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Grozījums Nr. 1
Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu 
„Eiropa 2020: stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” 
(COM(2010)2020),

Or. en

Grozījums Nr. 2
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā iekšējā tirgus vienmērīga darbība
un modernas, sociāli iekļaujošas
ekonomikas attīstība ir atkarīga no banku 
pamatpakalpojumu vispārējas 
nodrošināšanas un sociāli atbildīgas 
banku nozares;

A. tā kā iekšējā tirgus vienmērīgai 
darbībai un modernas, uz zināšanām 
balstītas ekonomikas attīstībai būtu 
jāveicina izaugsme, konkurence un 
lielāka efektivitāte ES banku nozarē, kas 
attiecīgi jāreglamentē, lai izvairītos no 
negatīvas ārējās ietekmes uz Savienības 
ekonomiku un sabiedrību kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā iekšējā tirgus vienmērīga darbība A. tā kā iekšējā tirgus vienmērīga darbība 
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un modernas, sociāli iekļaujošas 
ekonomikas attīstība ir atkarīga no banku 
pamatpakalpojumu vispārējas 
nodrošināšanas un sociāli atbildīgas banku 
nozares;

un modernas, sociāli iekļaujošas 
ekonomikas attīstība ir atkarīga no 
pieejamu un viegli sasniedzamu banku 
pamatpakalpojumu vispārējas 
nodrošināšanas un sociāli atbildīgas banku 
nozares;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā iekšējā tirgus vienmērīga darbība 
un modernas, sociāli iekļaujošas 
ekonomikas attīstība ir atkarīga no banku 
pamatpakalpojumu vispārējas 
nodrošināšanas un sociāli atbildīgas banku 
nozares;

A. tā kā iekšējā tirgus vienmērīga darbība 
un modernas, sociāli iekļaujošas 
ekonomikas attīstība cita starpā ir atkarīga 
no banku pamatpakalpojumu vispārējas 
nodrošināšanas un sociāli atbildīgas banku 
nozares;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā ES banku nozares galvenajam 
mērķim joprojām jābūt finansējuma 
nodrošināšanai reālās ekonomikas 
vajadzībām, vienlaikus veicinot arī banku 
pamatpakalpojumu nodrošināšanu visiem 
ES iedzīvotājiem, kuriem vēl nav bankas 
konta tajā dalībvalstī, kur tie iesnieguši 
pieprasījumu šāda konta atvēršanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem ir 
priekšnosacījums, lai patērētāji varētu 
izmantot iekšējā tirgus piedāvātās 
priekšrocības, proti, priekšrocības, ko 
sniedz pārrobežu migrācija, naudas 
pārvedumi un preču un pakalpojumu 
iegāde par nediskriminējošām cenām; tā 
kā ir aplēsts, ka, nespējot izmantot 
izdevību, ko sniedz piekļuve maksājumu 
kontam, patērētājs gadā zaudē no 
EUR 185 līdz EUR 365;

B. tā kā banku pamatpakalpojumi veicina 
galveno maksājumu instrumentu 
pieejamību patērētājiem ar zemiem 
ienākumiem, lai tie varētu noguldīt, 
pārskaitīt un izņemt naudu iekšējā tirgū, 
jo īpaši šķērsojot robežu, veicot naudas 
pārvedumus un iegādājoties preces un 
pakalpojumus; tā kā zaudēto iespēju 
izmaksas saistībā ar piekļuvi visiem 
maksājumu instrumentiem, izņemot 
skaidru naudu, būtu rūpīgi jāaprēķina un 
jāizskaidro;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem ir priekšnosacījums, 
lai patērētāji varētu izmantot iekšējā tirgus 
piedāvātās priekšrocības, proti, 
priekšrocības, ko sniedz pārrobežu 
migrācija, naudas pārvedumi un preču un 
pakalpojumu iegāde par nediskriminējošām 
cenām; tā kā ir aplēsts, ka, nespējot 
izmantot izdevību, ko sniedz piekļuve 
maksājumu kontam, patērētājs gadā zaudē 
no EUR 185 līdz EUR 365;

