciju, ja tas 
viņus interesē. Tās arī var samazināt 
meklēšanas izmaksas, jo patērētājiem 
nevajadzēs iegūt informāciju atsevišķi no 
katra maksājumu pakalpojumu sniedzēja.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas piemērošanas jomā nevajadzētu iekļaut salīdzināšanas tīmekļa vietnes, kuras 
neattiecas tikai uz maksājumu kontiem un aptver daudz plašāku jautājumu loku.

Grozījums Nr. 163
Syed Kamall
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Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai iegūtu objektīvu informāciju par 
banku tarifiem, patērētājiem būtu jāspēj 
piekļūt salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, 
kuru darbība ir neatkarīga no maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstīm 
tāpēc būtu jānodrošina, lai patērētājiem 
attiecīgajā teritorijā būtu pieejama vismaz 
viena šāda tīmekļa vietne. Šādu 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu darbību var 
nodrošināt kompetentās iestādes, citas 
valsts iestādes un/vai akreditēti privātie šā 
pakalpojuma nodrošinātāji. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina brīvprātīga akreditācijas 
sistēma, kas ļauj privātajiem 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu 
nodrošinātājiem iesniegt akreditācijas 
pieteikumu saskaņā ar noteiktajiem 
kvalitātes kritērijiem. Salīdzināšanas 
tīmekļa vietne, ko nodrošina kompetentā 
iestāde vai cita publiska iestāde būtu 
jāizveido, ja nav akreditētas privātas 
salīdzināšanas tīmekļa vietnes. Šādām 
vietnēm arī būtu jāievēro kvalitātes 
kritēriji.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas piemērošanas jomā nevajadzētu iekļaut salīdzināšanas tīmekļa vietnes, kuras 
neattiecas tikai uz maksājumu kontiem un aptver daudz plašāku jautājumu loku.

Grozījums Nr. 164
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai iegūtu objektīvu informāciju par (19) Lai iegūtu objektīvu informāciju par 
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banku tarifiem, patērētājiem būtu jāspēj
piekļūt salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, 
kuru darbība ir neatkarīga no maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstīm 
tāpēc būtu jānodrošina, lai patērētājiem 
attiecīgajā teritorijā būtu pieejama vismaz 
viena šāda tīmekļa vietne. Šādu 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu darbību var 
nodrošināt kompetentās iestādes, citas 
valsts iestādes un/vai akreditēti privātie šā 
pakalpojuma nodrošinātāji. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina brīvprātīga akreditācijas 
sistēma, kas ļauj privātajiem salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu nodrošinātājiem iesniegt 
akreditācijas pieteikumu saskaņā ar 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. 
Salīdzināšanas tīmekļa vietne, ko 
nodrošina kompetentā iestāde vai cita 
publiska iestāde būtu jāizveido, ja nav 
akreditētas privātas salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes. Šādām vietnēm arī būtu jāievēro 
kvalitātes kritēriji.

iekasētajiem tarifiem un maksājumu 
kontiem piemērotajām procentu likmēm, 
patērētājiem būtu jānodrošina bezmaksas
piekļuve salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, 
kuru darbība un finanses ir neatkarīgas no 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. 
Dalībvalstīm tāpēc būtu jānodrošina, lai 
patērētājiem attiecīgajā teritorijā būtu
pieejama vismaz viena šāda tīmekļa vietne. 
Šādu salīdzināšanas tīmekļa vietņu darbību 
var nodrošināt kompetentās iestādes, citas 
valsts iestādes un/vai akreditēti privātie šā 
pakalpojuma nodrošinātāji. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina brīvprātīga akreditācijas 
sistēma, kas ļauj privātajiem salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu nodrošinātājiem iesniegt 
akreditācijas pieteikumu saskaņā ar 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. 
Salīdzināšanas tīmekļa vietne, ko 
nodrošina kompetentā iestāde vai cita 
publiska iestāde būtu jāizveido, ja nav 
akreditētas privātas salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes. Šādām vietnēm arī būtu jāievēro 
kvalitātes kritēriji. Lai patērētāji varētu 
bez grūtībām piekļūt arī salīdzināšanas 
tīmekļa vietnēm citās dalībvalstīs, būtu 
jāizveido Savienības tīmekļa portāls, kurā 
būtu norādītas saites uz visām valsts 
līmeņa tīmekļa vietnēm.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai iegūtu objektīvu informāciju par 
banku tarifiem, patērētājiem būtu jāspēj 
piekļūt salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, 
kuru darbība ir neatkarīga no maksājumu
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstīm 
tāpēc būtu jānodrošina, lai patērētājiem 
attiecīgajā teritorijā būtu pieejama vismaz 

(19) Lai iegūtu objektīvu informāciju par 
banku tarifiem, patērētājiem būtu jāspēj 
piekļūt salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, 
kuru darbība ir neatkarīga no maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstīm 
tāpēc būtu jānodrošina, lai patērētājiem 
attiecīgajā teritorijā būtu pieejama vismaz 
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viena šāda tīmekļa vietne. Šādu 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu darbību var 
nodrošināt kompetentās iestādes, citas 
valsts iestādes un/vai akreditēti privātie šā 
pakalpojuma nodrošinātāji. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina brīvprātīga akreditācijas 
sistēma, kas ļauj privātajiem salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu nodrošinātājiem iesniegt 
akreditācijas pieteikumu saskaņā ar 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. 
Salīdzināšanas tīmekļa vietne, ko 
nodrošina kompetentā iestāde vai cita 
publiska iestāde būtu jāizveido, ja nav 
akreditētas privātas salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes. Šādām vietnēm arī būtu jāievēro 
kvalitātes kritēriji.

viena šāda tīmekļa vietne. Šādu 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu darbību var 
nodrošināt kompetentās iestādes, citas 
valsts iestādes un/vai akreditēti privātie šā 
pakalpojuma nodrošinātāji. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina brīvprātīga akreditācijas 
sistēma, kas ļauj privātajiem salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu nodrošinātājiem iesniegt 
akreditācijas pieteikumu saskaņā ar 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. 
Salīdzināšanas tīmekļa vietne, ko 
nodrošina kompetentā iestāde vai cita 
publiska iestāde būtu jāizveido, ja nav 
akreditētas privātas salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes. Šādām vietnēm arī būtu jāievēro 
kvalitātes kritēriji. Lai atvieglotu pārskata 
gūšanu par maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju iekasētajiem tarifiem Eiropas 
Savienībā, Eiropas Komisija izveido 
regulāri atjauninātu, neatkarīgu, precīzu, 
uzticamu un patērētājiem ērti 
izmantojamu portālu, kurā ir norādītas 
visas saites uz akreditētām salīdzināšanas 
tīmekļa vietnēm attiecīgajās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 
produktiem vai pakalpojumiem. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 
produktiem vai pakalpojumiem. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 
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parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji 
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 
un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas sasaistīti ar citiem 
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par maksājumu kontam un 
atsevišķi katram no pārējiem sasaistītajiem 
finanšu pakalpojumiem piemērotajiem 
tarifiem. Šie pienākumi nebūtu jāpiemēro 
pakalpojumiem, kuri ir dabīgi saistīti ar
maksājumu konta izmantošanu, 
piemēram, skaidras naudas izņemšana, 
elektroniskie pārvedumi vai maksājumu 
kartes. Tā rezultātā šie pakalpojumi būtu 
jāizslēdz no šā noteikuma darbības jomas.

parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji 
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 
un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas sasaistīti ar citiem finanšu
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par maksājumu kontam un 
atsevišķi katram no pārējiem sasaistītajiem 
finanšu pakalpojumiem piemērotajiem 
tarifiem, ja patērētāji var iegādāties 
maksājumu kontu un apvienotos 
pakalpojumus atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka ir atšķirība starp kontiem, kas piedāvā pakalpojumu klāstu, un kontiem, kas 
ir saistīti ar citiem finanšu pakalpojumiem, piemēram, apdrošināšanu. Pēdējā minētajā 
gadījumā nav iespējams nodalīt pakalpojumus. Šādā gadījumā būtu jāparedz prasība 
nodrošināt, lai MPS brīdinātu patērētājus par izmaksām, kas attiecas uz tāda maksājumu 
konta atvēršanu, kurš ir saistīts ar citiem pakalpojumiem, kā arī pārbaudītu, vai patērētājs
atbilst prasībām produktu kopuma saņemšanai.

Grozījums Nr. 167
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 
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produktiem vai pakalpojumiem. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 
parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji 
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 
un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas sasaistīti ar citiem 
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par maksājumu kontam un 
atsevišķi katram no pārējiem sasaistītajiem 
finanšu pakalpojumiem piemērotajiem 
tarifiem. Šie pienākumi nebūtu jāpiemēro 
pakalpojumiem, kuri ir dabīgi saistīti ar 
maksājumu konta izmantošanu, 
piemēram, skaidras naudas izņemšana, 
elektroniskie pārvedumi vai maksājumu 
kartes. Tā rezultātā šie pakalpojumi būtu 
jāizslēdz no šā noteikuma darbības jomas.

produktiem vai pakalpojumiem. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 
parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji 
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 
un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas sasaistīti ar citiem 
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par maksājumu kontam un 
atsevišķi katram no pārējiem sasaistītajiem 
finanšu pakalpojumiem piemērotajiem 
tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 
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produktiem vai pakalpojumiem. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 
parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji 
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 
un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas sasaistīti ar citiem 
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par maksājumu kontam un 
atsevišķi katram no pārējiem sasaistītajiem
finanšu pakalpojumiem piemērotajiem 
tarifiem. Šie pienākumi nebūtu jāpiemēro 
pakalpojumiem, kuri ir dabīgi saistīti ar 
maksājumu konta izmantošanu, piemēram, 
skaidras naudas izņemšana, elektroniskie 
pārvedumi vai maksājumu kartes. Tā 
rezultātā šie pakalpojumi būtu jāizslēdz no 
šā noteikuma darbības jomas.

produktiem vai pakalpojumiem. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 
parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji 
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 
un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas sasaistīti ar citiem 
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par to, vai ir iespējams 
iegādāties pakalpojumu kopuma 
komponentus atsevišķi, un, ja tas ir 
iespējams, sniedz informāciju par 
izmaksām un cenām attiecībā uz katru no 
pārējiem sasaistītajiem finanšu 
pakalpojumiem atsevišķi. Šie pienākumi 
nebūtu jāpiemēro pakalpojumiem, kuri ir 
dabīgi saistīti ar maksājumu konta 
izmantošanu, piemēram, skaidras naudas 
izņemšana, elektroniskie pārvedumi vai 
maksājumu kartes. Tā rezultātā šie 
pakalpojumi būtu jāizslēdz no šā 
noteikuma piemērošanas jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 
produktiem vai pakalpojumiem. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 
parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji 
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 
un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas sasaistīti ar citiem 
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par maksājumu kontam un 
atsevišķi katram no pārējiem sasaistītajiem 
finanšu pakalpojumiem piemērotajiem 
tarifiem. Šie pienākumi nebūtu jāpiemēro
pakalpojumiem, kuri ir dabīgi saistīti ar 
maksājumu konta izmantošanu, piemēram, 
skaidras naudas izņemšana, elektroniskie 
pārvedumi vai maksājumu kartes. Tā 
rezultātā šie pakalpojumi būtu jāizslēdz no 
šā noteikuma darbības jomas.

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 
produktiem vai pakalpojumiem. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 
parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji 
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 
un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas sasaistīti ar citiem 
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par maksājumu kontam un 
atsevišķi katram no pārējiem sasaistītajiem 
finanšu pakalpojumiem piemērotajiem 
tarifiem. Šie pienākumi nebūtu jāpiemēro 
pakalpojumiem, kuri ir dabīgi saistīti ar 
maksājumu konta izmantošanu, piemēram, 
skaidras naudas izņemšana, elektroniskie 
pārvedumi vai maksājumu kartes. Tā 
rezultātā šie pakalpojumi, kā arī statūtos 
paredzētās dalības iegāde kooperatīvā 
sabiedrībā būtu jāizslēdz no attiecīgā
noteikuma piemērošanas jomas.

Or. de

Grozījums Nr. 170
Syed Kamall
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Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Patērētājiem stimuls mainīt kontus ir 
tikai tad, ja process neietver pārmērīgu 
administratīvo un finanšu slogu. 
Procedūrai, saskaņā ar kuru notiek kontu 
pārvedums pie cita maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, vajadzētu būt 
skaidrai un ātrai. Tarifiem, ja tādi ir, ko 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro 
saistībā ar maiņas pakalpojumu, vajadzētu 
būt saskanīgiem ar faktiskajām izmaksām, 
kas rodas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem. Lai pozitīvi ietekmētu 
konkurenci, kontu maiņa būtu jāveicina 
pārrobežu līmenī. Ņemot vērā to, ka kontu 
pārrobežu maiņa varētu būt sarežģītāka 
nekā kontu maiņa valsts līmenī un ka tās 
dēļ maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
varētu būt jāpieņem un jāprecizē savas 
iekšējās procedūras, būtu jāparedz garāki 
termiņi pārrobežu kontu maiņai.
Nepieciešamība uzturēt atšķirīgus 
termiņus būtu jāvērtē saistībā ar 
ierosinātās direktīvas pārskatīšanu.

(21) Patērētājiem stimuls mainīt kontus ir 
tikai tad, ja process neietver pārmērīgu 
administratīvo un finanšu slogu. 
Procedūrai, saskaņā ar kuru notiek kontu 
pārvedums pie cita maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, vajadzētu būt 
skaidrai un ātrai. Tarifiem, ja tādi ir, ko 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro 
saistībā ar maiņas pakalpojumu, vajadzētu 
būt saskanīgiem ar faktiskajām izmaksām, 
kas rodas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem. Patērētāji tiek stimulēti
mainīt kontus tikai tad, ja process neietver 
pārmērīgu administratīvo un finanšu 
slogu. Maksājumu kontu maiņas 
procesam, pārejot pie cita maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, būtu jābūt 
skaidram un ātram. Tarifiem, ja tādi ir, 
ko maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
piemēro saistībā ar maiņas pakalpojumu, 
vajadzētu būt saskanīgiem ar faktiskajām 
izmaksām, kas rodas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Turklāt šādu 
pakalpojumu piedāvāšana būs sarežģīta, 
jo ES dalībvalstu maksājumu shēmu 
tehniskie standarti, uzņēmējdarbības 
noteikumi un juridiskās prasības ir 
atšķirīgas. Turklāt no 2014. gada 
1. februāra stājoties spēkā Regulai (ES) 
Nr. 260/2012, patērētājiem, kuri 
pārvietojas eiro zonā, šādi pakalpojumi 
vairs nebūs aktuāli. To patērētāju vidū, 
kuri pārvietojas starp valstīm, kuras ir 
eiro zonas dalībnieces, un valstīm, kuras 
nav eiro zonā, vairāku banku 
pakalpojumu izmantošana ir ļoti plaši 
izplatīta prakse. Tā patērētājiem sniedz 
iespēju atvērt jaunu kontu, vienlaikus
saglabājot savu iepriekšējo kontu vai 
slēdzot to tikai tad, ja visas saistības pret 
vietējiem pakalpojumu sniedzējiem ir 
izpildītas.

Or. en
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Pamatojums

Šāda prasība būtu saistīta ar milzīgām izmaksām un risku un sniegtu nelielu nepārprotamu 
ieguvumu, ņemot vērā zemo pieprasījumu pēc šāda pārrobežu pakalpojuma. Pārrobežu 
darījumu veikšanu atvieglos arī Regulas (ES) Nr. 260/2012 īstenošana.

Grozījums Nr. 171
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Patērētājiem stimuls mainīt kontus ir 
tikai tad, ja process neietver pārmērīgu 
administratīvo un finanšu slogu. 
Procedūrai, saskaņā ar kuru notiek kontu
pārvedums pie cita maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, vajadzētu būt 
skaidrai un ātrai. Tarifiem, ja tādi ir, ko 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro 
saistībā ar maiņas pakalpojumu, vajadzētu 
būt saskanīgiem ar faktiskajām izmaksām, 
kas rodas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem. Lai pozitīvi ietekmētu 
konkurenci, kontu maiņa būtu jāveicina 
pārrobežu līmenī. Ņemot vērā to, ka kontu 
pārrobežu maiņa varētu būt sarežģītāka 
nekā kontu maiņa valsts līmenī un ka tās 
dēļ maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
varētu būt jāpieņem un jāprecizē savas 
iekšējās procedūras, būtu jāparedz garāki 
termiņi pārrobežu kontu maiņai. 
Nepieciešamība uzturēt atšķirīgus 
termiņus būtu jāvērtē saistībā ar 
ierosinātās direktīvas pārskatīšanu.

(21) Patērētājiem stimuls mainīt kontus ir 
tikai tad, ja process neietver pārmērīgu 
administratīvo un finanšu slogu. 
Procedūrai, saskaņā ar kuru notiek kontu 
pārvedums pie cita maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, vajadzētu būt 
skaidrai un ātrai. Tarifiem, ja tādi ir, ko 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro 
saistībā ar maiņas pakalpojumu, vajadzētu 
būt saskanīgiem ar faktiskajām izmaksām, 
kas rodas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Patērētājiem stimuls mainīt kontus ir 
tikai tad, ja process neietver pārmērīgu 
administratīvo un finanšu slogu. 
Procedūrai, saskaņā ar kuru notiek kontu 
pārvedums pie cita maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, vajadzētu būt 
skaidrai un ātrai. Tarifiem, ja tādi ir, ko 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
piemēro saistībā ar maiņas pakalpojumu, 
vajadzētu būt saskanīgiem ar faktiskajām 
izmaksām, kas rodas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Lai pozitīvi 
ietekmētu konkurenci, kontu maiņa būtu 
jāveicina pārrobežu līmenī. Ņemot vērā to, 
ka kontu pārrobežu maiņa varētu būt 
sarežģītāka nekā kontu maiņa valsts līmenī 
un ka tās dēļ maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem varētu būt jāpieņem un 
jāprecizē savas iekšējās procedūras, būtu 
jāparedz garāki termiņi pārrobežu kontu 
maiņai. Nepieciešamība uzturēt atšķirīgus 
termiņus būtu jāvērtē saistībā ar ierosinātās 
direktīvas pārskatīšanu.

(21) Patērētājiem stimuls mainīt kontus ir 
tikai tad, ja process neietver pārmērīgu 
administratīvo un finanšu slogu. 
Procedūrai, saskaņā ar kuru notiek kontu 
pārvedums pie cita maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, vajadzētu būt 
skaidrai, ātrai un lētai. Lai pozitīvi 
ietekmētu konkurenci, kontu maiņa būtu 
jāveicina pārrobežu līmenī. Ņemot vērā to, 
ka kontu pārrobežu maiņa varētu būt 
sarežģītāka nekā kontu maiņa valsts līmenī 
un ka tās dēļ maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem varētu būt jāpieņem un 
jāprecizē savas iekšējās procedūras, būtu 
jāparedz garāki termiņi pārrobežu kontu 
maiņai. Nepieciešamība uzturēt atšķirīgus 
termiņus būtu jāvērtē saistībā ar ierosinātās 
direktīvas pārskatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Patērētājiem stimuls mainīt kontus ir 
tikai tad, ja process neietver pārmērīgu 
administratīvo un finanšu slogu. 
Procedūrai, saskaņā ar kuru notiek kontu 
pārvedums pie cita maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, vajadzētu būt 
skaidrai un ātrai. Tarifiem, ja tādi ir, ko 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji piemēro 
saistībā ar maiņas pakalpojumu, vajadzētu 
būt saskanīgiem ar faktiskajām izmaksām, 

(21) Patērētājiem stimuls mainīt kontus ir 
tikai tad, ja iespējamie ieguvumi nav 
nesamērīgi ar paredzamo risku un ja 
process neietver pārmērīgu administratīvo 
un finanšu slogu. Procedūrai, saskaņā ar 
kuru notiek kontu pārvedums pie cita 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja, 
vajadzētu būt skaidrai un ātrai. Tarifiem, ja 
tādi ir, ko maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji piemēro saistībā ar maiņas 
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kas rodas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem. Lai pozitīvi ietekmētu 
konkurenci, kontu maiņa būtu jāveicina 
pārrobežu līmenī. Ņemot vērā to, ka kontu 
pārrobežu maiņa varētu būt sarežģītāka 
nekā kontu maiņa valsts līmenī un ka tās 
dēļ maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
varētu būt jāpieņem un jāprecizē savas 
iekšējās procedūras, būtu jāparedz garāki 
termiņi pārrobežu kontu maiņai. 
Nepieciešamība uzturēt atšķirīgus termiņus 
būtu jāvērtē saistībā ar ierosinātās 
direktīvas pārskatīšanu.

pakalpojumu, vajadzētu būt saskanīgiem ar 
faktiskajām izmaksām, kas rodas 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Lai 
pozitīvi ietekmētu konkurenci, kontu maiņa 
būtu jāveicina pārrobežu līmenī. Ņemot 
vērā to, ka kontu pārrobežu maiņa varētu 
būt sarežģītāka nekā kontu maiņa valsts 
līmenī un ka tās dēļ maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem varētu būt 
jāpieņem un jāprecizē savas iekšējās 
procedūras, būtu jāparedz garāki termiņi 
pārrobežu kontu maiņai. Nepieciešamība 
uzturēt atšķirīgus termiņus būtu jāvērtē 
saistībā ar ierosinātās direktīvas 
pārskatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Maiņas procesam vajadzētu būt 
patērētājam tik saprotamam, cik vien 
iespējams. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka saņemošais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par 
procesa uzsākšanu un vadīšanu patērētāja 
vārdā.

(22) Maiņas procesam vajadzētu būt 
patērētājam tik saprotamam, cik vien 
iespējams. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka saņemošais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par 
procesa uzsākšanu un vadīšanu patērētāja 
vārdā. Atbilstību šīs direktīvas prasībām 
saistībā ar maiņas pakalpojuma 
sniegšanu var nodrošināt, īstenojot tiesību 
aktu, pašregulāciju vai brīvprātīgu 
vienošanos.

Or. en

Pamatojums

Ir virkne dalībvalstu iniciatīvu, kas ir izstrādes procesā vai jau ir ieviestas. Tāpēc šai 
direktīvai būtu jānodrošina minimāla saskaņošana.
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Grozījums Nr. 175
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Maiņas procesam vajadzētu būt 
patērētājam tik saprotamam, cik vien 
iespējams. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka saņemošais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par 
procesa uzsākšanu un vadīšanu patērētāja 
vārdā.

(22) Maiņas procesam vajadzētu būt 
patērētājam tik saprotamam, cik vien 
iespējams. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka saņemošais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par 
procesa uzsākšanu un vadīšanu patērētāja 
vārdā. Atbilstību šīs direktīvas prasībām 
saistībā ar maiņas pakalpojuma 
sniegšanu var nodrošināt, īstenojot tiesību 
aktu, pašregulāciju vai brīvprātīgu 
vienošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Attiecībā uz iekšzemes maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju maiņu 
dalībvalstīm būtu jāatļauj atstāt spēkā vai 
paredzēt noteikumus, kas nedaudz 
atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem 
noteikumiem, ja vien tie nodrošina 
efektivitāti, kas nepārprotami ir patērētāju 
interesēs.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Werner Langen
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Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Veiksmīgai maiņas veikšanai ir 
nepieciešama sadarbība ar nododošo 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju. 
Saņemošajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam no nododošā maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja būtu jāsaņem visa 
informācija, ko tas uzskata par 
nepieciešamu, lai varētu atjaunot 
maksājumus jaunajā maksājumu kontā. 
Tomēr šādai informācijai nevajadzētu būt 
plašākai nekā nepieciešams, lai veiktu 
maiņu, un saņemošajam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam nebūtu jāpieprasa 
lieka informācija.

(24) Veiksmīgai maiņas veikšanai ir 
nepieciešama sadarbība ar nododošo 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju. 
Saņemošajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam saskaņā ar pašreizējām datu 
aizsardzības prasībām no nododošā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja būtu 
jāsaņem visa informācija, ko tas uzskata 
par nepieciešamu, lai varētu atjaunot 
maksājumus jaunajā maksājumu kontā. 
Tomēr šādai informācijai nevajadzētu būt 
plašākai nekā nepieciešams, lai veiktu 
maiņu, un saņemošajam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam nebūtu jāpieprasa 
lieka informācija.

Or. de

Grozījums Nr. 178
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu 
būt piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu 
finanšu apstākļiem, piemēram, bezdarba 
vai personiskā bankrota, un no 
dzīvesvietas. Turklāt tiesības piekļūt 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām 
jebkurā dalībvalstī būtu jāpiešķir saskaņā 
ar prasībām, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīvā 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. 
Dalībvalstis nodrošina, ka šo tiesību 
izmantošana patērētājam nav pārlieku 
sarežģīta vai apgrūtinoša.
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legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo 
īpaši attiecībā uz klienta uzticamības 
pārbaudes procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
personiskā bankrota, un no dzīvesvietas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra Direktīvā
2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem un no dzīvesvietas. Mūsdienās 
piekļuve bankas kontam ir vajadzīga, lai 
varētu pilnībā iesaistīties finanšu un 
sociālajā kopienā. Patērētāji, kuriem nav 
bankas konta, ir spiesti izmantot skaidru 
naudu, un tas ne tikai ierobežo viņiem 
pieejamo maksāšanas metožu klāstu un 
liedz viņiem veikt elektroniskus 
darījumus, bet rada arī lielākas izmaksas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra Direktīvā
2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

Or. en
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Grozījums Nr. 180
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu 
būt piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu 
finanšu apstākļiem, piemēram, bezdarba 
vai personiskā bankrota, un no 
dzīvesvietas. Turklāt tiesības piekļūt
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām 
jebkurā dalībvalstī būtu jāpiešķir saskaņā 
ar prasībām, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīvā 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo 
īpaši attiecībā uz klienta uzticamības 
pārbaudes procedūrām.

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kuri neizmanto maksājumu 
kontu noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt 
iespējām atvērt un izmantot maksājumu 
kontu ar pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. 
Visi šīs direktīvas noteikumi attiecībā uz 
tarifu pārredzamību un salīdzināmību, un 
maiņu attiecas arī uz maksājumu kontiem 
ar pamatfunkcijām. Dalībvalstīm papildus 
tam būtu jānodrošina, lai patērētājam 
būtu iespējams mainīt maksājumu kontu 
uz maksājumu kontu ar pamatfunkcijām
un pretēji. Lai nodrošinātu iespējami 
plašāko piekļuvi šādiem kontiem, 
patērētājiem vajadzētu būt piekļuvei tiem 
neatkarīgi no viņu finanšu apstākļiem, 
piemēram, bezdarba vai fiziskas personas
bankrota, un no dzīvesvietas.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 

(27) Patērētājiem, kuriem iepriekš ir 
atteikta piekļuve pamatmaksājumu 
kontam un kuri dzīvo dalībvalstī, kurā 
darbojas MPS, un var pierādīt pietiekamu 
saistību ar šo dalībvalsti, kurā viņi 
iesniedz pieteikumu, lai iegūtu piekļuvi 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām, 
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piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
personiskā bankrota, un no dzīvesvietas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra Direktīvā
2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

vajadzētu būt iespējām atvērt un izmantot 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām šajā 
dalībvalstī. Lai nodrošinātu iespējami 
plašāko piekļuvi šādiem kontiem, 
patērētājiem vajadzētu būt piekļuvei tiem 
neatkarīgi no viņu finanšu apstākļiem, 
piemēram, bezdarba vai fiziskas personas
bankrota. Turklāt tiesības piekļūt 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām 
jebkurā dalībvalstī būtu jāpiešķir saskaņā 
ar prasībām, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīvā2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo 
īpaši attiecībā uz klienta uzticamības 
pārbaudes procedūrām.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas prasības un aizsardzību pret 
krāpšanu, patērētājam ir jāpierāda vajadzība atvērt maksājumu kontu citā valstī.

Grozījums Nr. 182
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
personiskā bankrota, un no dzīvesvietas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
Savienībā, vajadzētu būt iespējām atvērt 
un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām viņu pastāvīgās 
dzīvesvietas valstī. Lai nodrošinātu 
iespējami plašāko piekļuvi šādiem 
kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
fiziskas personas bankrota, un no 
dzīvesvietas. Patērētājam ir jāpierāda 
personīga saikne — interešu centrs, 
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paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra Direktīvā
2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

darbavieta vai studiju vieta — ar attiecīgo 
dalībvalsti un maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja struktūrvienību. Turklāt tiesības 
piekļūt maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra Direktīvā
2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

Or. de

Grozījums Nr. 183
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu 
būt piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu 
finanšu apstākļiem, piemēram, bezdarba 
vai personiskā bankrota, un no 
dzīvesvietas. Turklāt tiesības piekļūt 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām 
jebkurā dalībvalstī būtu jāpiešķir saskaņā 
ar prasībām, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīvā 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo 
īpaši attiecībā uz klienta uzticamības 
pārbaudes procedūrām.

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā, var pamatot patiesu saistību ar 
dalībvalsti, kurā darbojas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, un kam nav 
maksājumu konta noteiktā dalībvalstī, 
vajadzētu būt iespējām atvērt un izmantot 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām šajā 
dalībvalstī. Patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
fiziskas personas bankrota, un no 
dzīvesvietas. Būtu jānosaka prasība, ka 
patērētājiem personīgi ir jāierodas 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja birojā 
viņu izvēlētajā dalībvalstī. Dalībvalstis 
nodrošina, ka šo tiesību izmantošana 
patērētājam nav pārlieku sarežģīta vai 
apgrūtinoša. Turklāt tiesības piekļūt 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām 
jebkurā dalībvalstī būtu jāpiešķir saskaņā 
ar prasībām, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīvā 2005/60/EK par to, 
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lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo 
īpaši attiecībā uz klienta uzticamības 
pārbaudes procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
personiskā bankrota, un no dzīvesvietas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra Direktīvā
2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, nodarbinātības 
statusa, ienākumu līmeņa, kredītvēstures
vai fiziskas personas bankrota, un no 
dzīvesvietas. Turklāt tiesības piekļūt 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām 
jebkurā dalībvalstī būtu jāpiešķir saskaņā 
ar prasībām, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīvā 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo 
īpaši attiecībā uz klienta uzticamības 
pārbaudes procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Werner Langen
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Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
personiskā bankrota, un no dzīvesvietas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra Direktīvā
2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu 
sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta
ES, vajadzētu būt iespējām atvērt un 
izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām attiecīgajā dalībvalstī, ar 
kuru viņiem ir saikne. Lai nodrošinātu 
iespējami plašāko piekļuvi šādiem 
kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
fiziskas personas bankrota, un no 
dzīvesvietas. Turklāt tiesības piekļūt 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām 
jebkurā dalībvalstī būtu jāpiešķir saskaņā 
ar prasībām, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīvā 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo 
īpaši attiecībā uz klienta uzticamības 
pārbaudes procedūrām.

Or. de

Grozījums Nr. 186
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī 
būtu jāpiešķir saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo 
īpaši attiecībā uz klienta uzticamības 
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pārbaudes procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai
vismaz viens maksājumu pakalpojumu
sniedzējs patērētājiem piedāvātu 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām. 
Piekļuvei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, 
un tai nebūtu jārada patērētājiem 
pārmērīgas izmaksas. Tāpēc dalībvalstīm
savā teritorijā būtu jāņem vērā tāds 
faktors kā norīkotie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji. Lai līdz 
minimumam samazinātu risku, ka 
patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai visi
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
piedāvā patērētājiem maksājumu kontus 
kā neatņemamu savas standarta 
uzņēmējdarbības daļu, piedāvātu
patērētājiem maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām. Piekļuvei nevajadzētu būt 
pārāk sarežģītai, un tai nebūtu jārada
patērētājiem pārmērīgas izmaksas. Lai līdz 
minimumam samazinātu risku, ka 
patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
vismaz viens maksājumu pakalpojumu

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
bankas, kuras darbojas privātpersonām
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sniedzējs patērētājiem piedāvātu 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām. 
Piekļuvei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, 
un tai nebūtu jārada patērētājiem 
pārmērīgas izmaksas. Tāpēc dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jāņem vērā tāds 
faktors kā norīkotie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji. Lai līdz 
minimumam samazinātu risku, ka 
patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

paredzētu standartizētu banku
pakalpojumu nozarē, patērētājiem 
piedāvātu maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām. Piekļuvei nevajadzētu būt 
pārāk sarežģītai, un tai nebūtu jārada 
patērētājiem pārmērīgas izmaksas. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
izņēmumi būtu pamatoti tikai ar 
prasībām, kas paredzētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīvā 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo
īpaši attiecībā uz klienta uzticamības 
pārbaudes procedūrām. Lai līdz 
minimumam samazinātu risku, ka 
patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
vismaz viens maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs patērētājiem piedāvātu 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām. 
Piekļuvei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, 
un tai nebūtu jārada patērētājiem 
pārmērīgas izmaksas. Tāpēc dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jāņem vērā tāds faktors 
kā norīkotie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai līdz minimumam samazinātu 

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
vismaz viens maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, ievērojot vienlīdzīgas 
konkurences un samērīguma principus,
patērētājiem piedāvātu maksājumu kontu 
ar pamatfunkcijām. Piekļuvei nevajadzētu 
būt pārāk sarežģītai, un tai nebūtu jārada 
patērētājiem pārmērīgas izmaksas. Tāpēc 
dalībvalstīm savā teritorijā būtu jāņem vērā 
tāds faktors kā norīkotie maksājumu 



AM\1002483LV.doc 55/165 PE516.948v02-00

LV

risku, ka patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

pakalpojumu sniedzēji. Lai līdz 
minimumam samazinātu risku, ka 
patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

Or. de

Grozījums Nr. 190
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
vismaz viens maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs patērētājiem piedāvātu 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām. 
Piekļuvei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, 
un tai nebūtu jārada patērētājiem 
pārmērīgas izmaksas. Tāpēc dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jāņem vērā tāds faktors 
kā norīkotie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai līdz minimumam samazinātu 
risku, ka patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

(28) Dalībvalstis nodrošina, lai visi
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri kā 
neatņemamu savas standarta 
uzņēmējdarbības daļu piedāvā 
maksājumu kontus, kas aptver vismaz 
16. panta 1. punktā minētos 
pakalpojumus, patērētājiem piedāvātu 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām. 
Piekļuvei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, 
un par to no patērētājiem būtu jāiekasē
tikai neliela samaksa. Tāpēc dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jāņem vērā tāds faktors 
kā norīkotie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai līdz minimumam samazinātu 
risku, ka patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 191
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
vismaz viens maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs patērētājiem piedāvātu 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām. 
Piekļuvei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, 
un tai nebūtu jārada patērētājiem 
pārmērīgas izmaksas. Tāpēc dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jāņem vērā tāds faktors 
kā norīkotie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai līdz minimumam samazinātu 
risku, ka patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
vismaz viens maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs patērētājiem piedāvātu 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām. 
Piekļuvei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, 
un tai nebūtu jārada patērētājiem 
pārmērīgas izmaksas. Tāpēc dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jāņem vērā tāds faktors 
kā norīkotie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai līdz minimumam samazinātu 
risku, ka patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos. Atbilstību šīs 
direktīvas prasībām saistībā ar maiņas 
pakalpojuma sniegšanu var nodrošināt, 
īstenojot tiesību aktu, pašregulāciju vai 
brīvprātīgu vienošanos.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
vismaz viens maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs patērētājiem piedāvātu 

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
vismaz viens maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs patērētājiem piedāvātu 
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maksājumu kontu ar pamatfunkcijām. 
Piekļuvei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, 
un tai nebūtu jārada patērētājiem 
pārmērīgas izmaksas. Tāpēc dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jāņem vērā tāds faktors 
kā norīkotie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai līdz minimumam samazinātu 
risku, ka patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

maksājumu kontu ar pamatfunkcijām. 
Piekļuvei nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, 
un tai nebūtu jārada patērētājiem 
pārmērīgas izmaksas. Tāpēc dalībvalstīm 
savā teritorijā būtu jāņem vērā tāds faktors 
kā norīkotie maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji. Lai līdz minimumam samazinātu 
risku, ka patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos, kuras mērķis būtu 
konsultēt neaizsargātās iedzīvotāju grupas 
par budžeta un pārmērīgu parādu 
jautājumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 193
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Dalībvalstīm jānodrošina, lai tiktu 
īstenoti pasākumi patērētāju izglītošanas 
veicināšanai saistībā ar viņu 
pamatmaksājumu konta pārvaldību. 
Visiem konta turētājiem būtu jānodrošina 
skaidri un informatīvi dokumenti, kuros 
izklāstīta konta darbība.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontam, patērētājiem 
nevajadzētu būt jau atvērtam maksājumu 
kontam tajā pašā teritorijā. Kad nav 
iespējams izmantot elektroniskas sistēmas, 
lai noteiktu, vai patērētājam jau ir atvērts 
maksājumu konts, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem patērētāja 
paziņojums būtu jāuzskata par ticamu 
pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, ka 
patērētājiem nav atvērts maksājumu konts.

(29) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontam, patērētājiem 
nevajadzētu būt jau atvērtam maksājumu 
kontam vai iepriekš atteiktai piekļuvei 
standarta maksājumu kontam tajā pašā 
teritorijā. Kad nav iespējams izmantot 
elektroniskas sistēmas, lai noteiktu, vai 
patērētājam jau ir atvērts maksājumu konts, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
patērētāja paziņojums būtu jāuzskata par 
ticamu pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, 
ka patērētājiem nav atvērts maksājumu 
konts. Viņiem būtu jāapliecina patiesa 
saistība ar dalībvalsti, kurā darbojas 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs.
Tāpēc patērētājs iesniedz:
i) godprātīgu apliecinājumu, ko 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs var 
izmantot kā ticamu pārbaudes veidu, lai 
pārliecinātos, ka viņam/viņai jau nav 
atvērts maksājumu konts, pamatojoties uz 
mērķtiecīgu pārbaudi, kurai būtu 
jāapliecina skaidra vajadzība pēc 
maksājumu konta ar pamatfunkcijām, 
vai;
ii) vismaz viena attiecīgās dalībvalsts 
finanšu iestādes izsniegta vienkārša
deklarācija, kas pierāda, ka attiecīgajā 
dalībvalstī viņam/viņai ir atteikta piekļuve 
maksājumu kontam.
Saistību ar attiecīgo dalībvalsti cita starpā 
apliecina valstspiederība, dzīvesvieta, ar 
darbu saistītie jautājumi, reģistrācija 
izglītības vai profesionālās izglītības 
iestādē, ar ģimeni saistītie jautājumi vai 
jebkuri citi faktori, kas varētu veidot 
saistību ar attiecīgo dalībvalsti.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Syed Kamall
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Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontam, patērētājiem 
nevajadzētu būt jau atvērtam maksājumu 
kontam tajā pašā teritorijā. Kad nav 
iespējams izmantot elektroniskas sistēmas, 
lai noteiktu, vai patērētājam jau ir atvērts 
maksājumu konts, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem patērētāja 
paziņojums būtu jāuzskata par ticamu 
pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, ka 
patērētājiem nav atvērts maksājumu konts.

(29) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontam, patērētājiem 
nevajadzētu būt jau atvērtam maksājumu 
kontam un jābūt saņēmušiem 
noraidījumu piekļūt maksājumu kontam 
dalībvalstī. Viņiem būtu jāapliecina 
pietiekama saistība ar MPS dalībvalsti, 
kurā viņi iesniedz pieteikumu par piekļuvi 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām. 
Kad nav iespējams izmantot elektroniskas 
sistēmas, lai noteiktu, vai patērētājam jau ir 
atvērts maksājumu konts, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem patērētāja 
paziņojums būtu jāuzskata par ticamu 
pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, ka 
patērētājiem ir atteikta piekļuve
maksājumu kontam.

Or. en

Pamatojums

Tiesībām uz pamatmaksājumu kontu būtu jāattiecas tikai uz situācijām, kad patērētājam nav 
bankas konta un ir noraidīts viņa pieteikums par piekļuvi standarta maksājumu kontam.

Grozījums Nr. 196
Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt
pamatmaksājumu kontam, patērētājiem
nevajadzētu būt jau atvērtam maksājumu
kontam tajā pašā teritorijā. Kad nav 
iespējams izmantot elektroniskas sistēmas, 
lai noteiktu, vai patērētājam jau ir atvērts 
maksājumu konts, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem patērētāja 

(29) Tiesībām piekļūt pamatmaksājumu 
kontam būtu jāattiecas tikai uz tiem
patērētājiem, kam Savienībā jau nav 
atvērts maksājumu konts un kam konta 
atvēršana ir atteikta, un šo atteikumu var 
pierādīt. Kad nav iespējams izmantot 
elektroniskas sistēmas, lai noteiktu, vai 
patērētājam jau ir atvērts maksājumu konts, 
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paziņojums būtu jāuzskata par ticamu 
pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, ka 
patērētājiem nav atvērts maksājumu konts.

maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
patērētāja paziņojums būtu jāuzskata par 
ticamu pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, 
ka patērētājiem nav atvērts maksājumu 
konts. Konstatējot patērētāja vajadzību, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir 
jāpiedāvā patērētājam pamatmaksājumu 
konts.