B. tā kā piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem ir viens no 
priekšnosacījumiem, lai patērētāji varētu 
izmantot iekšējā tirgus piedāvātās 
priekšrocības, proti, priekšrocības, ko 
sniedz pārvietošanās brīvība, naudas 
pārvedumi un preču un pakalpojumu 
iegāde par nediskriminējošām cenām; tā kā 
ir aplēsts, ka, nespējot izmantot izdevību, 
ko sniedz piekļuve maksājumu kontam, 
patērētājs gadā zaudē no EUR 185 līdz 
EUR 365;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem ir priekšnosacījums, 
lai patērētāji varētu izmantot iekšējā tirgus 
piedāvātās priekšrocības, proti, 
priekšrocības, ko sniedz pārrobežu 
migrācija, naudas pārvedumi un preču un 
pakalpojumu iegāde par nediskriminējošām 
cenām; tā kā ir aplēsts, ka, nespējot 
izmantot izdevību, ko sniedz piekļuve 
maksājumu kontam, patērētājs gadā zaudē 
no EUR 185 līdz EUR 365;

B. tā kā piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem ir priekšnosacījums, 
lai patērētāji varētu izmantot iekšējā tirgus 
piedāvātās priekšrocības, proti, 
priekšrocības, ko sniedz pārrobežu 
migrācija, naudas pārvedumi un preču un 
pakalpojumu iegāde par nediskriminējošām 
cenām; tā kā banku pamatpakalpojumi ir 
nepieciešami, lai patērētāji varētu 
izmantot elektroniskās komercijas 
sniegtās priekšrocības; tā kā ir aplēsts, ka, 
nespējot izmantot izdevību, ko sniedz 
piekļuve maksājumu kontam, patērētājs 
gadā zaudē no EUR 185 līdz EUR 365;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem ir priekšnosacījums, 
lai patērētāji varētu izmantot iekšējā tirgus 
piedāvātās priekšrocības, proti, 
priekšrocības, ko sniedz pārrobežu 
migrācija, naudas pārvedumi un preču un 
pakalpojumu iegāde par 
nediskriminējošām cenām; tā kā ir aplēsts, 

B. tā kā piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem ir priekšnosacījums, 
lai patērētāji varētu izmantot iekšējā tirgus 
piedāvātās priekšrocības, proti, 
priekšrocības, ko sniedz pārrobežu 
migrācija, naudas pārvedumi un preču un 
pakalpojumu iegāde par pieņemamu 
darījuma cenu; tā kā ir aplēsts, ka, 
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ka, nespējot izmantot izdevību, ko sniedz 
piekļuve maksājumu kontam, patērētājs 
gadā zaudē no EUR 185 līdz EUR 365;

nespējot izmantot izdevību, ko sniedz 
piekļuve maksājumu kontam, patērētājs 
gadā zaudē no EUR 185 līdz EUR 365;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem ir priekšnosacījums, 
lai patērētāji varētu izmantot iekšējā tirgus 
piedāvātās priekšrocības, proti, 
priekšrocības, ko sniedz pārrobežu 
migrācija, naudas pārvedumi un preču un 
pakalpojumu iegāde par 
nediskriminējošām cenām; tā kā ir aplēsts, 
ka, nespējot izmantot izdevību, ko sniedz 
piekļuve maksājumu kontam, patērētājs 
gadā zaudē no EUR 185 līdz EUR 365;

B. tā kā piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem ir priekšnosacījums, 
lai patērētāji varētu izmantot iekšējā tirgus 
piedāvātās priekšrocības, proti, 
priekšrocības, ko sniedz pārrobežu 
migrācija, naudas pārvedumi un preču un 
pakalpojumu iegāde par atbilstošām
cenām; tā kā ir aplēsts, ka, nespējot 
izmantot izdevību, ko sniedz piekļuve 
maksājumu kontam, patērētājs gadā zaudē 
no EUR 185 līdz EUR 365;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ba. tā kā piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem aizvien biežāk kļūst 
par priekšnosacījumu sociālajai 
iekļaušanai nodarbinātības, veselības 
aprūpes un mājokļu pieejamības ziņā;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā pašlaik 7 % jeb 30 miljoniem ES 
patērētāju nav piekļuves banku 
pamatpakalpojumiem, bet 7 miljoni 
iedzīvotāju ir saņēmuši atteikumu no 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem; tā 
kā finansiāla atstumtība ir vēl lielāka 
problēma vairākumā no 12 ES jaunajām 
dalībvalstīm nekā vecajās dalībvalstīs;

C. tā kā pašlaik 7 % jeb 30 miljoniem ES 
patērētāju brīvprātīgi vai piespiedu kārtā 
nav piekļuves banku pamatpakalpojumiem, 
bet 7 miljoni iedzīvotāju ir saņēmuši 
atteikumu no maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem; tā kā finansiālās atstumtības 
līmenis katrā dalībvalstī ir atšķirīgs; tā kā 
dažās dalībvalstīs ir ļoti zems bankās 
atvērto kontu īpatsvars;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā pašlaik 7 % jeb 30 miljoniem ES 
patērētāju nav piekļuves banku 
pamatpakalpojumiem, bet 7 miljoni 
iedzīvotāju ir saņēmuši atteikumu no 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem; tā 
kā finansiāla atstumtība ir vēl lielāka 
problēma vairākumā no 12 ES jaunajām 
dalībvalstīm nekā vecajās dalībvalstīs;

C. tā kā saskaņā ar Komisijas aplēsēm 
pašlaik 7 % ES pieaugušo iedzīvotāju, t. i., 
aptuveni 30 miljoniem cilvēku, nav sava 
bankas konta, bet 6 līdz 7 miljoni 
iedzīvotāju ir saņēmuši atteikumu no 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vai 
nav uzdrošinājušies lūgt atvērt bankas 
kontu; tā kā finansiālā integrācija ES 12 
jaunajās dalībvalstīs sasniedz 91 % no 
pieaugušo iedzīvotāju skaita 
salīdzinājumā ar 97 % ES 15 vecajās 
dalībvalstīs, un zemākais rādītājs aptuveni 
50 % apmērā ir Rumānijai un Bulgārijai;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. uzsver, ka ikvienam patērētājam ir 
tiesības bankas kontu vai pamata bankas 
kontu neatvērt, tāpēc to nedrīkst noteikt 
par patērētāju pienākumu; tomēr šajā 
sakarā uzsver finanšu izglītības nozīmi, 
norādot uz finansiālās integrācijas 
priekšrocībām;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā mūsdienu sabiedrībā bankas 
konta neesamība ir patiess trūkums, jo 
personām, kam nav bankas konta, ir 
grūtāk atrast darbu, īrēt nekustamo 
īpašumu, maksāt nodokļus, kā arī saņemt 
algu;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ir jārisina problēma saistībā ar 
produktu kvalitātes atšķirībām un nelielo 
konkurenci privātklientu banku sektorā; 
tā kā banku nozares integrāciju nevar 
pabeigt, nepanākot augstas kvalitātes 
standartu lielāku konverģenci un 
saskaņošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ir jārisina problēma saistībā ar 
produktu kvalitātes atšķirībām un nelielo 
konkurenci privātklientu banku sektorā; 
tā kā banku nozares integrāciju nevar 
pabeigt, nepanākot augstas kvalitātes 
standartu lielāku konverģenci un 
saskaņošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 18
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā skaidra nauda, ko nodrošina 
centrālā banka, ir sabiedriska prece, bet 
elektroniskos maksājumu instrumentus, 
kuru nozīme pieaug, nodrošina privāti 
pakalpojumu sniedzēji, un, izmantojot šos 

svītrots
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instrumentus, tiek samazināti skaidras 
naudas izdošanai nepieciešamie valsts 
izdevumi, vienlaikus radot finanšu 
nozares monopolu attiecībā uz 
maksājumu pakalpojumiem, kas tiek 
sniegti privātklientiem; tā kā šādos 
apstākļos lietotājiem tiek uzlikta aizvien 
lielāka maksa par piekļūšanu saviem 
noguldījumiem un maksājumu veikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā skaidra nauda, ko nodrošina 
centrālā banka, ir sabiedriska prece, bet 
elektroniskos maksājumu instrumentus, 
kuru nozīme pieaug, nodrošina privāti 
pakalpojumu sniedzēji, un, izmantojot šos 
instrumentus, tiek samazināti skaidras 
naudas izdošanai nepieciešamie valsts 
izdevumi, vienlaikus radot finanšu 
nozares monopolu attiecībā uz 
maksājumu pakalpojumiem, kas tiek 
sniegti privātklientiem; tā kā šādos 
apstākļos lietotājiem tiek uzlikta aizvien 
lielāka maksa par piekļūšanu saviem 
noguldījumiem un maksājumu veikšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 20
Krišjānis Kariņš

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā bankas var liegt iespēju atvērt 
bankas kontu personai, kas nav tās 
dalībvalsts rezidents, kurā banka ir 
reģistrēta; tā kā bankas konta atvēršanas 
grūtības nerezidentiem traucē brīvā tirgus 
darbību;