Or. de

Grozījums Nr. 197
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontam, patērētājiem 
nevajadzētu būt jau atvērtam maksājumu 
kontam tajā pašā teritorijā. Kad nav 
iespējams izmantot elektroniskas sistēmas, 
lai noteiktu, vai patērētājam jau ir atvērts 
maksājumu konts, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem patērētāja 
paziņojums būtu jāuzskata par ticamu 
pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, ka 
patērētājiem nav atvērts maksājumu konts.

(29) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontam, patērētājiem 
nevajadzētu būt jau atvērtam maksājumu 
kontam ES. Kad nav iespējams izmantot 
elektroniskas sistēmas, lai noteiktu, vai 
patērētājam jau ir atvērts maksājumu konts, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
patērētāja paziņojums būtu jāuzskata par 
ticamu pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, 
ka patērētājiem nav atvērts maksājumu 
konts.

Or. de

Grozījums Nr. 198
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontam, patērētājiem 
nevajadzētu būt jau atvērtam maksājumu 
kontam tajā pašā teritorijā. Kad nav 

(29) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontam, patērētājiem 
nevajadzētu būt jau atvērtam maksājumu 
kontam tajā pašā teritorijā. Kad nav 
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iespējams izmantot elektroniskas sistēmas, 
lai noteiktu, vai patērētājam jau ir atvērts 
maksājumu konts, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem patērētāja 
paziņojums būtu jāuzskata par ticamu 
pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, ka 
patērētājiem nav atvērts maksājumu konts.

iespējams izmantot elektroniskas sistēmas, 
lai noteiktu, vai patērētājam jau ir atvērts 
maksājumu konts, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem oficiāls 
patērētāja paziņojums būtu jāuzskata par 
ticamu pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, 
ka patērētājiem nav atvērts maksājumu 
konts.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Būtu jānodrošina patērētājiem 
piekļuve pamatmaksājumu pakalpojumu 
klāstam, attiecībā uz kuru dalībvalstīm 
būtu jānosaka minimālais darījumu skaits 
tā, lai ņemtu vērā gan patērētāju 
vajadzības, gan komercdarbības praksi 
attiecīgajā dalībvalstī. Pakalpojumiem, kas 
nav iekļauti šajā minimuma pakalpojumu
sarakstā, bankas var piemērot savus 
parastos tarifus. Tajos pakalpojumos, kuri 
saistīti ar pamatmaksājumu kontiem, būtu 
jāietver iespēja noguldīt un izņemt naudu. 
Patērētājiem būtu jāvar veikt tādus 
būtiskākos maksājumu darījumus kā 
ienākumu un pabalstu saņemšana, rēķinu 
vai nodokļu maksāšana un preču un 
pakalpojumu iegāde, tostarp izmantojot 
tiešā debeta maksājumu, kredīta 
pārvedumu un maksājumu karti. Šādiem 
pakalpojumiem būtu jānodrošina preču un 
pakalpojumu iegāde tiešsaistē un būtu 
jādod patērētājiem iespēja uzsākt 
maksājuma rīkojumus, izmantojot 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja banku 
tiešsaistes pakalpojumus, ja iespējams. 
Tomēr maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām izmantošanu nevajadzētu 
ierobežot, nosakot tikai tā izmantošanu 

(30) Būtu jānodrošina patērētājiem 
piekļuve pamatmaksājumu pakalpojumu
klāstam. Pakalpojumiem, kas nav iekļauti 
šajā pamatpakalpojumu sarakstā, bankas 
var piemērot savus parastos tarifus. Tajos 
pakalpojumos, kuri saistīti ar 
pamatmaksājumu kontiem, būtu jāietver 
iespēja noguldīt un izņemt naudu. 
Patērētājiem būtu jāvar veikt tādus 
būtiskākos maksājumu darījumus kā 
ienākumu un pabalstu saņemšana, rēķinu 
vai nodokļu maksāšana un preču un 
pakalpojumu iegāde, tostarp izmantojot 
tiešā debeta maksājumu, kredīta 
pārvedumu un maksājumu karti. Šādiem 
pakalpojumiem būtu jānodrošina preču un 
pakalpojumu iegāde tiešsaistē un būtu 
jādod patērētājiem iespēja uzsākt 
maksājuma rīkojumus, izmantojot 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja banku 
tiešsaistes pakalpojumus, ja iespējams. 
Tomēr maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām izmantošanu nevajadzētu 
ierobežot, nosakot tikai tā izmantošanu 
tiešsaistē, jo tas radītu šķēršļus 
patērētājiem, kam nav piekļuves 
internetam. Maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām nebūtu jānodrošina 
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tiešsaistē, jo tas radītu šķēršļus 
patērētājiem, kam nav piekļuves 
internetam. Maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām nebūtu jānodrošina 
patērētājiem piekļuve pārtēriņa iespējām. 
Tomēr dalībvalstis var atļaut maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt 
rezerves iespēju piedāvājumu ļoti mazu 
summu apmērā saistībā ar maksājumu 
kontiem ar pamatfunkcijām.

patērētājiem piekļuve pārtēriņa iespējām. 
Tomēr dalībvalstis var atļaut maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt 
rezerves iespēju piedāvājumu ļoti mazu 
summu apmērā saistībā ar maksājumu 
kontiem ar pamatfunkcijām. Ja patērētājs 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām 
izmanto personīgām vajadzībām, 
operāciju skaitam, ko patērētājam sniedz 
saskaņā ar īpašiem šā konta cenu 
paredzēšanas noteikumiem, būtu jābūt 
neierobežotam.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Jürgen Klute

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Būtu jānodrošina patērētājiem 
piekļuve pamatmaksājumu pakalpojumu 
klāstam, attiecībā uz kuru dalībvalstīm 
būtu jānosaka minimālais darījumu skaits 
tā, lai ņemtu vērā gan patērētāju 
vajadzības, gan komercdarbības praksi 
attiecīgajā dalībvalstī. Pakalpojumiem, kas 
nav iekļauti šajā minimuma pakalpojumu 
sarakstā, bankas var piemērot savus 
parastos tarifus. Tajos pakalpojumos, kuri 
saistīti ar pamatmaksājumu kontiem, būtu 
jāietver iespēja noguldīt un izņemt naudu. 
Patērētājiem būtu jāvar veikt tādus 
būtiskākos maksājumu darījumus kā 
ienākumu un pabalstu saņemšana, rēķinu 
vai nodokļu maksāšana un preču un 
pakalpojumu iegāde, tostarp izmantojot 
tiešā debeta maksājumu, kredīta 
pārvedumu un maksājumu karti. Šādiem 
pakalpojumiem būtu jānodrošina preču un 
pakalpojumu iegāde tiešsaistē un būtu 
jādod patērētājiem iespēja uzsākt 
maksājuma rīkojumus, izmantojot 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja banku 

(30) Būtu jānodrošina patērētājiem 
piekļuve pamatmaksājumu pakalpojumu 
klāstam, attiecībā uz kuru dalībvalstīm 
būtu jānosaka minimālais darījumu skaits 
tā, lai ņemtu vērā gan patērētāju
vajadzības, gan komercdarbības praksi 
attiecīgajā dalībvalstī. Pakalpojumiem, kas 
nav iekļauti šajā minimuma pakalpojumu 
sarakstā, bankas var piemērot savus 
parastos tarifus. Tajos pakalpojumos, kuri 
saistīti ar pamatmaksājumu kontiem, būtu 
jāietver iespēja ieskaitīt un izņemt naudu, 
izmantojot dažādus pieejamos kanālus. 
Patērētājiem būtu jāvar veikt tādus 
būtiskākos maksājumu darījumus kā 
ienākumu un pabalstu saņemšana, rēķinu 
vai nodokļu maksāšana un preču un 
pakalpojumu iegāde, tostarp izmantojot 
tiešā debeta maksājumu, kredīta 
pārvedumu, tostarp regulāros 
maksājumus, un personalizētu 
maksājumu instrumentu (piemēram, 
maksājumu karti vai programmatūras 
produktu). Šādiem pakalpojumiem būtu 
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tiešsaistes pakalpojumus, ja iespējams. 
Tomēr maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām izmantošanu nevajadzētu 
ierobežot, nosakot tikai tā izmantošanu 
tiešsaistē, jo tas radītu šķēršļus 
patērētājiem, kam nav piekļuves 
internetam. Maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām nebūtu jānodrošina 
patērētājiem piekļuve pārtēriņa iespējām. 
Tomēr dalībvalstis var atļaut maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt 
rezerves iespēju piedāvājumu ļoti mazu 
summu apmērā saistībā ar maksājumu 
kontiem ar pamatfunkcijām.

jānodrošina preču un pakalpojumu iegāde 
tiešsaistē un būtu jādod patērētājiem 
iespēja uzsākt maksājuma rīkojumus, 
izmantojot maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja banku tiešsaistes pakalpojumus, 
ja iespējams. Tomēr maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām izmantošanu nevajadzētu 
ierobežot, nosakot tikai tā izmantošanu 
tiešsaistē, jo tas radītu šķēršļus 
patērētājiem, kam nav piekļuves 
internetam. Maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām nebūtu jānodrošina 
patērētājiem piekļuve pārtēriņa iespējām. 
Tomēr dalībvalstis var atļaut maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt 
rezerves iespēju piedāvājumu ļoti mazu 
summu apmērā saistībā ar maksājumu 
kontiem ar pamatfunkcijām, ja patērētājs 
atsevišķi tiek informēts par maksām par 
šādiem līdzekļiem un ja tās ir vismaz 
tikpat izdevīgas kā pakalpojumu sniedzēja 
piemērotās maksas par pārtēriņiem.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai nodrošinātu, ka pamatmaksājumu 
konti ir pieejami pēc iespējas plašākam 
patērētāju lokam, tie būtu jāpiedāvā bez 
maksas vai piemērojot samērīgus tarifus. 
Turklāt jebkurām papildu maksām, ko 
piemēro patērētājam par līguma noteikumu 
neievērošanu, vajadzētu būt samērīgām. 
Dalībvalstīm būtu jānosaka, kas saskaņā ar 
valsts apstākļiem ir samērīga maksa. Lai 
nodrošinātu saskaņotu un efektīvu 
samērīgas maksas principa ieviešanu, EBI 
būtu jāuzdod pieņemt pamatnostādnes 
attiecībā uz vispārīgajiem direktīvā 

(31) Lai nodrošinātu, ka pamatmaksājumu 
konti ir pieejami pēc iespējas plašākam 
patērētāju lokam, tie būtu jāpiedāvā bez 
maksas vai piemērojot samērīgus tarifus. 
Turklāt jebkurām papildu maksām, ko 
piemēro patērētājam par līguma noteikumu 
neievērošanu, vajadzētu būt samērīgām, 
nekad nepārsniedzot pakalpojumu 
sniedzēja parastās cenu politikas tarifus.
Būtu jāparedz prasība, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina, 
lai to piedāvāto produktu klāstā 
maksājumu konts ar pamatfunkcijām 
vienmēr ir lētākais konts 
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norādītajiem kritērijiem. pamatmaksājumu darījumu veikšanai. 
Attiecībā uz kopējo tarifu summu, ko 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs par 
maksājumu konta ar pamatfunkcijām 
izmantošanu gadā iekasē no patērētāja, 
būtu jāparedz samērīga lielākā 
robežvērtība. Dalībvalstīm būtu jānosaka, 
kas saskaņā ar valsts apstākļiem ir 
samērīga maksa un samērīga lielākā 
robežvērtība attiecībā uz kopējo gadā 
iekasēto tarifu summu, cita starpā ņemot 
vērā cilvēku, kurus apdraud nabadzība 
vai sociālā atstumtība, vidējos ienākumus. 
Lai nodrošinātu saskaņotu un efektīvu 
samērīgas maksas principa ieviešanu, EBI 
būtu jāuzdod pieņemt pamatnostādnes 
attiecībā uz vispārīgajiem direktīvā 
norādītajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
būtu jāatsakās atvērt kontu vai jāizbeidz 
līgums par maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām tikai īpašos apstākļos, 
piemēram, to tiesību aktu neievērošanas 
gadījumā, kuri attiecas uz noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanu vai uz noziegumu 
novēršanu un izmeklēšanu. Pat šajos 
gadījumos atteikums ir pamatots tikai 
gadījumā, ja patērētājs neievēro minētos 
tiesību aktus, un nevis tāpēc, ka tiesību 
aktu ievērošanas pārbaude ir pārāk 
apgrūtinoša vai dārga.

(32) Maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
būtu jāatsakās atvērt kontu vai jāizbeidz 
līgums par maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām tikai īpašos apstākļos, 
piemēram, to tiesību aktu neievērošanas 
gadījumā, kuri attiecas uz noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas un terorisma 
finansēšanas novēršanu vai uz noziegumu 
novēršanu un izmeklēšanu, vai gadījumā, 
ja patērējam iepriekš nav atteikta piekļuve 
maksājumu kontam. Pat šajos gadījumos 
atteikums ir pamatots tikai gadījumā, ja 
patērētājs neievēro minētos tiesību aktus, 
un nevis tāpēc, ka tiesību aktu ievērošanas 
pārbaude ir pārāk apgrūtinoša vai dārga.

Or. en
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Grozījums Nr. 203
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Dalībvalstīm un maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem būtu 
patērētājiem jānodrošina skaidra un 
saprotama informācija par tiesībām uz
bankas kontu ar pamatfunkcijām. 
Informācijai būtu jāaptver galvenās konta 
lietošanas iezīmes un nosacījumi, kā arī 
darbības, kas patērētājiem būtu jāveic, lai 
izmantotu savas tiesības atvērt maksājumu 
kontu ar pamatfunkcijām. Jo īpaši 
patērētāji būtu jāinformē par to, ka papildu 
pakalpojumu iegāde nav obligāta, lai 
piekļūtu maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām.

(33) Dalībvalstīm būtu jānodrošina skaidra 
un saprotama informācija par bankas konta
ar pamatfunkcijām pieejamību. 
Informācijai būtu jāaptver galvenās konta 
lietošanas iezīmes un nosacījumi, kā arī 
darbības, kas patērētājiem būtu jāveic, lai 
izmantotu savas tiesības atvērt maksājumu 
kontu ar pamatfunkcijām. Jo īpaši 
patērētāji būtu jāinformē par to, ka papildu 
pakalpojumu iegāde nav obligāta, lai 
piekļūtu maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Vajadzības gadījumā un jo īpaši 
attiecībā uz personām bez pastāvīgas 
adreses dalībvalstīm būtu jāievieš 
nediskriminējoši un elastīgi mehānismi, 
lai palīdzētu patērētājiem izpildīt klienta
uzticamības pārbaudes prasības saistībā 
ar maksājumu kontiem ar 
pamatfunkcijām, vienlaikus nodrošinot 
atbilstību tiesību aktiem par nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu 
finansēšanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 205
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
34.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34b) Lai patērētāji, kuriem pieder 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām, 
tiktu pienācīgi apkalpoti, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai attiecīgajiem 
darbiniekiem, kuri strādā maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos, kas 
piedāvā šos kontus, tiktu nodrošināta 
atbilstīga apmācība, pietiekami laika 
resursi un vajadzības gadījumā samērīgi 
pielāgoti pārdošanas mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai sasniegtu šajā direktīvā noteiktos 
mērķus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz standartizētās 
terminoloģijas noteikšanu ES līmenī 
saistībā ar maksājumu pakalpojumiem, 
kas kopēji vairākām dalībvalstīm, un 
attiecīgajām šo terminu definīcijām.

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 207
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai sasniegtu šajā direktīvā noteiktos 
mērķus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz standartizētās 
terminoloģijas noteikšanu ES līmenī 
saistībā ar maksājumu pakalpojumiem, 
kas kopēji vairākām dalībvalstīm, un 
attiecīgajām šo terminu definīcijām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītās administratīvās izmaksas, nav precīzi zināms, vai terminoloģijas 
standartizācijas process sniedz faktisku labumu.

Grozījums Nr. 208
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai sasniegtu šajā direktīvā noteiktos 
mērķus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz standartizētās 
terminoloģijas noteikšanu ES līmenī
saistībā ar maksājumu pakalpojumiem, kas 
kopēji vairākām dalībvalstīm, un 
attiecīgajām šo terminu definīcijām.

(36) Lai sasniegtu šajā direktīvā noteiktos 
mērķus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz ES standartizēta
definīciju saraksta noteikšanu saistībā ar 
maksājumu pakalpojumiem, kas kopēji 
vairākām dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Syed Kamall
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Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs direktīvas īstenošanai, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Šīs pilnvaras izmanto, nosakot 
tarifu informācijas dokumenta formātu, 
tā vienoto simbolu un secību, kādā 
izklāstāmi tajā ietvertie pakalpojumi, kā 
arī tarifu pārskata formātu, tā vienoto 
simbolu un secību, kādā izklāstāmi tajā 
ietvertie pakalpojumi. Minētās pilnvaras 
būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, 
ar ko nosaka normas un vispārīgus 
principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas 
īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītās administratīvās izmaksas, nav precīzi zināms, vai terminoloģijas 
standartizācijas process sniedz faktisku labumu.

Grozījums Nr. 210
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Trīs gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā un turpmāk ik pēc diviem gadiem 
dalībvalstīm būtu jāiegūst ticami gada 
statistikas dati par to, kā funkcionē ar šo 
direktīvu ieviestie pasākumi. Tām būtu 
jāizmanto jebkuri būtiski informācijas 
avoti un jāziņo šī informācija Komisijai.

(38) Divus gadus pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā un turpmāk ik pēc diviem 
gadiem dalībvalstīm būtu jāiegūst ticami 
gada statistikas dati par to, kā funkcionē ar 
šo direktīvu ieviestie pasākumi. Tām būtu 
jāizmanto jebkuri būtiski informācijas 
avoti un jāziņo šī informācija Komisijai.
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Or. en

Grozījums Nr. 211
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, 
piemēram, jaunu maksājumu kontu un 
maksājumu pakalpojumu veidu rašanos, kā 
arī procesus citās Savienības tiesību jomās 
un dalībvalstu pieredzi, šī direktīva būtu 
jāpārskata pēc pieciem gadiem no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas. Veicot 
pārskatīšanu, būtu jānovērtē, vai ieviestie 
pasākumi ir uzlabojuši patērētāju izpratni 
par maksājumu kontu tarifiem, maksājumu 
kontu salīdzināmību un kontu maiņas 
ērtību. Tās laikā arī būtu jānosaka, cik 
pamatmaksājumu kontu ir atvērti un cik no 
šiem kontiem ir tādu patērētāju konti, 
kuriem iepriekš nav bijis bankas konta. 
Būtu arī jānovērtē, vai pagarinātie 
termiņi, kas piemērojami maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic 
pārrobežu maiņu, tiks saglabāti ilgāku 
laiku. Būtu arī jānovērtē, vai noteikumi 
attiecībā uz informāciju, kas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz, 
piedāvājot produktu kopumus, ir 
pietiekama, vai arī ir nepieciešami papildu 
pasākumi. Komisijai būtu jāiesniedz 
ziņojums Eiropas Parlamentam un 
Padomei, vajadzības gadījumā kopā ar 
tiesību aktu priekšlikumiem.

(39) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, 
piemēram, jaunu maksājumu kontu un 
maksājumu pakalpojumu veidu rašanos, kā 
arī procesus citās Savienības tiesību jomās 
un dalībvalstu pieredzi, šī direktīva būtu 
jāpārskata pēc pieciem gadiem no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas. Veicot 
pārskatīšanu, būtu jānovērtē, vai ieviestie 
pasākumi ir uzlabojuši patērētāju izpratni 
par maksājumu kontu tarifiem, maksājumu 
kontu salīdzināmību un kontu maiņas 
ērtību. Tās laikā arī būtu jānosaka, cik 
pamatmaksājumu kontu ir atvērti un cik no 
šiem kontiem ir tādu patērētāju konti, 
kuriem iepriekš nav bijis bankas konta. 
Būtu arī jānovērtē, vai noteikumi attiecībā 
uz informāciju, kas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz, 
piedāvājot produktu kopumus, ir 
pietiekama, vai arī ir nepieciešami papildu 
pasākumi. Būtu arī jāveic pētījums, lai 
noteiktu, vai ir pieprasījums pēc 
pārrobežu maiņas pakalpojuma vai arī 
pašreizējā situācijā tiek ņemts vērā 
patērētāju pieprasījums. Komisijai būtu 
jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam 
un Padomei, vajadzības gadījumā kopā ar 
tiesību aktu priekšlikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Olle Ludvigsson
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Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, 
piemēram, jaunu maksājumu kontu un 
maksājumu pakalpojumu veidu rašanos, kā 
arī procesus citās Savienības tiesību jomās 
un dalībvalstu pieredzi, šī direktīva būtu 
jāpārskata pēc pieciem gadiem no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas. Veicot 
pārskatīšanu, būtu jānovērtē, vai ieviestie 
pasākumi ir uzlabojuši patērētāju izpratni 
par maksājumu kontu tarifiem, maksājumu 
kontu salīdzināmību un kontu maiņas 
ērtību. Tās laikā arī būtu jānosaka, cik 
pamatmaksājumu kontu ir atvērti un cik no 
šiem kontiem ir tādu patērētāju konti, 
kuriem iepriekš nav bijis bankas konta. 
Būtu arī jānovērtē, vai pagarinātie termiņi, 
kas piemērojami maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri veic pārrobežu maiņu, 
tiks saglabāti ilgāku laiku. Būtu arī 
jānovērtē, vai noteikumi attiecībā uz 
informāciju, kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem jāsniedz, piedāvājot produktu 
kopumus, ir pietiekama, vai arī ir 
nepieciešami papildu pasākumi. Komisijai 
būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem.

(39) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, 
piemēram, jaunu maksājumu kontu un 
maksājumu pakalpojumu veidu rašanos, kā 
arī procesus citās Savienības tiesību jomās 
un dalībvalstu pieredzi, šī direktīva būtu 
jāpārskata pēc trim gadiem no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas. Veicot 
pārskatīšanu, būtu jānovērtē, vai ieviestie 
pasākumi ir uzlabojuši patērētāju izpratni 
par maksājumu kontu tarifiem, maksājumu 
kontu salīdzināmību un kontu maiņas 
ērtību. Tās laikā arī būtu jānosaka, cik 
pamatmaksājumu kontu ir atvērti un cik no 
šiem kontiem ir tādu patērētāju konti, 
kuriem iepriekš nav bijis bankas konta. 
Būtu arī jānovērtē, vai pagarinātie termiņi, 
kas piemērojami maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri veic pārrobežu maiņu, 
tiks saglabāti ilgāku laiku. Būtu arī 
jānovērtē, vai noteikumi attiecībā uz 
informāciju, kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem jāsniedz, piedāvājot produktu 
kopumus, ir pietiekama, vai arī ir 
nepieciešami papildu pasākumi. Komisijai 
būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, 
piemēram, jaunu maksājumu kontu un 
maksājumu pakalpojumu veidu rašanos, kā 

(39) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, 
piemēram, jaunu maksājumu kontu un 
maksājumu pakalpojumu veidu rašanos, kā 
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arī procesus citās Savienības tiesību jomās 
un dalībvalstu pieredzi, šī direktīva būtu 
jāpārskata pēc pieciem gadiem no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas. Veicot 
pārskatīšanu, būtu jānovērtē, vai ieviestie 
pasākumi ir uzlabojuši patērētāju izpratni 
par maksājumu kontu tarifiem, maksājumu 
kontu salīdzināmību un kontu maiņas 
ērtību. Tās laikā arī būtu jānosaka, cik 
pamatmaksājumu kontu ir atvērti un cik no 
šiem kontiem ir tādu patērētāju konti, 
kuriem iepriekš nav bijis bankas konta. 
Būtu arī jānovērtē, vai pagarinātie termiņi, 
kas piemērojami maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri veic pārrobežu maiņu, 
tiks saglabāti ilgāku laiku. Būtu arī 
jānovērtē, vai noteikumi attiecībā uz 
informāciju, kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem jāsniedz, piedāvājot produktu 
kopumus, ir pietiekama, vai arī ir 
nepieciešami papildu pasākumi. Komisijai 
būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem.

arī procesus citās Savienības tiesību jomās 
un dalībvalstu pieredzi, šī direktīva būtu 
jāpārskata pēc pieciem gadiem no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas. Veicot 
pārskatīšanu, būtu jānovērtē, vai ieviestie 
pasākumi ir uzlabojuši patērētāju izpratni 
par maksājumu kontu tarifiem, maksājumu 
kontu salīdzināmību un kontu maiņas 
ērtību. Tās laikā arī būtu jānosaka, cik 
pamatmaksājumu kontu ir atvērti un cik no 
šiem kontiem ir tādu patērētāju konti, 
kuriem iepriekš nav bijis bankas konta, 
šāda veida konta turēšanas ilgums, 
atteikumu atvērt pamatmaksājumu kontu 
skaits un šādu kontu slēgšanas gadījumu 
skaits, un tās iemesli, kā arī ar tiem 
saistītās izmaksas. Būtu arī jānovērtē, vai 
pagarinātie termiņi, kas piemērojami 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri 
veic pārrobežu maiņu, tiks saglabāti ilgāku 
laiku. Būtu arī jānovērtē, vai noteikumi 
attiecībā uz informāciju, kas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz, 
piedāvājot produktu kopumus, ir 
pietiekama, vai arī ir nepieciešami papildu 
pasākumi. Komisijai būtu jāiesniedz 
ziņojums Eiropas Parlamentam un 
Padomei, vajadzības gadījumā kopā ar 
tiesību aktu priekšlikumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 214
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, 
piemēram, jaunu maksājumu kontu un 
maksājumu pakalpojumu veidu rašanos, kā 
arī procesus citās Savienības tiesību jomās 
un dalībvalstu pieredzi, šī direktīva būtu 
jāpārskata pēc pieciem gadiem no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas. Veicot 

(39) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, 
piemēram, jaunu maksājumu kontu un 
maksājumu pakalpojumu veidu rašanos, kā 
arī procesus citās Savienības tiesību jomās 
un dalībvalstu pieredzi, šī direktīva būtu 
jāpārskata pēc pieciem gadiem no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas. Veicot 
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pārskatīšanu, būtu jānovērtē, vai ieviestie 
pasākumi ir uzlabojuši patērētāju izpratni 
par maksājumu kontu tarifiem, maksājumu 
kontu salīdzināmību un kontu maiņas 
ērtību. Tās laikā arī būtu jānosaka, cik 
pamatmaksājumu kontu ir atvērti un cik 
no šiem kontiem ir tādu patērētāju konti, 
kuriem iepriekš nav bijis bankas konta.
Būtu arī jānovērtē, vai pagarinātie termiņi, 
kas piemērojami maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri veic pārrobežu maiņu, 
tiks saglabāti ilgāku laiku. Būtu arī 
jānovērtē, vai noteikumi attiecībā uz 
informāciju, kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem jāsniedz, piedāvājot produktu 
kopumus, ir pietiekama, vai arī ir 
nepieciešami papildu pasākumi. Komisijai 
būtu jāiesniedz ziņojums Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā kopā ar tiesību aktu 
priekšlikumiem.

pārskatīšanu, būtu jānovērtē, vai ieviestie 
pasākumi ir uzlabojuši patērētāju izpratni 
par maksājumu kontu tarifiem, maksājumu 
kontu salīdzināmību un kontu maiņas 
ērtību. Būtu arī jānovērtē, vai pagarinātie 
termiņi, kas piemērojami maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic 
pārrobežu maiņu, tiks saglabāti ilgāku 
laiku. Būtu arī jānovērtē, vai noteikumi 
attiecībā uz informāciju, kas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem jāsniedz, 
piedāvājot produktu kopumus, ir 
pietiekama, vai arī ir nepieciešami papildu 
pasākumi. Komisijai būtu jāiesniedz 
ziņojums Eiropas Parlamentam un 
Padomei, vajadzības gadījumā kopā ar 
tiesību aktu priekšlikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
41.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41a) Finanšu pakalpojumi ir sarežģīti 
produkti, tāpēc patērētājiem jānodrošina 
kvalitatīva konsultācija. Turklāt jāveicina 
konkurence maksājumu pakalpojumu 
nozarē, lai stimulētu inovācijas un 
patērētāju interesēs panāktu samērīgas 
cenas. Salīdzināšanas tīmekļa vietnes 
attiecībā uz maksājumu kontiem var būt 
lietderīgs instruments, lai īstenotu 
konkurences un kvalitātes mērķus, ja 
tajās ņem vērā ne tikai rādītājus, kuri 
atspoguļo cenas, bet arī tos rādītājus, kuri 
liecina par kvalitāti. Ņemot vērā minēto, 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu rādītāju 
kopumā ir svarīgi iekļaut tādus rādītājus 
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kā maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
filiāļu tīkls.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
41.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41b) Ir svarīgi ne tikai stiprināt 
patērētāju informētību par pakalpojumu 
veidiem un to izmaksām, bet arī 
nodrošināt, lai viņu izvēle attiecībā uz 
banku, kuras pakalpojumus viņi izmanto 
un kas bieži vien ir tā pati banka, kurā 
patērētājiem ir maksājumu konts, 
pamatotos uz informāciju par bankas 
vispārējo finanšu stabilitāti. Tas veicinās 
patērētāju radīto spiedienu, kas papildus 
ieguldītāju un pārraudzītāju radītajam 
spiedienam ir viens no spēcīgākajiem 
stimuliem, kurš veicina pārmaiņas 
uzņēmumos, kā arī kredītiestāžu 
konkurenci saistībā ar iestādes stabilitāti, 
kā arī pakalpojuma izmaksām un 
kvalitāti. Šajā nolūkā ir pareizi, ka 
Komisija novērtē iespējas, kas ir 
pieejamas saistībā ar Savienības līmeņa 
finanšu stabilitātes rādītāja ieviešanu 
attiecībā uz kredītiestādēm, pamatojoties 
uz uzraudzības novērtējumu, kas cita 
starpā veikts saistībā ar kapitāla 
pietiekamību, aktīvu kvalitāti, pārvaldību 
un risku pārvaldību, kā arī peļņu un 
likviditātes stabilitāti, un ir sagatavots 
vienkāršā, viegli uztveramā formātā, 
piemēram, luksoforu sistēmas veidā, un 
kura mērķis ir sniegt patērētājiem šādu 
informāciju kā papildinājumu 
pārredzamībai attiecībā uz maksām par 
maksājumu kontiem un citiem 
privātpersonām, vidējiem un mazajiem 
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uzņēmumiem paredzētiem banku 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā apstākli, ka patērētāju vidū vērojama tendence lielāko daļu darījumu veikt bankā, 
kurā tiem jau ir atvērts maksājumu konts, maksājumu kontu maiņas atvieglošanai nevajadzētu 
būt tikai banku konkurēšanai izmaksu jomā. Ir svarīgi, lai patērētāja izvēli ietekmētu arī 
informācijas apkopojums par bankas finanšu stabilitāti. CAMELS sistēma, ko pārraudzības 
nolūkos izmanto ASV Federālā depozītu apdrošināšanas korporācija (FIDC) un federālo 
rezervju sistēma, sniedz tādu kategoriju piemēru, kuras, piemēram, luksoforu sistēmas veidā, 
varētu izmantot patērētāju informēšanai.

Grozījums Nr. 217
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu Savienībā.

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Pārrobežu maiņas pakalpojums būtu saistīts ar milzīgām izmaksām un risku un sniegtu 
nelielu nepārprotamu ieguvumu, ņemot vērā zemo pieprasījumu pēc šāda pārrobežu 
pakalpojuma. Pārrobežu darījumu veikšana tiks atvieglota, arī īstenojot Regulu (ES) 
Nr. 260/2012.

Grozījums Nr. 218
Werner Langen, Burkhard Balz
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu Savienībā.

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu dalībvalstī.

Or. de

Grozījums Nr. 219
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu Savienībā.

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
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salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu Savienībā.

salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu Savienībā.

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu Savienībā.

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 
atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu dalībvalstī.
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Or. en

Grozījums Nr. 223
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā direktīvā arī paredzēta noteikumu 
un nosacījumu sistēma, saskaņā ar kuru 
dalībvalstis garantē patērētājiem tiesības 
Savienībā atvērt un izmantot maksājumu 
kontus ar pamatfunkcijām.

2. Šajā direktīvā arī paredzēta noteikumu 
un nosacījumu sistēma, saskaņā ar kuru 
dalībvalstis garantē patērētājiem tiesības 
dalībvalstī atvērt un izmantot maksājumu 
kontus ar pamatfunkcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Neskarot 15.–19. pantā izklāstītos 
īpašos noteikumus, maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šīs direktīvas 
piemērošanas nolūkā uzskata par 
maksājumu kontu.

Or. en

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka II nodaļā paredzētie noteikumi par pārredzamību un III nodaļā 
paredzētie noteikumi par maiņu attiecas arī uz maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām. 
Komisijas priekšlikumā tas nav norādīts pietiekami skaidri.

Grozījums Nr. 225
Syed Kamall
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai izpildītu šajā direktīvā noteiktās 
prasības, dalībvalstis nodrošina, lai 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam būtu 
pieeja izsmeļošām un funkcionālām 
datubāzēm, izmantojot kuras, tie spēj 
pārbaudīt patērētāju adresi, identitāti un 
kredītspēju dalībvalstī, lai saskaņā ar 
Direktīvā 2005/60/EK paredzētajām 
prasībām sniegtu atbalstu krāpšanas 
novēršanā, patērētāju kredītsaistību 
ievērošanas un atbilstības pārraudzībā. 
Šādas piekļuves nosacījumi nedrīkst būt
diskriminējoši. Obligāti aizpildāmajos šīs 
datubāzes laukos būtu jānorāda vārds un 
uzvārds, adrese, dzimšanas datums, 
dzīvesvietas valsts un valstspiederība.
Piekļuve šādām datubāzēm dalībvalstīm 
arī sniegs iespēju izpildīt Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas par 
kredītlīgumiem 16. pantā noteiktās 
prasības saistībā ar mājokļa īpašumu.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un citas kriminālas darbības, šāda 
datubāze varētu palīdzēt maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pārbaudīt patērētājus, lai 
pārliecinātos, ka viņu pieteikumi pamatmaksājumu kontu atvēršanai ir likumīgi. Tas ir īpaši 
svarīgi gadījumos, kad banka patērētājam pakalpojumu iepriekš nav piedāvājusi.

Grozījums Nr. 226
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) “maksājumu konts” ir tāds konts uz 
viena vai vairāku patērētāju vārda, kuru 

b) “maksājumu konts” ir tāds konts uz 
viena vai vairāku patērētāju vārda, kuru 
izmanto maksājumu darījumu izpildei; šīs 
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izmanto maksājumu darījumu izpildei; direktīvas piemērošanas nolūkā
“maksājumu konts” neietver:
i) kontus, kas galvenokārt paredzēti 
noguldījumiem un uzkrājumiem;
ii) kredītkartes;
iii) norēķinu konta hipotekāros 
aizdevumus un
iv) elektroniskos naudas makus, 
elektronisko naudu un elektronisko 
maksājumu kartes.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas piemērošanas jomai vajadzētu attiekties tikai uz maksājumu kontiem.

Grozījums Nr. 227
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) “maksājumu konts ar 
pamatfunkcijām” ir norēķinu konts, 
izmantojot kuru, var saņemt tikai šādus 
finanšu pakalpojumus: skaidras naudas 
iemaksa, skaidras naudas izņemšana, 
tiešā debeta maksājumu darījumi, tiešā 
debeta karte, maksājumi tiešsaistē, kredīta 
pārvedumi un regulārie maksājumi;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) “ar maksājumu kontu saistītie 
pakalpojumi” ir visi pakalpojumi, kas ir 
saistīti ar maksājumu kontu, tostarp 
maksājumu pakalpojumi;

Or. en

Pamatojums

BEUC ierosina terminu „maksājumu pakalpojumi” aizstāt ar terminu „ar maksājumu kontu 
saistītie pakalpojumi”, jo pēdējais minētais termins konkrētajā kontekstā ir precīzāks. 
Piemēram, maksājumu kartes apdrošināšana, konta pārtēriņa iespēja nav maksājumu 
pakalpojumi, bet ir jāietver piemērošanas jomā tāpat, kā ar maksājumu kontu saistīti 
pakalpojumi.

Grozījums Nr. 229
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) “ar maksājumu kontu saistītie 
pakalpojumi” ir visi pakalpojumi, kas ir 
saistīti ar maksājumu kontu, tostarp 
maksājumu pakalpojumi;

Or. en

Grozījums Nr. 230
Astrid Lulling

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) “maksājumu pakalpojumu sniedzējs” ir 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kā 
noteikts Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 
9. punktā;

e) “maksājumu pakalpojumu sniedzējs” ir 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kā 
noteikts Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 
9. punktā; maksājumu pakalpojumu 
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sniedzēji, kuri darbojas tikai kā tiešsaistes 
e-maksājumu kontu sniedzēji, nav iekļauti 
šīs direktīvas piemērošanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) “nododošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs” ir maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, kurš nodod informāciju par 
visiem vai dažiem periodiskajiem 
maksājumiem;

g) “nododošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs” ir patērētāja pašreizējais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kurš 
saņemošajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam nodod informāciju par visiem
vai dažiem periodiskajiem maksājumiem;

Or. en

Pamatojums

Ja pakalpojumu sniedzējs ir mainīts vairākas reizes, iepriekšējam pakalpojumu sniedzējam 
nebūtu jābūt atbildīgam par jauno darījumu, jo atbildību par maksājumiem jau ir pārņēmis 
pašreizējo maksājumu pakalpojumu sniedzējs.

Grozījums Nr. 232
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) “saņemošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs” ir maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, kuram tiek nodota informācija
par visiem vai dažiem periodiskajiem 
maksājumiem;

h) “saņemošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs” ir jaunais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, ar kuru patērētājs 
vienojas un atver jaunu maksājumu kontu 
un kuram nododošais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs nodod informāciju
par visiem vai dažiem periodiskajiem 
maksājumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 233
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “tarifi” ir maksas, ja tādas ir, ko 
patērētājs maksā maksājumu pakalpojumu
sniedzējam par maksājumu pakalpojumu 
sniegšanu vai par maksājumu kontā 
veiktajiem darījumiem;

k) “tarifi” ir visas maksas, tarifi, izdevumi 
un izmaksas par pakalpojumiem, kas ir 
saistītas ar maksājumu kontu, tostarp sodi, 
procentu likmes par kredītkartēm vai 
konta pārtēriņu, ja tāds ir, ko patērētājs 
maksā maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam;

Or. en

Pamatojums

FSUG/BEUC. Tarifu pārredzamībai un salīdzināmībai ir jāattiecas uz visām ar maksājumu 
kontu saistītajām maksām, tarifiem, izdevumiem un izmaksām, tostarp sodiem, pārtēriņu un 
kredītkaršu procentu likmēm.

Grozījums Nr. 234
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “tarifi” ir maksas, ja tādas ir, ko 
patērētājs maksā maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam par maksājumu pakalpojumu 
sniegšanu vai par maksājumu kontā
veiktajiem darījumiem;

k) “tarifi” ir visas maksas un sodi, ja tādi
ir, ko patērētājs maksā maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam par un saistībā ar 
maksājumu pakalpojumu sniegšanu un 
citiem ar maksājumu kontu saistītiem 
pakalpojumiem;

Or. en
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Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka termins “tarifi” attiecas uz kopējo izmaksu summu, ar kuru patērētāji 
saskaras saistībā ar maksājumu kontu.