Or. lv

Grozījums Nr. 21
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā vispārējā ekonomiskā attīstība un 
sociālā kohēzija aizvien lielākai daļai 
iedzīvotāju atvieglo iespējas atvērt bankas 
kontu; tā kā 33 % no dalībvalstīs 
vērojamām atšķirībām attiecībā uz to 
iedzīvotāju skaitu, kuri izmanto tekošo 
bankas kontu, var tikt pamatoti ar 
atšķirīgu ekonomiskās attīstības līmeni, 
bet 67 % atšķirību tātad rada citi faktori, 
piemēram, regulējums;

F. tā kā vispārējā ekonomiskā attīstība, kā 
arī augsts datorprasmes līmenis un viegla 
piekļuve platjoslas internetam aizvien 
lielākai daļai iedzīvotāju atvieglo iespējas 
atvērt bankas kontu un ļauj pabeigt iekšējā 
tirgus izveidi elektroniskās komercijas 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā vispārējā ekonomiskā attīstība un 
sociālā kohēzija aizvien lielākai daļai 
iedzīvotāju atvieglo iespējas atvērt bankas 

F. tā kā vispārējā ekonomiskā attīstība un 
sociālā kohēzija aizvien lielākai daļai 
iedzīvotāju atvieglo iespējas atvērt bankas 
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kontu; tā kā 33 % no dalībvalstīs 
vērojamām atšķirībām attiecībā uz to 
iedzīvotāju skaitu, kuri izmanto tekošo 
bankas kontu, var tikt pamatoti ar atšķirīgu 
ekonomiskās attīstības līmeni, bet 67 % 
atšķirību tātad rada citi faktori, piemēram, 
regulējums;

kontu; tā kā 33 % no dalībvalstīs 
vērojamām atšķirībām attiecībā uz to 
iedzīvotāju skaitu, kuri izmanto tekošo 
bankas kontu, var tikt pamatoti ar atšķirīgu 
ekonomiskās attīstības līmeni, bet 67 % 
atšķirību tātad rada citi faktori, piemēram, 
regulējuma vai pašregulējuma 
instrumenti;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, rīkojoties saskaņā ar tirgus 
loģiku, lielāku uzmanību pievērš
komerciāli izdevīgiem klientiem, 
neaizsargātākajiem patērētājiem 
nepiedāvājot tādu pašu produktu klāstu; 
tā kā Vācijā, Apvienotajā Karalistē, 
Itālijā, Īrijā, Slovēnijā un Luksemburgā ir 
pieņemti nozares rīcības kodeksi, un tas 
noticis galvenokārt tādēļ, ka sabiedrība ir 
izdarījusi spiedienu un ir pieprasītas 
likumdošanas iniciatīvas; tā kā 
pašregulējuma instrumenti ir snieguši 
pozitīvus rezultātus, bet ar tiem tomēr 
nevarēja efektīvi garantēt vispārēju 
piekļuvi pamata bankas kontam;

G. tā kā dažādiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, jo īpaši 
privātbankām, rīkojoties saskaņā ar tirgus 
loģiku, lielāka uzmanība jāpievērš 
galvenokārt komerciāli izdevīgiem 
klientiem, nevis patērētājiem ar zemiem 
ienākumiem, kas izskaidro to, kāpēc šiem 
pakalpojumu sniedzējiem jāpiedāvā 
atbilstoši stimuli, lai veicinātu viņu 
pakalpojumu piedāvājuma sociālās 
iekļaušanas dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, rīkojoties saskaņā ar tirgus 
loģiku, lielāku uzmanību pievērš 
komerciāli izdevīgiem klientiem, 
neaizsargātākajiem patērētājiem 
nepiedāvājot tādu pašu produktu klāstu; tā 
kā Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Itālijā, 
Īrijā, Slovēnijā un Luksemburgā ir 
pieņemti nozares rīcības kodeksi, un tas 
noticis galvenokārt tādēļ, ka sabiedrība ir 
izdarījusi spiedienu un ir pieprasītas 
likumdošanas iniciatīvas; tā kā 
pašregulējuma instrumenti ir snieguši 
pozitīvus rezultātus, bet ar tiem tomēr 
nevarēja efektīvi garantēt vispārēju 
piekļuvi pamata bankas kontam;