Grozījums Nr. 235
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) “tarifi” ir maksas, ja tādas ir, ko 
patērētājs maksā maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam par maksājumu pakalpojumu 
sniegšanu vai par maksājumu kontā 
veiktajiem darījumiem;

k) “tarifi” ir visas izmaksas, kas ir saistītas 
ar maksājumu kontu, tostarp pārtēriņš, 
sodi un procentu maksājumi par 
kredītkartēm, ja tādi ir, ko patērētājs 
maksā maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam par maksājumu pakalpojumu 
sniegšanu vai par maksājumu kontā 
veiktajiem darījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) “maiņa” ir no viena maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja otram maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam pēc patērētāja 
lūguma veikta informācijas nodošana par 
visiem vai dažiem regulārajiem 
rīkojumiem attiecībā uz kredīta pārvedumu 
veikšanu, periodiskiem tiešā debeta 
maksājumiem un periodiskiem 
ienākošajiem kredīta pārvedumiem, kas 
tiek veikti maksājumu kontā, veicot konta 
pozitīvā atlikuma pārvešanu no viena konta 
uz otru kontu vai neveicot to vai arī slēdzot 
vai neslēdzot iepriekšējo kontu;

m) “maiņa” ir no nododošā maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja saņemošajam
maksājumu pakalpojumu sniedzējam pēc 
patērētāja lūguma veikta informācijas 
nodošana par visiem vai dažiem 
regulārajiem rīkojumiem attiecībā uz 
kredīta pārvedumu veikšanu, periodiskiem 
tiešā debeta maksājumiem un periodiskiem 
ienākošajiem kredīta pārvedumiem, kas 
tiek veikti iepriekšējā maksājumu kontā, 
veicot konta pozitīvā atlikuma pārvešanu 
no iepriekšējā konta uz jaunu maksājumu
kontu vai neveicot to vai arī slēdzot vai 
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neslēdzot iepriekšējo kontu dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) “maiņa” ir no viena maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja otram maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam pēc patērētāja 
lūguma veikta informācijas nodošana par 
visiem vai dažiem regulārajiem 
rīkojumiem attiecībā uz kredīta pārvedumu 
veikšanu, periodiskiem tiešā debeta 
maksājumiem un periodiskiem 
ienākošajiem kredīta pārvedumiem, kas 
tiek veikti maksājumu kontā, veicot konta 
pozitīvā atlikuma pārvešanu no viena konta 
uz otru kontu vai neveicot to vai arī slēdzot 
vai neslēdzot iepriekšējo kontu;

m) “maiņa” ir no viena maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja otram maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam pēc patērētāja 
lūguma veikta informācijas nodošana par 
visiem vai dažiem regulārajiem 
rīkojumiem attiecībā uz kredīta pārvedumu 
veikšanu, periodiskiem tiešā debeta 
maksājumiem un periodiskiem 
ienākošajiem kredīta pārvedumiem, kas 
tiek veikti maksājumu kontā, veicot konta 
pozitīvā atlikuma pārvešanu no viena konta 
uz otru kontu vai neveicot to vai arī slēdzot 
vai neslēdzot iepriekšējo kontu; var veikt 
tikai tāda konta maiņu, kurā ir pozitīvs 
atlikums vai atlikums, kas ir vienāds ar 
nulli;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) “maiņa” ir no viena maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja otram maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam pēc patērētāja 
lūguma veikta informācijas nodošana par 
visiem vai dažiem regulārajiem 

m) “maiņa” ir no viena maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja otram maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam pēc patērētāja 
lūguma Eiropas Savienībā veikta 
informācijas nodošana par visiem vai 
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rīkojumiem attiecībā uz kredīta pārvedumu 
veikšanu, periodiskiem tiešā debeta 
maksājumiem un periodiskiem 
ienākošajiem kredīta pārvedumiem, kas 
tiek veikti maksājumu kontā, veicot konta 
pozitīvā atlikuma pārvešanu no viena konta 
uz otru kontu vai neveicot to vai arī slēdzot 
vai neslēdzot iepriekšējo kontu;

dažiem regulārajiem rīkojumiem attiecībā 
uz kredīta pārvedumu veikšanu, 
periodiskiem tiešā debeta maksājumiem un 
periodiskiem ienākošajiem kredīta 
pārvedumiem, kas tiek veikti maksājumu 
kontā, veicot konta pozitīvā atlikuma 
pārvešanu no viena konta uz otru kontu vai 
neveicot to vai arī slēdzot vai neslēdzot 
iepriekšējo kontu;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka maiņai būtu jābūt iespējamai visā ES.

Grozījums Nr. 239
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

o) “kredīta pārvedums” ir iekšzemes vai 
pārrobežu maksājumu pakalpojums 
maksājuma saņēmēja maksājumu konta 
kreditēšanai ar tādu maksājuma darījumu 
vai virkni maksājuma darījumu no 
maksātāja maksājumu konta, kuru, 
pamatojoties uz maksātāja sniegtu 
rīkojumu, veic tas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, kurš ir maksātāja 
maksājumu konta turētājs;

o) “kredīta pārvedums” ir maksājumu 
pakalpojums maksājuma saņēmēja 
maksājumu konta kreditēšanai ar tādu 
maksājuma darījumu vai virkni maksājuma 
darījumu no maksātāja maksājumu konta, 
kuru, pamatojoties uz maksātāja sniegtu 
rīkojumu, veic tas maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, kurš ir maksātāja 
maksājumu konta turētājs;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ra punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) “darba diena” ir diena, kurā 
maksātāja atbilstīgais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu 
saņēmējs, kas iesaistīts maksājumu 
darījuma izpildē, strādā, kas vajadzīgs 
maksājuma darījuma izpildei, kā noteikts 
Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 
27. punktā;

Or. en

Pamatojums

Valsts maiņas shēmu piemērošanas nolūkā prasības termiņš būtu jānosaka darba dienās, 
nevis kalendārajās dienās, ņemot vērā faktu, ka bankas nedēļas nogalēs ir slēgtas.

Grozījums Nr. 241
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – ra punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) “darba diena” ir diena, kurā 
maksātāja atbilstīgais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs vai maksājuma 
saņēmēja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, kas iesaistīts maksājuma 
darījuma izpildē, strādā, kas vajadzīgs 
maksājuma darījuma izpildei, kā noteikts 
Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 
27. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 242
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
2. panta – 1. daļa – ra punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) “darba diena” ir diena, kurā 
maksātāja atbilstīgais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs vai maksājuma 
saņēmēja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, kas iesaistīts maksājuma 
darījuma izpildē, strādā, kas vajadzīgs 
maksājuma darījuma izpildei, kā noteikts 
Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 
27. punktā;

Or. en

Pamatojums

„Darba diena” ir jēdziens, kas ir izmantots maksājumu kontu pārvedumā, tāpēc tas ir 
jādefinē.

Grozījums Nr. 243
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To visraksturīgāko maksājumu 
pakalpojumu saraksts, kuriem valsts 
līmenī piemēro tarifu, un standartizēta 
terminoloģija

Standartizēta terminoloģija saistībā ar 
maksājumu kontiem

Or. en

Grozījums Nr. 244
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To visraksturīgāko maksājumu To ar maksājumu kontiem saistīto
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pakalpojumu saraksts, kuriem valsts līmenī 
piemēro tarifu, un standartizēta 
terminoloģija

pakalpojumu saraksts, kuriem valsts līmenī 
piemēro tarifu, un standartizēta 
terminoloģija

Or. en

Grozījums Nr. 245
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To visraksturīgāko maksājumu 
pakalpojumu saraksts, kuriem valsts līmenī 
piemēro tarifu, un standartizēta 
terminoloģija

To ar maksājumu kontiem saistīto
pakalpojumu saraksts, kuriem valsts līmenī 
piemēro tarifu, un standartizēta 
terminoloģija

Or. en

Grozījums Nr. 246
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To visraksturīgāko maksājumu 
pakalpojumu saraksts, kuriem valsts līmenī 
piemēro tarifu, un standartizēta 
terminoloģija

Visraksturīgāko maksājumu pakalpojumu 
saraksts valsts līmenī un standartizēta 
terminoloģija

Or. en

Grozījums Nr. 247
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
izsmeļošu pagaidu sarakstu, kurā ietverti 
pakalpojumi, kuri ir saistīti ar maksājumu 
kontu, kam valsts līmenī tiek piemēroti 
tarifi. Sarakstā iekļauj standartizētus 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu. Uz katru pakalpojumu
attiecina tikai vienu nosaukumu.

Or. en

Pamatojums

Nav iemesla, kura dēļ dalībvalstis nevar uzskaitīt to teritorijā izmantotos ar katru maksājumu 
pakalpojumu saistītos tarifus. Turklāt sarakstā būtu jāiekļauj visi tarifi, ar kuriem saskaras 
patērētāji, nevis tie tarifi, kas ir cieši saistīti ar maksājumu veikšanu.

Grozījums Nr. 248
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
izsmeļošu pagaidu sarakstu, kurā ietverti 
pakalpojumi, kuri ir saistīti ar maksājumu 
kontu, kam valsts līmenī tiek piemēroti 
tarifi. Sarakstā iekļauj standartizētus 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu. Uz katru pakalpojumu 
attiecina tikai vienu nosaukumu.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā 
iekļauj terminus un definīcijas par katru 
norādīto pakalpojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
15 maksājumu pakalpojumi, kuri valsts 
līmenī veido vismaz 90 % no 
visraksturīgākajiem maksājumu
pakalpojumiem, kam tiek piemēroti tarifi 
vai kurus piedāvā bez maksas. Sarakstā, 
lai nodrošinātu tā skaidrību un kodolību,
iekļauj terminus un definīcijas par katru 
norādīto pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Lai gūtu pienācīgu pārskatu par maksājumu kontu tarifu struktūru, būtu jāiekļauj arī 
pakalpojumi, kurus piedāvā bez maksas. Šis aspekts ir īpaši svarīgs saistībā ar pārrobežu 
standartizāciju un salīdzināšanu, jo atsevišķi pakalpojumi dažās dalībvalstīs tiek piedāvāti 
bez maksas, bet citās dalībvalstīs par tiem ir jāmaksā.

Grozījums Nr. 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti maksājumu 
pakalpojumi, kuri veido vismaz 80 % no 
visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, kam valsts līmenī tiek 
piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj definīcijas 
par katru norādīto pakalpojumu.

Or. en



AM\1002483LV.doc 91/165 PE516.948v02-00

LV

Grozījums Nr. 251
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti 
visraksturīgākie maksājumu pakalpojumi, 
kuri veido vismaz 80 % no 
visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, kam valsts līmenī tiek 
piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj terminus 
un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
sarakstu, kurā ietverti maksājumu 
pakalpojumi, kuri veido vismaz 80 % no 
visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, kam valsts līmenī tiek 
piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj terminus 
un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītās administratīvās izmaksas, nav precīzi zināms, vai terminoloģijas 
standartizācijas process sniedz faktisku labumu.
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Grozījums Nr. 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
sarakstu, kurā ietverti maksājumu 
pakalpojumi, kuri veido vismaz 80 % no 
visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, kam valsts līmenī tiek 
piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj terminus 
un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Kompetento iestāžu sagatavotajiem sarakstiem būtu jābūt galīgiem. Prasība par vismaz 
20 pakalpojumiem var radīt īpatnējus rezultātus, piemēram, pakalpojuma dalīšanu. Kā 
rīkoties situācijā, kad MPS nenodrošina visus standartizētos maksājumu pakalpojumus? Šīs 
direktīvas piemērošanas joma ietver MPD un SEPA beigu termiņa regulā noteiktos 
maksājumu pakalpojumus.

Grozījums Nr. 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
sarakstu, kurā ietverti tie maksājumu 
pakalpojumi, kuri veido vismaz 80 % no 
visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, kam valsts līmenī tiek 
piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj terminus 
un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 255
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti maksājumu 
pakalpojumi, kuri veido vismaz 80 % no 
visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, kam valsts līmenī tiek 
piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj terminus 
un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz 
20 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 80 % no visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu un skaidri norāda, vai tām 
piemēro valsts vai ES noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Sven Giegold
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām 
kompetentās iestādes izvērtē 
pakalpojumus:

svītrots

1) ko patērētāji parasti izmanto saistībā ar 
savu maksājumu kontu;
2) kas patērētājiem rada vislielākās 
izmaksas par pakalpojumu;
3) kas patērētājiem rada vislielākās 
kopējās izmaksas;
4) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko peļņu par 
pakalpojumu;
5) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko kopējo peļņu.
Eiropas Banku iestāde (EBI) izstrādā 
pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu, lai palīdzētu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Tā kā nav pamatojuma maksājumu pakalpojumu saraksta ierobežošanai, to atlases kritēriji 
nav vajadzīgi.

Grozījums Nr. 258
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām 
kompetentās iestādes izvērtē 
pakalpojumus:

svītrots
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1) ko patērētāji parasti izmanto saistībā ar 
savu maksājumu kontu;
2) kas patērētājiem rada vislielākās 
izmaksas par pakalpojumu;
3) kas patērētājiem rada vislielākās 
kopējās izmaksas;
4) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko peļņu par 
pakalpojumu;
5) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko kopējo peļņu.
Eiropas Banku iestāde (EBI) izstrādā 
pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu, lai palīdzētu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina elastība, lai tās varētu noteikt 
atbilstošus maksājumu pakalpojumus, kas ir iekļaujami glosārijā.

Grozījums Nr. 259
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām 
kompetentās iestādes izvērtē 
pakalpojumus:

svītrots

1) ko patērētāji parasti izmanto saistībā ar 
savu maksājumu kontu;
2) kas patērētājiem rada vislielākās 
izmaksas par pakalpojumu;
3) kas patērētājiem rada vislielākās 
kopējās izmaksas;
4) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko peļņu par 
pakalpojumu;
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5) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko kopējo peļņu.
Eiropas Banku iestāde (EBI) izstrādā 
pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu, lai palīdzētu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām 
kompetentās iestādes izvērtē 
pakalpojumus:

svītrots

1) ko patērētāji parasti izmanto saistībā ar 
savu maksājumu kontu;
2) kas patērētājiem rada vislielākās 
izmaksas par pakalpojumu;
3) kas patērētājiem rada vislielākās 
kopējās izmaksas;
4) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko peļņu par 
pakalpojumu;
5) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko kopējo peļņu.
Eiropas Banku iestāde (EBI) izstrādā 
pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu, lai palīdzētu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Grozījums Nr. 261
Sari Essayah, Sampo Terho
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām 
kompetentās iestādes izvērtē 
pakalpojumus:

svītrots

1) ko patērētāji parasti izmanto saistībā ar 
savu maksājumu kontu;
2) kas patērētājiem rada vislielākās 
izmaksas par pakalpojumu;
3) kas patērētājiem rada vislielākās 
kopējās izmaksas;
4) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko peļņu par 
pakalpojumu;
5) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko kopējo peļņu.
Eiropas Banku iestāde (EBI) izstrādā 
pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu, lai palīdzētu 
kompetentajām iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Kritēriju praktiska piemērošana ir ļoti sarežģīta, un tas būtu grūts process, turklāt EBI būtu 
ļoti problemātiski tos definēt. Maksājumu pakalpojumu izmantošanu ietekmē individuāli 
patēriņa ieradumi, un tie var mainīties katru otro nedēļu vai mēnesi. PSP arī ir lojalitātes 
programmas ar atšķirīgām atlaidēm dažādiem klientiem. Izstrādājot kritērijus, nav ņemtas 
vērā atšķirīgās PSP izmaksu struktūras. Turklāt informācija bieži vien ir uzņēmējdarbības vai 
profesionālais noslēpums.

Grozījums Nr. 262
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām 
kompetentās iestādes izvērtē 

svītrots
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pakalpojumus:
1) ko patērētāji parasti izmanto saistībā ar 
savu maksājumu kontu;
2) kas patērētājiem rada vislielākās 
izmaksas par pakalpojumu;
3) kas patērētājiem rada vislielākās 
kopējās izmaksas;
4) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko peļņu par 
pakalpojumu;
5) kas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem rada vislielāko kopējo peļņu.

Or. en

Grozījums Nr. 263
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 1. punktā 
minētos pagaidu sarakstus sešu mēnešu 
laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītās administratīvās izmaksas, nav precīzi zināms, vai terminoloģijas 
standartizācijas process sniedz faktisku labumu.

Grozījums Nr. 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 1. punktā 
minētos pagaidu sarakstus sešu mēnešu
laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 1. punktā 
minētos sarakstus viena gada laikā pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Pamatojums

Seši mēneši ir ļoti īss laiks, lai sagatavotu sarakstus; viens gads būtu piemērotāks laikposms.

Grozījums Nr. 265
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 1. punktā 
minētos pagaidu sarakstus sešu mēnešu
laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienas.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 1. punktā 
minētos pagaidu sarakstus gada laikā pēc 
šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, 
noteiktu ES standartizētu terminoloģiju 
attiecībā uz tiem maksājumu 
pakalpojumiem, kuri ir kopēji vismaz 
vairākumam dalībvalstu. ES 

svītrots
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standartizētajā terminoloģijā iekļauj 
kopēju pakalpojumu vienotus terminus un 
definīcijas.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā saistītās administratīvās izmaksas, nav precīzi zināms, vai terminoloģijas 
standartizācijas process sniedz faktisku labumu.

Grozījums Nr. 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, 
noteiktu ES standartizētu terminoloģiju 
attiecībā uz tiem maksājumu 
pakalpojumiem, kuri ir kopēji vismaz 
vairākumam dalībvalstu. ES 
standartizētajā terminoloģijā iekļauj 
kopēju pakalpojumu vienotus terminus un 
definīcijas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Standartizēšana ES līmenī būtu problemātiska valstu atšķirību, valodu problēmu, dažādu 
interpretāciju u. c. iemeslu dēļ. Patērētāju ieradumi un izredzes katrā dalībvalstī ir atšķirīgas. 
Piemēram, Somijā ļoti reti tiek izmantoti čeki vai tiešā debeta maksājumi, un skaidra nauda 
tiek izmantota arvien retāk. Somijā tiešā debeta maksājumu īpatsvars kopējos bezskaidras 
naudas maksājumos ir tikai 4 %, bet Francijā un Vācijā šis īpatsvars ir daudz lielāks.

Grozījums Nr. 268
Philippe De Backer
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, noteiktu 
ES standartizētu terminoloģiju attiecībā uz 
tiem maksājumu pakalpojumiem, kuri ir 
kopēji vismaz vairākumam dalībvalstu. ES 
standartizētajā terminoloģijā iekļauj 
kopēju pakalpojumu vienotus terminus un
definīcijas.

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, noteiktu 
ES standartizētu sarakstu attiecībā uz tiem 
maksājumu pakalpojumiem, kuri ir kopēji 
vismaz vairākumam dalībvalstu. ES 
standartizētajā sarakstā iekļauj vienotas
definīcijas, kas sniedz skaidrojumus 
kopējiem pakalpojumiem, kurus izmanto 
vismaz vairākumā dalībvalstu. Izmantojot 
šo sarakstu, patērētāji varētu vieglāk 
salīdzināt vienus un tos pašus 
pakalpojumus dažādās valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, noteiktu 
ES standartizētu terminoloģiju attiecībā uz 
tiem maksājumu pakalpojumiem, kuri ir 
kopēji vismaz vairākumam dalībvalstu. ES 
standartizētajā terminoloģijā iekļauj kopēju 
pakalpojumu vienotus terminus un 
definīcijas.

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, noteiktu 
ES standartizētu terminoloģiju attiecībā uz 
tiem pakalpojumiem, kuri ir saistīti ar 
maksājumu kontu un kuri ir kopēji 
vismaz vairākumam dalībvalstu. ES 
standartizētajā terminoloģijā iekļauj kopēju 
pakalpojumu vienotus terminus un 
definīcijas. Uz katru pakalpojumu
attiecina tikai vienu nosaukumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, noteiktu 
ES standartizētu terminoloģiju attiecībā uz 
tiem maksājumu pakalpojumiem, kuri ir 
kopēji vismaz vairākumam dalībvalstu. ES 
standartizētajā terminoloģijā iekļauj kopēju 
pakalpojumu vienotus terminus un 
definīcijas.

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, noteiktu 
ES standartizētu terminoloģiju attiecībā uz 
tiem ar maksājumu kontu saistītajiem 
pakalpojumiem, kuri ir kopēji vismaz 
vairākumam dalībvalstu. ES standartizētajā 
terminoloģijā iekļauj kopēju pakalpojumu 
vienotus terminus un definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, noteiktu
ES standartizētu terminoloģiju attiecībā uz 
tiem maksājumu pakalpojumiem, kuri ir 
kopēji vismaz vairākumam dalībvalstu. ES 
standartizētajā terminoloģijā iekļauj kopēju 
pakalpojumu vienotus terminus un 
definīcijas.

4. Komisija atbilstoši pamatnostādnēm 
var, pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, noteikt
ES standartizētu terminoloģiju attiecībā uz 
tiem maksājumu pakalpojumiem, kuri ir 
kopēji vismaz vairākumam dalībvalstu. ES 
standartizētajā terminoloģijā iekļauj kopēju 
pakalpojumu vienotus terminus un 
definīcijas.