G. tā kā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, rīkojoties saskaņā ar tirgus 
loģiku, lielāku uzmanību pievērš 
komerciāli izdevīgiem klientiem, mazāk 
izdevīgiem patērētājiem nepiedāvājot tādu 
pašu produktu klāstu; tā kā Vācijā, 
Apvienotajā Karalistē, Itālijā, Īrijā, 
Slovēnijā un Luksemburgā ir pieņemti 
nozares rīcības kodeksi, un tas noticis 
galvenokārt tādēļ, ka sabiedrība ir 
izdarījusi spiedienu un ir pieprasītas 
likumdošanas iniciatīvas; tā kā 
pašregulējuma instrumenti ir snieguši 
dažādus rezultātus, un ar tiem tomēr 
nevarēja efektīvi garantēt vispārēju 
piekļuvi pamata bankas kontam;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, rīkojoties saskaņā ar tirgus 
loģiku, lielāku uzmanību pievērš 
komerciāli izdevīgiem klientiem, 
neaizsargātākajiem patērētājiem 
nepiedāvājot tādu pašu produktu klāstu; tā 
kā Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Itālijā, 
Īrijā, Slovēnijā un Luksemburgā ir 
pieņemti nozares rīcības kodeksi, un tas 
noticis galvenokārt tādēļ, ka sabiedrība ir 
izdarījusi spiedienu un ir pieprasītas 
likumdošanas iniciatīvas; tā kā 
pašregulējuma instrumenti ir snieguši 
pozitīvus rezultātus, bet ar tiem tomēr 
nevarēja efektīvi garantēt vispārēju 
piekļuvi pamata bankas kontam;

G. tā kā maksājumu pakalpojumu sniedzēji
lielāku uzmanību pievērš komerciāli 
izdevīgiem klientiem, tāpēc mazāk 
izdevīgiem patērētājiem atsevišķos 
gadījumos nepiedāvā tādu pašu produktu 
klāstu; tā kā Vācijā, Apvienotajā Karalistē, 
Itālijā, Īrijā, Slovēnijā un Luksemburgā ir 
pieņemti nozares rīcības kodeksi, un cita 
starpā tas noticis tādēļ, ka sabiedrība ir 
izdarījusi spiedienu un ir pieprasītas 
likumdošanas iniciatīvas; tā kā 
pašregulējuma instrumenti ir snieguši 
pozitīvus vai dažādus rezultātus;
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Or. en

Grozījums Nr. 26
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ga. tā kā pēc attiecīgo valsts iestāžu 
uzsāktās apspriešanās ar sabiedrību un 
nozares pārstāvjiem banku nozarē 
papildus pašregulējuma instrumentiem 
būtu jāpieņem arī rīcības kodeksi, kam 
vajadzības gadījumā seko likumdošanas 
iniciatīvas valsts līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā likumdošanas pieejai, lai 
nodrošinātu piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, ir bijuši labi 
rezultāti Beļģijā un Francijā, kur to 
iedzīvotāju skaits, kam nebija bankas 
konta, samazinājās par attiecīgi 75 % un 
30 %, kā arī Somijā un Dānijā, kur banku 
pakalpojumus izmanto 100 % 
mājsaimniecību;

H. tā kā likumdošanas pieejai, lai 
nodrošinātu piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, ir bijuši labi 
rezultāti Beļģijā, Dānijā, Francijā un 
Somijā;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Emilie Turunen
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Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā likumdošanas pieejai, lai 
nodrošinātu piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, ir bijuši labi 
rezultāti Beļģijā un Francijā, kur to 
iedzīvotāju skaits, kam nebija bankas 
konta, samazinājās par attiecīgi 75 % un 
30 %, kā arī Somijā un Dānijā, kur banku 
pakalpojumus izmanto 100 % 
mājsaimniecību;

H. tā kā likumdošanas pieejai, lai 
nodrošinātu piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, ir bijuši labi 
rezultāti Beļģijā un Francijā, kur to 
iedzīvotāju skaits, kam nebija bankas 
konta, samazinājās par attiecīgi 75 % un 
30 %, tomēr ņemot vērā, ka šajās valstīs 
patērētāji, izmantojot savas tiesības1, 
joprojām saskaras ar praktiskām 
grūtībām un ka jāizvirza mērķis 
nodrošināt piekļuves tiesības banku 
pakalpojumiem, tāpat kā Somijā un 
Dānijā, kur pašreizējā situācija ir tāda, ka 
banku pakalpojumus izmanto 100 % 
mājsaimniecību;
__________________
1 Francijā, kur 98,4 % pieaugušo 
iedzīvotāju ir savs bankas konts, joprojām 
ir 750 000 cilvēku, kam šāda konta nav. 
Pamata bankas konta atvēršana šajā 
valstī tiek uzskatīta par sarežģītu, maz 
zināmu un līdz ar to maz izmantotu 
procedūru — šīs tiesības ik gadu izmanto 
mazāk nekā 35 000 cilvēku.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā likumdošanas pieejai, lai 
nodrošinātu piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, ir bijuši labi 