Or. de

Grozījums Nr. 272
Olle Ludvigsson
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, noteiktu 
ES standartizētu terminoloģiju attiecībā uz 
tiem maksājumu pakalpojumiem, kuri ir 
kopēji vismaz vairākumam dalībvalstu. ES
standartizētajā terminoloģijā iekļauj kopēju 
pakalpojumu vienotus terminus un 
definīcijas.

4. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai, 
pamatojoties uz saskaņā ar 3. punktu 
iesniegtajiem pagaidu sarakstiem, noteiktu 
ES standartizētu terminoloģiju attiecībā uz 
tiem maksājumu pakalpojumiem, kuri ir 
kopēji vismaz vairākumam dalībvalstu. ES 
standartizētajā terminoloģijā, lai 
nodrošinātu tās skaidrību un kodolību,
iekļauj kopēju pakalpojumu vienotus 
terminus un definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 273
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc 4. punktā minēto deleģēto aktu 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī katra dalībvalsts bez 
kavēšanās iekļauj saskaņā ar 4. punktu 
pieņemto ES standartizēto terminoloģiju 
1. punktā minētajā pagaidu sarakstā un 
publicē šo sarakstu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc 4. punktā minēto deleģēto aktu 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī katra dalībvalsts bez 
kavēšanās iekļauj saskaņā ar 4. punktu 
pieņemto ES standartizēto terminoloģiju 
1. punktā minētajā pagaidu sarakstā un 
publicē šo sarakstu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 275
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc 4. punktā minēto deleģēto aktu 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī katra dalībvalsts bez kavēšanās 
iekļauj saskaņā ar 4. punktu pieņemto ES 
standartizēto terminoloģiju 1. punktā 
minētajā pagaidu sarakstā un publicē šo 
sarakstu.

5. Pēc 4. punktā minēto deleģēto aktu 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī katra dalībvalsts bez kavēšanās 
publicē ES standartizēto sarakstu atbilstīgi 
4. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc 4. punktā minēto deleģēto aktu 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī katra dalībvalsts bez kavēšanās 
iekļauj saskaņā ar 4. punktu pieņemto ES 
standartizēto terminoloģiju 1. punktā 

5. Pēc 4. punktā minēto deleģēto aktu 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī katra dalībvalsts bez kavēšanās 
iekļauj saskaņā ar 4. punktu pieņemto ES 
standartizēto terminoloģiju 1. punktā 
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minētajā pagaidu sarakstā un publicē šo 
sarakstu.

minētajā pagaidu sarakstā un publicē šo 
sarakstu. Maksājumu konta pakalpojumu 
tarifi, kas ir iekļauti šajā sarakstā, 
iespējams, nav likumīgi atļauti visās 
dalībvalstīs. To, vai konkrēts pakalpojumu 
tarifs dalībvalstī ir piemērojams, nosaka 
attiecīgos dalībvalsts pieņemtos tiesību 
aktos.

Or. en

Pamatojums

Neraugoties uz standartizētas ES terminoloģijas ieviešanu attiecībā uz maksājumu kontu 
tarifiem, saistībā ar šo tarifu piemērošanu būs jāņem vērā valstu tiesisko struktūru atšķirības. 
Šā grozījuma pamatā ir Vācijas Patērētāju aizsardzības organizāciju asociācijas (VZBV) 
sniegtā informācija.

Grozījums Nr. 277
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 
patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam tarifu 
informācijas dokumentu, kurā iekļauts
3. panta 5. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 
patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam izsmeļošu 
tarifu informācijas dokumentu, kurā 
norādīts 3. panta 5. punktā minēto 
visraksturīgāko pakalpojumu saraksts un 
atbilstīgie katra pakalpojuma tarifi. Ja 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs maina 
tarifus, patērētājus izsmeļoši un 
rakstveidā informē par izmaiņām.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma pamatā ir sociālās platformas un Vācijas Neatkarīgo labklājības 
nodrošināšanas darba organizāciju asociācijas sniegtā informācija.
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Grozījums Nr. 278
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 
patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam tarifu 
informācijas dokumentu, kurā iekļauts 
3. panta 5. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 
patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam tarifu 
informācijas dokumentu, kurā iekļauts 
3. panta 5. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi, kā arī attiecīgā 
gadījumā visi pārējie ar kontu saistītie 
pakalpojumi un attiecīgie tarifi.

Or. en

Pamatojums

Tarifu informācijas dokumentam būtu jānodrošina patērētājam izsmeļoša informācija par 
visām ar maksājumu kontu saistītajām izmaksām.

Grozījums Nr. 279
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 
patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam tarifu 
informācijas dokumentu, kurā iekļauts 
3. panta 5. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 
patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam tarifu 
informācijas dokumentu, kurā iekļauts 
3. panta 5. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi. Veicot izmaiņas 
piemērojamos tarifos, patērētāji ir 
jāinformē par jaunajiem tarifu 
noteikumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 280
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 
patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam tarifu 
informācijas dokumentu, kurā iekļauts 
3. panta 5. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pienācīgā 
laikā pirms maksājumu konta līguma 
noslēgšanas ar patērētāju maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji informē patērētāju
un nodrošina viņam tarifu informācijas 
dokumentu, kurā iekļauts 3. panta 
5. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 
patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam tarifu 
informācijas dokumentu, kurā iekļauts 
3. panta 5. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 
patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam tarifu 
informācijas dokumentu, kurā iekļauts 
3. panta 1. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar ierosināto 3. panta 5. punkta svītrošanu.
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Grozījums Nr. 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumā, ja tiek mainīti piemērojamie 
tarifi, maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
nodrošina patērētājiem izmaiņu 
pamatojumu un rakstveidā informē viņus 
par to apmēru.

Or. de

Grozījums Nr. 283
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nedrīkst iekasēt 
maksas, kas nav norādītas tarifu
informācijas dokumentā.

Or. en

Pamatojums

Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka tarifu informācijas dokuments ir izsmeļošs (BEUC).

Grozījums Nr. 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
4. punkts – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
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pakalpojumu sniedzēji nepiemēro tarifus, 
kas nav skaidri minēti tarifu informācijas 
dokumentā.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem ir jāspēj paļauties uz to, ka nav nekādu „slēptu” tarifu, kas nav iekļauti tarifu 
informācijas dokumentā.

Grozījums Nr. 285
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
nedrīkst iekasēt maksas, kas nav 
norādītas attiecīgajā tarifu informācijas 
dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa
pakalpojumu kopuma tarifu un jebkura 
1. punktā neminētā pakalpojuma tarifu.

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
maksājumu pakalpojumu kopuma daļa, 
kurai ir noteikta kopuma cena, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj visa 
pakalpojumu kopuma tarifu, to, kuri 
pakalpojumi ir iekļauti pakalpojumu 
kopumā, un visu to maksājumu
pakalpojumu tarifu, uz kuriem neattiecas 
pakalpojumu kopuma tarifs.
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Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka ir atšķirība starp kontiem, kas piedāvā pakalpojumu klāstu, un kontiem, kas 
ir saistīti ar citiem finanšu pakalpojumiem, piemēram, apdrošināšanu. Pēdējā minētajā 
gadījumā pakalpojumus atdalīt nav iespējams. Šādā gadījumā būtu jāparedz prasība 
nodrošināt, lai MPS brīdinātu patērētājus par izmaksām, kas ir saistītas ar maksājumu konta 
kopuma atvēršanu, kā arī pārbaudītu, vai patērētājs atbilst prasībām produktu kopuma 
saņemšanai.

Grozījums Nr. 287
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un jebkura 
1. punktā neminētā pakalpojuma tarifu.

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
pakalpojumi tiek piedāvāti kā finanšu 
pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un atsevišķus 
kopumā iekļauto pakalpojumu tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un jebkura 

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
pakalpojumi, kas ir saistīti ar maksājumu 
kontu, tiek piedāvāti kā finanšu 
pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un jebkura 
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1. punktā neminētā pakalpojuma tarifu. 1. punktā neminētā pakalpojuma tarifu.

Or. en

Grozījums Nr. 289
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un jebkura 
1. punktā neminētā pakalpojuma tarifu.

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
pakalpojumi, kas ir saistīti ar maksājumu 
kontu, tiek piedāvāti kā finanšu 
pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un jebkura 
1. punktā neminētā pakalpojuma tarifu.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un jebkura 
1. punktā neminētā pakalpojuma tarifu.

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un, ja 
komponentus ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, jebkura 1. punktā neminētā 
pakalpojuma tarifu.

Or. en
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Grozījums Nr. 291
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un jebkura 
1. punktā neminētā pakalpojuma tarifu.

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, un visa 
pakalpojumu kopuma tarifu.

Or. en

Pamatojums

Pakalpojumu kopumu gadījumā nebūtu jāpieprasa informēšana par atsevišķu pakalpojumu 
cenām, jo pakalpojumu kopumu piedāvā par fiksētu ikmēneša tarifu. Atsevišķa kredīta 
pārveduma maksas noteikšana būtu visai sarežģīta un nesniegtu ieguldījumu patērētāju 
vajadzību nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un jebkura 
1. punktā neminētā pakalpojuma tarifu.

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, un visa 
pakalpojumu kopuma tarifu.

Or. en
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Grozījums Nr. 293
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu un jebkura 
1. punktā neminētā pakalpojuma tarifu.

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā 
finanšu pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj to, kurš no 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem ir 
iekļauts pakalpojumu kopumā, visa 
pakalpojumu kopuma tarifu.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosaukums “Tarifu informācijas 
dokuments” tiek saskatāmi iekļauts tarifu 
informācijas dokumenta pirmās lappuses 
augšdaļā blakus vienotam simbolam, lai 
šo dokumentu nošķirtu no citas 
dokumentācijas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas piemērošanas nolūkā tik sīks izklāsts nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 295
Sari Essayah
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosaukums “Tarifu informācijas 
dokuments” tiek saskatāmi iekļauts tarifu 
informācijas dokumenta pirmās lappuses 
augšdaļā blakus vienotam simbolam, lai 
šo dokumentu nošķirtu no citas 
dokumentācijas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Cenu sarakstu klientam izsniedz pirms līguma parakstīšanas; sk., piemēram, MPS 41. pantu 
un 42. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 296
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosaukums “Tarifu informācijas 
dokuments” tiek saskatāmi iekļauts tarifu 
informācijas dokumenta pirmās lappuses 
augšdaļā blakus vienotam simbolam, lai 
šo dokumentu nošķirtu no citas 
dokumentācijas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 297
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Skaidri jānorāda, vai tarifu 
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informācijas dokumentā ir norādīta 
atsauce uz pakalpojumiem, kas ir saistīti 
ar maksājumu kontiem, ko piedāvā filiālē 
vai tiešsaistē.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Skaidri norāda, vai tarifu informācijas 
dokumentā ir norādīta atsauce uz 
pakalpojumiem, kas ir saistīti ar 
maksājumu kontiem, ko piedāvā filiālē vai 
tiešsaistē.

Or. en

Grozījums Nr. 299
Pablo Zalba Bidegain

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tarifu informācijas dokumentā 
attiecīgā gadījumā iekļauj atbilstošos 
pakalpojumus no izsmeļoša 
visraksturīgāko pakalpojumu saraksta, 
kas minēts 3. panta 1. punktā, un 
attiecīgos katra pakalpojuma tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
patērētājiem pieejamu glosāriju, kurā 
iekļauts vismaz 1. punktā minēto 
maksājumu pakalpojumu saraksts un 
saistītās definīcijas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šajā nolūkā būtu jāizmanto kompetento iestāžu nodrošinātais standartizētais saraksts.

Grozījums Nr. 301
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
patērētājiem pieejamu glosāriju, kurā 
iekļauts vismaz 1. punktā minēto
maksājumu pakalpojumu saraksts un 
saistītās definīcijas.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
patērētājiem pieejamu glosāriju, kurā 
iekļauti visi 1. punktā minētie pakalpojumi 
un saistītās definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 302
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
patērētājiem pieejamu glosāriju, kurā 
iekļauts vismaz 1. punktā minēto 

4. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
patērētājiem pieejamu vismaz 1. punktā 
minēto maksājumu pakalpojumu sarakstu
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maksājumu pakalpojumu saraksts un 
saistītās definīcijas.

un saistītās definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
patērētājiem pieejamu glosāriju, kurā 
iekļauts vismaz 1. punktā minēto 
maksājumu pakalpojumu saraksts un 
saistītās definīcijas.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
patērētājiem pieejamu glosāriju, kurā 
iekļauts vismaz 1. punktā minēto 
pakalpojumu saraksts un saistītās 
definīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 304
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nosaka pienākumu 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
nodrošināt, lai glosārijs tiktu izstrādāts, 
lietojot skaidru, nepārprotamu un 
vienkāršu valodu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nebūtu jānosaka prasība, ka PSP ir jāveic sīkāka sarakstu interpretācija; tiem būtu jābūt 
pietiekami skaidriem.
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Grozījums Nr. 305
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nosaka pienākumu 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
nodrošināt, lai glosārijs tiktu izstrādāts, 
lietojot skaidru, nepārprotamu un vienkāršu 
valodu.

5. Dalībvalstis nosaka pienākumu 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
nodrošināt, lai saraksts tiktu izstrādāts, 
lietojot skaidru, nepārprotamu un vienkāršu 
valodu.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārda

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju 
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas patērētājiem, un elektroniskā 
veidā savās tīmekļa vietnēs.

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju 
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas visiem patērētājiem, neraugoties 
uz to, vai viņi jau ir attiecīgā maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja klienti, un 
pastāvīgi nodrošina viegli pieejamā un 
patērētājiem ērti izmantojamā elektroniskā 
veidā savās tīmekļa vietnēs.

Or. en

Pamatojums

Pamatojoties uz VZBV sniegto informāciju, šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai bezmaksas 
tarifu informācijas dokuments maksājumu pakalpojumu sniedzēju klientiem un personām, 
kuras nav to klienti, būtu pieejams tiešsaistē. Nesen publicētā Vācijas patērētāju aizsardzības 
fonda pētījumā tika konstatēts, ka vairāk nekā trešdaļa no aptuveni 1500 Vācijas bankām, ar 
kurām pētījuma veicēji sazinājās, tiešsaistē nebija norādījušas savas norēķinu kontu 
pārtēriņa procentu likmes, un tās nebija pieejamas patērētājiem, kuri nebija to klienti.
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Grozījums Nr. 307
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju 
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas patērētājiem, un elektroniskā 
veidā savās tīmekļa vietnēs.

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji pēc 
pieprasījuma bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju 
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas patērētājiem, un elektroniskā 
veidā savās tīmekļa vietnēs.

Or. en

Pamatojums

Prasība, ka MPS vienmēr ir jāspēj nodrošināt šo glosāriju eksemplāri, būtu nesamērīga.

Grozījums Nr. 308
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju 
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas patērētājiem, un elektroniskā 
veidā savās tīmekļa vietnēs.

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji bez 
maksas nodrošina tarifu informācijas 
dokumentu un glosāriju pastāvīgā 
informācijas nesējā telpās, kas pieejamas 
patērētājiem, un elektroniskā veidā savās 
tīmekļa vietnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 309
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju 
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas patērētājiem, un elektroniskā 
veidā savās tīmekļa vietnēs.

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas patērētājiem, un elektroniskā 
veidā savās tīmekļa vietnēs. Pēc 
pieprasījuma būtu jānodrošina glosārijs 
pastāvīgā informācijas nesējā.

Or. en

Grozījums Nr. 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju 
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas patērētājiem, un elektroniskā 
veidā savās tīmekļa vietnēs.

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju 
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas patērētājiem, un elektroniskā 
veidā savās tīmekļa vietnēs, kur šī 
informācija ir viegli atrodama.

Or. de

Grozījums Nr. 311
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju
pastāvīgā informācijas nesējā telpās, kas 
pieejamas patērētājiem, un elektroniskā 

6. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
vienmēr bez maksas nodrošina tarifu 
informācijas dokumentu un standartizētu 
sarakstu pastāvīgā informācijas nesējā 
telpās, kas pieejamas patērētājiem, un 
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veidā savās tīmekļa vietnēs. elektroniskā veidā savās tīmekļa vietnēs.

Or. en

Grozījums Nr. 312
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, 
lai noteiktu tarifu informācijas 
dokumenta formātu, tā vienoto simbolu 
un secību, kādā 3. panta 5. punktā 
minētos pakalpojumus izklāsta tarifu 
informācijas dokumentā.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, 
lai noteiktu tarifu informācijas 
dokumenta formātu, tā vienoto simbolu 
un secību, kādā 3. panta 5. punktā 
minētos pakalpojumus izklāsta tarifu 
informācijas dokumentā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Prasība par formātu būtu jāatstāj dalībvalstu kompetencē.
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Grozījums Nr. 314
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, 
lai noteiktu tarifu informācijas dokumenta 
formātu, tā vienoto simbolu un secību, 
kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta tarifu informācijas 
dokumentā.

7. Dalībvalstis tarifu informācijas 
dokumenta formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta tarifu informācijas 
dokumentā.

Or. en

Pamatojums

Šāds dokuments būtu jāizstrādā dalībvalsts līmenī, lai nodrošinātu, ka ir ņemtas vērā 
attiecīgās valsts īpatnības.

Grozījums Nr. 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, 
lai noteiktu tarifu informācijas dokumenta 
formātu, tā vienoto simbolu un secību, 
kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta tarifu informācijas 
dokumentā.

7. Dalībvalstis tarifu informācijas 
dokumenta formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta tarifu informācijas 
dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 316
Olle Ludvigsson
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 
noteiktu tarifu informācijas dokumenta 
formātu, tā vienoto simbolu un secību, 
kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta tarifu informācijas 
dokumentā.

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 
noteiktu tarifu informācijas dokumenta 
formātu, tā vienoto simbolu un secību, 
kādā 3. panta 5. punktā minētos, kā arī 
citus pakalpojumus izklāsta tarifu 
informācijas dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 317
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
piemēro iepriekš izklāstītos noteikumus 
gada laikā pēc 3. panta 5. punktā minēto
sarakstu un šā panta 7. punktā minēto 
īstenošanas aktu publicēšanas.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir sākt tarifu informācijas dokumenta un glosārija īstenošanas 
laikposmu tad, kad vajadzīgā standartizētā informācija ir faktiski pieejama un tajā ņemti vērā 
vajadzīgie ieguldījumi, kas jāveic maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, jo īpaši IT jomā. Šā 
grozījuma pamatā ir Vācijas Banku nozares asociācijas (Deutsche Kreditwirtschaft) sniegtā 
informācija.

Grozījums Nr. 318
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina atbilstību iepriekš izklāstītajām 
prasībām 12 mēnešu laikā pēc ES 
standartizētā terminu un definīciju 
saraksta publicēšanas atbilstīgi 3. panta 
5. punktam un īstenošanas akta 
pieņemšanas saskaņā ar šā panta 
7. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
nodrošina atbilstību iepriekš izklāstītajām 
prasībām 12 mēnešu laikā pēc ES 
standartizētā saraksta publicēšanas 
atbilstīgi 3. panta 5. punktam un 
īstenošanas akta pieņemšanai saskaņā ar 
šā panta 7. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 320
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Tarifu informācijas dokumentu 
pārbaudes, ko pirms to īstenošanas veic 
patērētāji, lai nodrošinātu, ka tie ir 
patērētājiem ērti izmantojami.
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Or. en

Grozījums Nr. 321
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Visās dalībvalstīs īsteno tarifu 
informācijas dokumentu un glosāriju 
pārbaudes, ko pirms to īstenošanas veic 
patērētāji, lai nodrošinātu, ka tie ir 
patērētājiem ērti izmantojami.

Or. en

Pamatojums

Secinājums par to, vai informācija ir patērētājiem ērti izmantojama, nebūtu jāatstāj MPS vai 
ierēdņu ziņā. Būtu jāveic pārbaudes ar faktisku patērētāju līdzdalību, lai noteiktu, kāds 
informācijas atspoguļojums ir efektīvākais (BEUC).

Grozījums Nr. 322
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā sniedz patērētājam paziņojumu par 
visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā par brīvu sniedz patērētājam 
paziņojumu par visiem tarifiem, kas 
piemēroti viņa maksājumu kontam. Ja 
patērētājs izmanto konta pārtēriņa 
kredītlīdzekļus vairāk nekā 100 euro 
apmērā, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs sniedz ikmēneša paziņojumu par 
tarifiem.

Or. en
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Pamatojums

Lai uzlabotu pārredzamību par salīdzinoši augstu tarifu piemērošanu, kas saistīta ar 
pārtēriņa iespējas kredītlīdzekļu izmantošanu, šīs izmaksas regulāri jāuzrāda.

Grozījums Nr. 323
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā sniedz patērētājam paziņojumu par 
visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā sniedz patērētājam paziņojumu par 
visiem tarifiem un saņemtajiem un 
samaksātajiem procentiem, kas piemēroti 
viņa maksājumu kontam.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētājs saņemtu pilnu informāciju par maksājuma kontam piemērojamām izmaksām, 
paziņojumā jānorāda arī procenti.

Grozījums Nr. 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā sniedz patērētājam paziņojumu par 
visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā sniedz patērētājam paziņojumu par 
visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam. Ja pakalpojumi tiek 
piedāvāti kā finanšu pakalpojumu 
kopuma daļa, par ko tiek iekasēta 
atsevišķa maksa, finanšu pakalpojumu 
kopums ir uzskatāms par pakalpojumu un 
tarifs — par atsevišķu tarifu.
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Or. de

Grozījums Nr. 325
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā sniedz patērētājam paziņojumu par 
visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā sniedz patērētājam paziņojumu par 
visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam. Šo paziņojumu 
patērētājiem var nosūtīt, izmantojot pušu 
izvēlētos saziņas kanālus (piemēram, 
elektroniski, drukātā veidā u. c.). 
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji īsteno 
šo saistību izpildei nepieciešamos 
tehniskos pasākumus divpadsmit mēnešu 
laikā pēc šī tiesību akta pieņemšanas 
saskaņā ar šā panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā sniedz patērētājam paziņojumu par 
visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā pēc pieprasījuma sniedz patērētājam 
paziņojumu par visiem tarifiem, kas 
piemēroti viņa maksājumu kontam. Šo 
paziņojumu var patērētājiem nosūtīt, 
izmantojot pušu izvēlētos saziņas kanālus 
(piemēram, elektroniski, drukātā veidā 
u. c.).
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji īsteno 
šo saistību izpildei nepieciešamos 
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tehniskos pasākumus divpadsmit mēnešu 
laikā pēc šī tiesību akta pieņemšanas 
saskaņā ar šā panta 4. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 327
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz
gadā sniedz patērētājam paziņojumu par 
visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji par brīvu, vēlams 
vienreiz mēnesī, bet vismaz vienreiz 
ceturksnī, sniedz patērētājam paziņojumu 
par visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam.

Or. en

Grozījums Nr. 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā sniedz patērētājam paziņojumu par 
visiem tarifiem, kas piemēroti viņa 
maksājumu kontam.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā pēc patērētāja pieprasījuma sniedz 
paziņojumu par visiem tarifiem, kas 
piemēroti viņa maksājumu kontam. 
Paziņojumu var sniegt vai darīt pieejamu 
elektroniskā veidā.

Or. en

Pamatojums

Būtu ērtāk šo informāciju sniegt saistībā ar bankas paziņojumu, kas saskaņā ar maksājumu 
pakalpojumu direktīvu (MPD) jāsniedz vienreiz mēnesī. Jāļauj šo informāciju sniegt 
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elektroniskā veidā, piemēram, izmantojot elektroniskos banku pakalpojumus (MPD 
43. pants). Klients jau pašreiz saņem informāciju par viņa vai viņas izmantoto bankas 
pakalpojumu izmaksām, kas vajadzības gadījumā tiek norādītas viņa vai viņas bankas 
paziņojumā (MPD 38. panta c) punkts, 39. panta c) punkts, 47. panta c) punkts, 48. panta 
c) punkts un 43. panta 3. punkta a) apakšpunkts).

Grozījums Nr. 329
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja maksājumu pakalpojumi tiek 
sniegti kā vienots kopums, šā panta 
1. punktā minētajā paziņojumā, 
atkāpjoties no šā panta 2. punkta pirmās 
daļas a) un b) apakšpunkta, iekļauj 
tarifus, ko attiecīgajā periodā piemēro par 
visu pakalpojumu kopumu.

Or. en

Pamatojums

Somijā maksu par pakalpojumiem kontam piemēro katra mēneša beigās, un par to tiek 
noslēgta iepriekšēja vienošanās ar klientu. Informācijā tiek norādīts periods, kurā maksa par 
pakalpojumiem tiek piemērota, pakalpojumu sadalījums un pakalpojumu tarifi. Tā ir 
atsevišķa bankas paziņojuma daļa. Somijā parasti izmanto pakalpojumu kopumu, un būtu 
pietiekami klientu informēt par pakalpojumu kopuma cenu. Informāciju par atsevišķo 
pakalpojumu tarifiem sniedz kopā ar katru maksājumu.

Grozījums Nr. 330
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, 
ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
paredz mainīt kādu no tarifiem, patērētāji 
par to tiek rakstveidā informēti vismaz 
vienu kalendāro mēnesi pirms šo izmaiņu 
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piemērošanas.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a. Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, 
ja pakalpojumu sniedzējs paredz 
palielināt vienu no tarifiem, patērētāji 
saņem pilnīgu un savlaicīgu informāciju, 
drukātā veidā vai elektroniski, pirms gada 
pārskata publicēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 332
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) tarifs, ko piemēro katram 
pakalpojumam, to reižu skaits, cik 
pakalpojums izmantots attiecīgajā
periodā, un datums, kad pakalpojums tika 
izmantots;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī prasība radīs pārāk lielu slogu patērētājam un sniegs tikai nelielu ieguvumu, ņemot vērā, 
ka liela šīs informācijas daļa jau ir pieejama.
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Grozījums Nr. 333
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) tarifs, ko piemēro katram 
pakalpojumam, to reižu skaits, cik 
pakalpojums izmantots attiecīgajā 
periodā, un datums, kad pakalpojums tika 
izmantots;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izpildot šo prasību, klientam tiks sniegts nekontrolējams informācijas apjoms. Pakalpojumi ir, 
piemēram, kredīta pārvedumi, tiešais debets, karšu maksājumi un skaidras naudas izņemšana. 
Saskaņā ar MPD patērētāji ir jāinformē par pakalpojuma maksu, ko piemēro atsevišķiem 
maksājumiem (MPD 38. panta c) punkts, 39. panta c) punkts, 47. panta c) punkts, 48. panta 
c) punkts un 43. panta 3. punkta a) apakšpunkts). Nav nepieciešams dublēt minēto 
informāciju.

Grozījums Nr. 334
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) tarifs, ko piemēro katram 
pakalpojumam, to reižu skaits, cik 
pakalpojums izmantots attiecīgajā periodā, 
un datums, kad pakalpojums tika 
izmantots;

a) tarifs, ko piemēro katram 
pakalpojumam, to reižu skaits, cik 
pakalpojums izmantots attiecīgajā periodā, 
un datums, kad pakalpojums tika 
izmantots, vai gadījumā, ja patērētājs 
iegādājās citus pakalpojumus, kas 
apvienoti vienā kopumā, — par 
pakalpojumu kopumu piemērotais tarifs;

Or. en
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Grozījums Nr. 335
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

t) kopējā piemēroto tarifu summa par katru 
pakalpojumu, kas sniegts attiecīgajā 
periodā;

b) kopējā piemēroto tarifu summa par katru 
pakalpojumu, kas sniegts attiecīgajā 
periodā, vai gadījumā, ja patērētājs ir 
iegādājies dažādus pakalpojumus, kas 
apvienoti vienā pakalpojumu kopumā, 
papildu izmaksas par katru pakalpojumu, 
ja tās pārsniedz maksimālo kopumā 
iekļauto pakalpojumu apjomu, un papildu 
izmaksas par katru izmantoto 
pakalpojumu, kas nav iekļauts kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

u) kopējā piemēroto tarifu summa par 
visiem pakalpojumiem, kas sniegti 
attiecīgajā periodā.

c) kopējā piemēroto tarifu summa par 
visiem pakalpojumiem, kas sniegti 
attiecīgajā periodā, vai gadījumā, ja 
patērētājs ir iegādājies dažādus 
pakalpojumus, kas apvienoti vienā 
pakalpojumu kopumā, kopējā papildu 
izmaksu summa, ja tās pārsniedz 
maksimālo kopumā iekļauto pakalpojumu 
apjomu, un kopējā izmantoto 
pakalpojumu papildu izmaksu summa, 
kas nav iekļauti kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 337
Sven Giegold
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vidējais atlikums un kopējā uzkrāto 
procentu summa attiecīgajā periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 338
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kopējā uzkrāto procentu summa 
attiecīgajā periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 339
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) attiecīgajā periodā kontā uzkrātie un 
samaksātie procenti;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)



PE516.948v02-00 134/165 AM\1002483LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pārtēriņa procentu likmes apmērs un 
kopējā samaksātā pārtēriņa procentu 
summa attiecīgajā periodā;

Or. de

Grozījums Nr. 341
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) konta pārtēriņa dienu skaits un kopējā 
samaksāto procentu summa attiecīgajā 
periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 342
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) konta pārtēriņa dienu skaits, 
piemērotās procentu likmes un kopējā 
attiecīgajā periodā samaksāto procentu 
summa;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) iepriekšējs paziņojums par tarifiem, 
kas tiks piemēroti nākamajā periodā, kā 
arī tarifi, kas tiks piemēroti, ja patērētājs 
neveiks nekādus pasākumus, kas 
jānorāda šajā dokumentā, lai nepieļautu 
attiecīgā tarifa piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 344
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) iepriekšējs paziņojums par tarifiem, 
kas tiks piemēroti nākamajā periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 345
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) iepriekšējs paziņojums par 
iespējamām izmaiņām vai tarifu 
palielinājumiem, kas tiks piemēroti 
nākamajā periodā;

Or. en
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Grozījums Nr. 346
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosaukums “Paziņojums par 
piemērotajiem tarifiem” tiek saskatāmi 
iekļauts paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem pirmās lappuses augšdaļā blakus 
vienotam simbolam, lai šo dokumentu 
nošķirtu no citas dokumentācijas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tik sīki izklāstīta tarifu informācija direktīvā nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 347
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosaukums “Paziņojums par 
piemērotajiem tarifiem” tiek saskatāmi 
iekļauts paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem pirmās lappuses augšdaļā blakus 
vienotam simbolam, lai šo dokumentu 
nošķirtu no citas dokumentācijas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Par formātu jālemj dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 348
Jean-Paul Gauzès
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosaukums “Paziņojums par 
piemērotajiem tarifiem” tiek saskatāmi 
iekļauts paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem pirmās lappuses augšdaļā blakus 
vienotam simbolam, lai šo dokumentu 
nošķirtu no citas dokumentācijas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, 
lai noteiktu paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta paziņojumā par 
tarifiem.

4. Dalībvalstis nosaka 3. panta 1. punktā 
minētā paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem formātu.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm jāļauj noteikt, kādā veidā sniegt patērētājiem paziņojumu par tarifiem, jo 
tādējādi ir iespējams ņemt vērā valsts īpatnības.

Grozījums Nr. 350
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, 
lai noteiktu paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta paziņojumā par 
tarifiem.

4. Dalībvalstis nosaka paziņojuma par 
piemērotajiem tarifiem formātu, tā vienoto 
simbolu un secību, kādā 3. panta 1. punktā
minētos pakalpojumus izklāsta paziņojumā 
par tarifiem.

Or. en

Pamatojums

Tik sīki izklāstīta tarifu informācija direktīvā nav nepieciešama.

Grozījums Nr. 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, 
lai noteiktu paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta paziņojumā par 
tarifiem.

4. Dalībvalstis nosaka paziņojuma par 
piemērotajiem tarifiem formātu, tā vienoto 
simbolu un secību, kādā 1. panta 5. punktā 
minētos pakalpojumus izklāsta paziņojumā 
par tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 352
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 



AM\1002483LV.doc 139/165 PE516.948v02-00

LV

noteiktu paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta paziņojumā par 
tarifiem.

noteiktu paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus, kā arī citus pakalpojumus
izklāsta paziņojumā par tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 
noteiktu paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta paziņojumā par 
tarifiem.

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 25. pantu, lai 
noteiktu paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta paziņojumā par 
tarifiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 354
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 
noteiktu paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 5. punktā minētos 
pakalpojumus izklāsta paziņojumā par 
tarifiem.

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 
noteiktu paziņojuma par piemērotajiem 
tarifiem formātu, tā vienoto simbolu un 
secību, kādā 3. panta 1. punktā minētos
pakalpojumus izklāsta paziņojumā par 
tarifiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 355
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Patērētāju veiktā paziņojumu par 
tarifiem pārbaude visās dalībvalstīs jāveic 
pirms tās īstenošanas, lai nodrošinātu, ka 
paziņojumi par tarifiem ir patērētājiem 
ērti izmantojami.

Or. en

Grozījums Nr. 356
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto terminus un
definīcijas, kas iekļautas 3. panta 5. punktā 
minētajā visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto definīcijas, kas 
iekļautas 3. panta 5. punktā minētajā 
visraksturīgāko pakalpojumu sarakstā. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji šīs 
saistības izpilda divpadsmit mēnešu laikā 
pēc ES standartizētā saraksta 
publicēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 357
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto terminus un 
definīcijas, kas iekļautas 3. panta 5. punktā 
minētajā visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto terminus un 
definīcijas, kas iekļautas 3. panta 5. punktā 
minētajā visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstā. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji šīs saistības izpilda divpadsmit 
mēnešu laikā pēc standartizētā terminu 
un definīciju saraksta publicēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto terminus un 
definīcijas, kas iekļautas 3. panta 5. punktā 
minētajā visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji lieto 
terminus un definīcijas, kas iekļautas 
3. panta 5. punktā minētajā ar maksājumu
kontu saistīto pakalpojumu sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 359
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
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maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto terminus un 
definīcijas, kas iekļautas 3. panta 5. punktā 
minētajā visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstā.

maksājumu pakalpojumu sniedzēji lieto 
terminus un definīcijas, kas iekļautas 
3. panta 5. punktā minētajā pakalpojumu 
sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto terminus un 
definīcijas, kas iekļautas 3. panta 5. punktā 
minētajā visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstā.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 361
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto terminus un 
definīcijas, kas iekļautas 3. panta 5. punktā 
minētajā visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto terminus un 
definīcijas, kas iekļautas 3. panta 1. punktā 
minētajā visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstā.

Or. de
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Grozījums Nr. 362
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto terminus un 
definīcijas, kas iekļautas 3. panta 5. punktā
minētajā visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka līgumu 
informācijā un komercinformācijā 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
attiecīgos gadījumos lieto terminus un 
definīcijas, kas iekļautas 3. panta 1. punktā
minētajā visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar ierosinājumu svītrot 3. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai līgumu informācijā un 
komercinformācijā ar nosacījumu, ka tie 
attiecīgos gadījumos norāda attiecīgo 
terminu 3. panta 5. punktā minētajā 
sarakstā. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nelieto zīmolvārdus tarifu 
informācijas dokumentā vai paziņojumā 
par tarifiem.

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai līgumu informācijā un 
komercinformācijā ar nosacījumu, ka tie 
attiecīgos gadījumos norāda attiecīgo 
terminu 3. panta 1. punktā minētajā 
sarakstā.

Or. en

Pamatojums

Informēšana pirms maksas par pakalpojumu piemērošanas un pēc tās ir būtisks 
komercinformācijas un ar klientu noslēgtā līguma elements. Patērētājs nevar sasaistīt 
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maksājumu izmaksas ar paziņojumu par piemērotajiem tarifiem un standarta cenrādi, ja nav 
sasaistes ar zīmolu un viņa vai viņas noslēgto līgumu. Pēdējais teikums 6. panta 2. punktā, 
šķiet, ir pretrunā MPD un parastajām patērētāju informēšanas prasībām, kā arī šīs direktīvas 
4. panta 2. punktam.

Grozījums Nr. 364
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai līgumu informācijā un 
komercinformācijā ar nosacījumu, ka tie 
attiecīgos gadījumos norāda attiecīgo 
terminu 3. panta 5. punktā minētajā 
sarakstā. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nelieto zīmolvārdus tarifu 
informācijas dokumentā vai paziņojumā 
par tarifiem.

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai līgumu informācijā un 
komercinformācijā, tarifu informācijas 
dokumentā vai paziņojumā par tarifiem ar 
nosacījumu, ka tie attiecīgos gadījumos 
norāda attiecīgo definīciju 3. panta 
5. punktā minētajā sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai līgumu informācijā un 
komercinformācijā ar nosacījumu, ka tie 
attiecīgos gadījumos norāda attiecīgo 
terminu 3. panta 5. punktā minētajā 
sarakstā. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nelieto zīmolvārdus tarifu 
informācijas dokumentā vai paziņojumā 
par tarifiem.

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai līgumu informācijā un 
komercinformācijā ar nosacījumu, ka tie 
attiecīgos gadījumos norāda attiecīgo 
terminu 3. panta 1. punktā minētajā 
sarakstā.
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Or. de

Grozījums Nr. 366
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai līgumu informācijā un 
komercinformācijā ar nosacījumu, ka tie 
attiecīgos gadījumos norāda attiecīgo 
terminu 3. panta 5. punktā minētajā 
sarakstā. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nelieto zīmolvārdus tarifu 
informācijas dokumentā vai paziņojumā 
par tarifiem.

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai līgumu informācijā un 
komercinformācijā ar nosacījumu, ka tie 
attiecīgos gadījumos norāda attiecīgo 
terminu 3. panta 5. punktā minētajā 
sarakstā. Tarifu informācijas dokumentā 
vai paziņojumā par tarifiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji zīmolvārdus lieto 
tikai papildus attiecīgajam terminam 
sarakstā, kas minēts 3. panta 5. punktā, 
un šos nosaukumus liek iekavās.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir panākt, lai ar maksājumu kontu saistītajos informācijas dokumentos 
tiktu sniegta pilnīgāka informācija. Šis grozījums ir ierosināts, pateicoties Vācijas Banku 
nozares asociācijas (Deutsche Kreditwirtschaft) un Austrijas krājbanku sniegtajam 
ieguldījumam.

Grozījums Nr. 367
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai līgumu informācijā un
komercinformācijā ar nosacījumu, ka tie 
attiecīgos gadījumos norāda attiecīgo 

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai komercinformācijā ar 
nosacījumu, ka tie attiecīgos gadījumos 
norāda attiecīgo terminu 3. panta 5. punktā 
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terminu 3. panta 5. punktā minētajā 
sarakstā. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nelieto zīmolvārdus tarifu 
informācijas dokumentā vai paziņojumā 
par tarifiem.

minētajā sarakstā. Maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nelieto zīmolvārdus 
tarifu informācijas dokumentā, paziņojumā 
par tarifiem vai līgumu informācijā.

Or. en

Grozījums Nr. 368
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pants svītrots
Salīdzināšanas tīmekļa vietnes

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem 
ir piekļuve vismaz vienai tīmekļa vietnei, 
kurā valsts līmenī salīdzināti tarifi, ko 
saistībā ar maksājumu kontos 
piedāvātajiem pakalpojumiem piemēro 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, 
saskaņā ar 2. un 3. punktu.
2. Dalībvalstis izveido brīvprātīgu 
akreditācijas sistēmu, kas paredzēta 
privāto operatoru nodrošinātām tīmekļa 
vietnēm, kurās salīdzināti tarifi, ko 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
piemēro saistībā ar maksājumu kontos 
piedāvātajiem pakalpojumiem. Lai 
saņemtu akreditāciju, salīdzināšanas 
tīmekļa vietnei, ko nodrošina privātais 
operators, jāatbilst šādiem nosacījumiem:
a) tās darbība ir neatkarīga no jebkāda 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja;
b) tajā lietota skaidra valoda un attiecīgos 
gadījumos 3. panta 5. punktā minētie 
termini;
c) tajā nodrošināta aktuāla informācija;
d) tajā nodrošināts pietiekami plašs 
pārskats par maksājumu kontu tirgu;
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e) tajā nodrošināta efektīva izziņu un 
sūdzību izskatīšanas procedūra.
3. Ja nav saskaņā ar 2. punktu akreditētas 
tīmekļa vietnes, dalībvalstis nodrošina, ka 
tiek izveidota tīmekļa vietne, kuru 
nodrošina 20. pantā minētā kompetentā 
iestāde vai jebkura cita kompetenta 
publiska iestāde. Ja ir saskaņā ar 
2. punktu akreditēta tīmekļa vietne, 
dalībvalstis var nolemt izveidot vēl vienu 
tīmekļa vietni, kuru nodrošina 20. pantā 
minētā kompetentā iestāde vai jebkura 
cita kompetenta publiska iestāde. 
Attiecībā uz tīmekļa vietnēm, ko 
nodrošina kompetentās iestādes saskaņā 
ar 1. punktu, ievēro 2. punkta a) līdz 
e) apakšpunktu.
4. Dalībvalstis saglabā tiesības atteikt 
privātajiem operatoriem akreditācijas 
piešķiršanu vai atcelt piešķirtu 
akreditāciju, ja netiek ievēroti 2. punktā 
noteiktie pienākumi.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem 
ir pieejama atbilstīga 1. punktā minētā 
informācija par tīmekļa vietnēm. Tas 
attiecīgos gadījumos ietver publiski 
pieejama akreditētu salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu reģistra uzturēšanu.

Or. en

Pamatojums

Cenu salīdzināšanas tīmekļa vietnes neietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā, kas ir 
konkrēti saistīta ar maksājumu kontiem.

Grozījums Nr. 369
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
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piekļuve vismaz vienai tīmekļa vietnei, 
kurā valsts līmenī salīdzināti tarifi, ko 
saistībā ar maksājumu kontos 
piedāvātajiem pakalpojumiem piemēro 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, 
saskaņā ar 2. un 3. punktu.

piekļuve vismaz vienai tīmekļa vietnei, 
kurā valsts līmenī un saskaņā ar 2. un 
3. punktu salīdzināti:

a) tarifi, ko saistībā ar maksājumu kontos 
piedāvātajiem pakalpojumiem piemēro 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji un
b) faktori, kas nosaka pakalpojumu 
sniegšanas līmeni, ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, 
tostarp filiāļu skaitu un bankomātu 
skaitu; attiecībā uz abiem rādītājiem 
jānosaka skaitliskās vērtības, kas 
paredzētas konkrētajam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam un attiecīgā 
gadījumā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju tīklam; turklāt jānorāda 
informācija par to, cik tālu no 
salīdzināšanas tīmekļa vietnes lietotāja ir
tuvākā attiecīgā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja filiāle.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka salīdzināšanas tīmekļa vietnē pienācīgi tiek ņemti vērā 
filiāļu un bankomātu tīkli, tādējādi veicinot efektīvāku konkurences jēdzienu, jo Komisijas 
priekšlikumā tiek piedāvāta vienīgi šaura uzmanības koncentrēšana uz cenām. Šis grozījums 
ir ierosināts, pateicoties Vācijas Kooperatīvo banku konfederācijas un Vācijas Krājbanku 
konfederācijas sniegtajam ieguldījumam.

Grozījums Nr. 370
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
piekļuve vismaz vienai tīmekļa vietnei, 
kurā valsts līmenī salīdzināti tarifi, ko 
saistībā ar maksājumu kontos 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
piekļuve vismaz vienai tīmekļa vietnei, 
kurā valsts līmenī salīdzināti tarifi, ko 
saistībā ar maksājumu kontos 
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piedāvātajiem pakalpojumiem piemēro 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, 
saskaņā ar 2. un 3. punktu.

piedāvātajiem pakalpojumiem piemēro 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kā arī 
dažādu pakalpojumu sniedzēju piedāvāto 
pakalpojumu klāsts un kvalitāte saskaņā 
ar 2. un 3. punktu.

Or. de

Grozījums Nr. 371
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
piekļuve vismaz vienai tīmekļa vietnei, 
kurā valsts līmenī salīdzināti tarifi, ko 
saistībā ar maksājumu kontos 
piedāvātajiem pakalpojumiem piemēro 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji,
saskaņā ar 2. un 3. punktu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
piekļuve vismaz vienai tīmekļa vietnei, 
kurā iekļauts to tarifu salīdzinājums valsts 
līmenī, ko saistībā ar maksājumu kontos 
piedāvātajiem pakalpojumiem piemēro 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji saskaņā 
ar 2. vai 3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
piekļuve vismaz vienai tīmekļa vietnei, 
kurā valsts līmenī salīdzināti tarifi, ko 
saistībā ar maksājumu kontos
piedāvātajiem pakalpojumiem piemēro 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji,
saskaņā ar 2. un 3. punktu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
piekļuve par brīvu vismaz vienai tīmekļa 
vietnei, kurā valsts līmenī salīdzināti tarifi 
un procentu likmes, ko saistībā ar 
maksājumu kontiem piemēro maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar 2. un 
3. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 373
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
piekļuve vismaz vienai tīmekļa vietnei, 
kurā valsts līmenī salīdzināti tarifi, ko 
saistībā ar maksājumu kontos 
piedāvātajiem pakalpojumiem piemēro 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji,
saskaņā ar 2. un 3. punktu.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
piekļuve vismaz vienai tīmekļa vietnei, 
kurā valsts līmenī salīdzināti tarifi, ko 
saistībā ar maksājumu kontiem saistītajiem 
pakalpojumiem piemēro maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar 2. un 
3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 374
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido brīvprātīgu
akreditācijas sistēmu, kas paredzēta privāto 
operatoru nodrošinātām tīmekļa vietnēm, 
kurās salīdzināti tarifi, ko maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piemēro saistībā ar 
maksājumu kontos piedāvātajiem 
pakalpojumiem. Lai saņemtu akreditāciju, 
salīdzināšanas tīmekļa vietnei, ko 
nodrošina privātais operators, jāatbilst 
šādiem nosacījumiem:

2. Dalībvalstis izveido obligātu 
akreditācijas sistēmu, kas paredzēta privāto 
operatoru nodrošinātām tīmekļa vietnēm, 
kurās salīdzināti 7. panta 1. punktā 
minētie salīdzināmie elementi, kas tiek 
piedāvāti maksājumu kontos. Lai saņemtu 
akreditāciju, salīdzināšanas tīmekļa vietnei, 
ko nodrošina privātais operators, jāatbilst 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka salīdzināšanas tīmekļa vietnē pienācīgi tiek ņemti vērā 
filiāļu un bankomātu tīkli, tādējādi veicinot efektīvāku konkurences jēdzienu, jo Komisijas 
priekšlikumā tiek piedāvāta vienīgi šaura uzmanības koncentrēšana uz cenām. Šis grozījums 
ir ierosināts, pateicoties Vācijas Kooperatīvo banku konfederācijas sniegtajam ieguldījumam.
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Grozījums Nr. 375
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis izveido brīvprātīgu 
akreditācijas sistēmu, kas paredzēta privāto 
operatoru nodrošinātām tīmekļa vietnēm, 
kurās salīdzināti tarifi, ko maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piemēro saistībā ar
maksājumu kontos piedāvātajiem 
pakalpojumiem. Lai saņemtu akreditāciju, 
salīdzināšanas tīmekļa vietnei, ko 
nodrošina privātais operators, jāatbilst 
šādiem nosacījumiem:

2. Dalībvalstis izveido brīvprātīgu 
akreditācijas sistēmu, kas paredzēta privāto 
operatoru nodrošinātām tīmekļa vietnēm, 
kurās salīdzināti tarifi un procentu likmes, 
ko maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
piemēro maksājumu kontiem. Lai saņemtu 
akreditāciju, salīdzināšanas tīmekļa vietnei, 
ko nodrošina privātais operators, jāatbilst 
šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 376
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās darbība ir neatkarīga no jebkāda 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja;

a) tā ir juridiski neatkarīga no jebkāda 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja;

Or. en

Pamatojums

Darbības neatkarība vēl nenodrošina to, ka nepastāv interešu konflikts. Juridiskā neatkarība 
var labāk nodrošināt salīdzinājumu objektivitāti.

Grozījums Nr. 377
Olle Ludvigsson
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās darbība ir neatkarīga no jebkāda 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja;

a) tā ir finansiāli un operatīvi neatkarīga 
no jebkāda maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja;

Or. en

Grozījums Nr. 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās darbība ir neatkarīga no jebkāda 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja;

a) tā ir neatkarīga no jebkāda maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja;

Or. en

Grozījums Nr. 379
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās darbība ir neatkarīga no jebkāda 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja;

a) tās darbība ir neatkarīga no jebkāda 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja; 
informācijai par tīmekļa vietnes īpašnieku 
un pakalpojumu sniedzēju jābūt viegli 
pieejamai un pamanāmai;

Or. en

Grozījums Nr. 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tajā ir skaidri norādīta informācija 
par tās īpašniekiem un finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 381
Werner Langen

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tajā lietota skaidra valoda un attiecīgos 
gadījumos 3. panta 5. punktā minētie 
termini;

b) tajā lietota skaidra valoda un attiecīgos 
gadījumos 3. panta 1. punktā minētie 
termini;

Or. de

Grozījums Nr. 382
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tajā lietota skaidra valoda un attiecīgos 
gadījumos 3. panta 5. punktā minētie 
termini;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 383
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tajā nodrošināta aktuāla informācija; c) tajā nodrošināta aktuāla, visaptveroša, 
precīza un patērētājiem ērti izmantojama
informācija;

Or. en

Grozījums Nr. 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tajā nodrošināta aktuāla informācija; c) tajā nodrošināta aktuāla, precīza, 
uzticama un patērētājiem ērti 
izmantojama informācija;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tajā nodrošināts pietiekami plašs 
pārskats par maksājumu kontu tirgu;

d) tajā nodrošināts pietiekami plašs 
pārskats par maksājumu kontu tirgu, 
pieņemot pieprasījumus par iekļaušanu 
vietnē no visiem maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem attiecīgajā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tajā nodrošināts pietiekami plašs 
pārskats par maksājumu kontu tirgu;

d) tajā nodrošināts pietiekami plašs 
pārskats par maksājumu kontu tirgu un 
nodrošināta informācija par to, cik liela 
tirgus daļa ir iekļauta tīmekļa vietnē;

Or. en

Grozījums Nr. 387
Philippe De Backer

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) tajā nodrošināta informācija, bet 
netiek sniegti nekādi ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 388
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) tajā nodrošināta informācija, bet 
netiek sniegti nekādi ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem tiek piemērota maksa par 
iekļaušanu šādās vietnēs, šī maksa 
nedrīkst būt diskriminējoša un tā 
jānorāda attiecīgajā tīmekļa vietnē.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nepieļaut neobjektīvu attieksmi pret vietnē uzskaitītajiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā to, kurš maksā vairāk.

Grozījums Nr. 390
Jean-Paul Gauzès

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem nav jāuzņemas 
atbildība par informāciju, kas ietverta 
akreditētajās vai neakreditētajās tīmekļa 
vietnēs, ņemot vērā to, ka tie nebūs 
atbildīgi par to nodrošināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Kompetentajai Eiropas uzraudzības 
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iestādei ir jāpiešķir pilnvaras pieņemt 
tehnisko standartu projektus, lai noteiktu 
standartus salīdzinājuma tīmekļa vietņu 
darbības nosacījumiem, kā noteikts 
2. punktā, jo īpaši faktoriem, kas nosaka 
pakalpojumu sniegšanas līmeni, ko 
nodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, tostarp konkrētā maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja un attiecīgā 
gadījumā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju grupas filiāļu skaitu un 
bankomātu skaitu, kā arī informāciju par 
to, cik tālu no salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes lietotāja atrodas vistuvākā 
attiecīgā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja filiāle.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt efektīvus standartus konkurences veicināšanai. Tas ir 
ierosināts, pateicoties Vācijas Kooperatīvo banku konfederācijas un Vācijas Krājbanku 
konfederācijas sniegtajam ieguldījumam.

Grozījums Nr. 392
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai atvieglotu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju Eiropas Savienībā 
piemēroto tarifu pārskatāmību, Eiropas 
Komisija izveido aktuālu, neatkarīgu, 
precīzu, uzticamu un patērētājam ērti 
izmantojamu portālu, kurā ir iekļautas 
saites uz akreditētajām salīdzināšanas 
tīmekļa vietnēm attiecīgajās dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 393
Olle Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija izveido un pastāvīgi 
atjaunina publiski pieejamu Savienības 
tīmekļa vietni, kurā ir iekļautas saites uz 
visām salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, ko 
valstu līmenī nodrošina kompetentās 
iestādes un akreditētie privātie operatori.

Or. en

Grozījums Nr. 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līdz 2018. gada beigām jāizstrādā arī 
Eiropas tīmekļa vietnes, kurās tiek 
salīdzināti tarifi, ko saistībā ar 
maksājumu kontos piedāvātajiem 
pakalpojumiem piemēro maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji dažādās 
dalībvalstīs.
Eiropas Komisija līdz minētajam 
datumam izveido publisku Eiropas līmeņa 
salīdzināšanas tīmekļa vietni, kuras 
darbība tiek nodrošināta sadarbībā ar 
EBI.
Līdz minētajam datumam Eiropas 
Komisija, izmantojot deleģēto aktu 
saskaņā ar 24. pantu, izstrādā arī 
brīvprātīgu privāto Eiropas salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu akreditācijas shēmu. Lai 
piešķirtu akreditāciju, Eiropas 
salīdzināšanas tīmekļa vietnēs, ko 
nodrošina privātie operatori, jāievēro visi 
2. punktā minētie nosacījumi. Eiropas 
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Komisija saglabā tiesības atteikt vai 
atsaukt akreditāciju privātajiem 
operatoriem, ja tie neievēro 2. punktā 
paredzētās saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b Eiropas Komisija izveido un pastāvīgi 
atjaunina vienotu portālu, kas paredzēts, 
lai nodrošinātu saites uz akreditētām 
salīdzināšanas tīmekļa vietnēm katrā 
dalībvalstī un Eiropas līmenī.
Šajā portālā patērētājiem tiek nodrošināts 
arī saskaņā ar 3. pantu pieņemtais 
Savienības standartizētās terminoloģijas 
glosārijs un norādījumi par maksājumu 
kontu pārrobežu maiņu.
Portālā arī tiek publicēts un izveidots 
viegli pieejams 20. pantā minēto dažādo 
valstu kompetento iestāžu saraksts un 
kontaktinformācija.

Or. en

Grozījums Nr. 396
Sven Giegold
Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Salīdzināšanas tīmekļa vietņu Savienības 
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portāls
1. Dalībvalstis paziņo Komisijai un EBI, 
kādas salīdzināšanas tīmekļa vietnes 
darbojas atbilstīgi 7. panta 1. un 
2. punktam.
2. Komisija sadarbībā ar EBI izveido 
publiski pieejamu valstu līmenī izveidoto 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu Savienības 
portālu, paredzot iespēju vienu iepretī 
otram salīdzināt dažādās dalībvalstīs 
piedāvātos maksājumu kontus. Lai 
pilnveidotu šo informāciju, Savienības 
portālā patērētājiem tiek nodrošināts 
glosārijs, kurā ir ietverta saskaņā ar 
3. panta 4. punktu pieņemtā Savienības 
standartizētā terminoloģija un praktiski 
norādījumi par maksājumu kontu 
pārrobežu maiņu.

Or. en

Pamatojums

Atbalsta 57. grozījuma referentu viedokli. Jārūpējas arī par ES iedzīvotājiem, kuri arvien 
vairāk izmanto mobilitātes iespējas un jāveicina vienotais tirgus ar maksājumu kontiem 
saistīto pakalpojumu jomā.

Grozījums Nr. 397
Syed Kamall

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par to, vai 
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un nodrošina atsevišķu 
informāciju par izmaksām un tarifiem, ko 
piemēro katram no produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts 
kopumā.

1. Neskarot 4. panta 2. punktu,
dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu finanšu pakalpojumu vai produktu kā 
daļa no kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par to, vai 
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un, ja ir iespējams, nodrošina 
atsevišķu informāciju par tarifiem, ko 
piemēro katram no pārējiem finanšu 
produktiem un pakalpojumiem, kas tiek 
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piedāvāts kopumā, ja katru no šiem 
finanšu produktiem un pakalpojumiem ir 
iespējams iegādāties atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka ir atšķirība starp kontiem, kuros tiek piedāvāti vairāki pakalpojumi, un kontiem, 
kuri ietilpst vienā kopumā ar citiem finanšu pakalpojumiem, piemēram, apdrošināšanu. 
Pēdējā minētajā gadījumā šos pakalpojumus nav iespējams atdalīt vienu no otra. Tādēļ 
jāievieš prasība šādos gadījumos nodrošināt, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēji brīdina 
patērētājus par izmaksām, kas saistītas ar maksājumu konta kopuma atvēršanu, un ka tie ir 
pārbaudījuši klienta atbilstību pakalpojuma kopuma piešķiršanas prasībām.

Grozījums Nr. 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par to, vai 
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un nodrošina atsevišķu 
informāciju par izmaksām un tarifiem, ko 
piemēro katram no produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts 
kopumā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par to, vai 
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un nodrošina atsevišķu 
informāciju par izmaksām un tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 399
Sharon Bowles

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par to, vai 
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un nodrošina atsevišķu 
informāciju par izmaksām un tarifiem, ko 
piemēro katram no produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts 
kopumā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par to, vai 
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un nodrošina atsevišķu 
informāciju par izmaksām un tarifiem, ko 
piemēro katram no produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts 
kopumā, lai nodrošinātu pilnīgu 
šķērssubsidēto maksājumu pārredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 400
Sven Giegold

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par to, vai
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un nodrošina atsevišķu 
informāciju par izmaksām un tarifiem, ko 
piemēro katram no produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts 
kopumā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu kontā ar pamatfunkcijām, kas 
noteiktas 16. pantā, iekļautie pakalpojumi
tiek piedāvāti kopā ar citiem 
pakalpojumiem vai produktiem kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs savlaicīgi pirms līguma 
slēgšanas ar patērētāju par maksājumu 
konta atvēršanu informē patērētāju, ka 
šādus pakalpojumus vai produktus ir 
iespējams iegādāties atsevišķi, un 
nodrošina atsevišķu informāciju par 
izmaksām un tarifiem, ko piemēro katram 
no pakalpojumiem vai produktiem, kas 
tiek piedāvāti kopumā.

Or. en

Pamatojums

Sasaistīšana (proti, patērētāju piespiešana iegādāties kopumu tad, ja atsevišķos elementus ir 
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iespējams nodrošināt atsevišķi) būtu jāaizliedz. Visi pakalpojumi, ko nodrošina papildus 
maksājumu kontam, jāuzskaita atsevišķi un patērētājam jāļauj izvēlēties, vai tas vēlas tos 
iegādāties. (Grozījums ierosināts, pamatojoties uz Finanšu pakalpojumu lietotāju grupas 
(FSUG) un patērētāju grupas BEUC ieteikumiem).

Grozījums Nr. 401
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par to, vai 
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un nodrošina atsevišķu 
informāciju par izmaksām un tarifiem, ko
piemēro katram no produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts 
kopumā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par to, vai 
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un, ja ir iespējams, nodrošina 
atsevišķu informāciju par izmaksām un 
tarifiem, ko piemēro katram no produktiem 
un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts 
kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par to, vai
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un nodrošina atsevišķu 
informāciju par izmaksām un tarifiem, ko 
piemēro katram no produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs savlaicīgi pirms līguma 
slēgšanas par maksājumu konta 
atvēršanu informē patērētāju, ka 
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un nodrošina atsevišķu 
informāciju par izmaksām un tarifiem, ko 
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kopumā. piemēro katram no produktiem un 
pakalpojumiem, kas tiek piedāvāts 
kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 403
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Patērētājam jānodrošina iespēja 
iegādāties atsevišķi pakalpojumus, kas 
nav iekļauti maksājumu kontā ar 
pamatfunkcijām, kā noteikts 16. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Turklāt maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem jāļauj attiecīgos gadījumos 
brīvi piedāvāt kreditēšanas produktus kā 
atsevišķus pakalpojumus klientiem, kas ir 
pamata maksājumu kontu turētāji. 
Piekļuvi pamata maksājumu kontam vai 
tā izmantošanu nekādā gadījumā nedrīkst 
aizliegt vai piešķirt atkarībā no šādu 
pakalpojumu vai produktu iegādes.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Sven Giegold
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Verts/ALE grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkts netiek piemērots 
gadījumos, kad kopā ar maksājumu kontu 
tiek piedāvāti tikai tie pakalpojumi, kuri 
atbilst Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 
3. punktam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir svītrots, jo tas vairs nav nepieciešams, ja 1. punktā tiek atļauta pamata 
maksājumu konta definīcijā (16. pants) ietverto pakalpojumu sasaistīšana.

Grozījums Nr. 406
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punkts netiek piemērots 
gadījumos, kad kopā ar maksājumu kontu 
tiek piedāvāti tikai tie pakalpojumi, kuri 
atbilst Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 
3. punktam.

svītrots

Or. en