H. tā kā likumdošanas pieejai, lai 
nodrošinātu piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, ir bijuši labi 
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rezultāti Beļģijā un Francijā, kur to 
iedzīvotāju skaits, kam nebija bankas 
konta, samazinājās par attiecīgi 75 % un 
30 %, kā arī Somijā un Dānijā, kur banku 
pakalpojumus izmanto 100 % 
mājsaimniecību;

rezultāti Beļģijā un Francijā, kur to 
iedzīvotāju skaits, kam nebija bankas 
konta, samazinājās par attiecīgi 75 % un 
30 %, tomēr ņemot vērā, ka šajās valstīs 
patērētāji, izmantojot savas tiesības, 
joprojām saskaras ar praktiskām 
grūtībām un ka jāizvirza mērķis piekļuves 
tiesības banku pakalpojumiem nodrošināt 
100 % mājsaimniecību, kā tas šobrīd ir
Somijā un Dānijā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā likumdošanas pieejai, lai 
nodrošinātu piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, ir bijuši labi 
rezultāti Beļģijā un Francijā, kur to 
iedzīvotāju skaits, kam nebija bankas 
konta, samazinājās par attiecīgi 75 % un 
30 %, kā arī Somijā un Dānijā, kur banku 
pakalpojumus izmanto 100 % 
mājsaimniecību;

H. tā kā likumdošanas pieejai, lai 
nodrošinātu piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, ir bijuši labi 
rezultāti Beļģijā un Francijā, kur to 
iedzīvotāju skaits, kam nebija bankas 
konta, samazinājās par attiecīgi 75 % un 
30 %, kā arī Somijā un Dānijā, kur banku 
pakalpojumus izmanto gandrīz 100 % 
mājsaimniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā dalībvalstis nav pienācīgi 
reaģējušas uz iepriekšminēto Komisijas 
ieteikumu un 15 dalībvalstīs bankām vēl 

svītrots
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joprojām netiek piemērotas juridiskas 
prasības sniegt banku 
pamatpakalpojumus un netiek izteikti 
aicinājumi to darīt brīvprātīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā dalībvalstis nav pienācīgi 
reaģējušas uz iepriekšminēto Komisijas 
ieteikumu un 15 dalībvalstīs bankām vēl 
joprojām netiek piemērotas juridiskas 
prasības sniegt banku pamatpakalpojumus 
un netiek izteikti aicinājumi to darīt 
brīvprātīgi;

I. tā kā ne visas dalībvalstis ir pienācīgi 
reaģējušas uz iepriekšminēto Komisijas 
ieteikumu un 15 dalībvalstīs bankām vēl 
joprojām netiek piemērotas juridiskas 
prasības sniegt banku pamatpakalpojumus 
un netiek izteikti aicinājumi to darīt 
brīvprātīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā dalībvalstis nav pienācīgi 
reaģējušas uz iepriekšminēto Komisijas 
ieteikumu un 15 dalībvalstīs bankām vēl 
joprojām netiek piemērotas juridiskas 
prasības sniegt banku pamatpakalpojumus 
un netiek izteikti aicinājumi to darīt 
brīvprātīgi;

I. tā kā dalībvalstis nav rīkojušās atbilstoši 
Komisijas ieteikumam par piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam un 10 
dalībvalstis līdz 2012. gada 6. martam nav 
nosūtījušas Komisijai nekādu atbildi; tā 
kā Itālija un Īrija ir vienīgās dalībvalstis, 
kas veikušas konkrētus papildpasākumus; 
tā kā lielākajā daļā dalībvalstu 
nepārprotami trūkst politikās gribas 
strādāt, lai gūtu panākumus finansiālās 
integrācijas jomā, un pārāk daudzās 
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dalībvalstīs bankām vēl joprojām netiek 
piemērotas juridiskas prasības sniegt banku 
pamatpakalpojumus un netiek izteikti 
aicinājumi to darīt brīvprātīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā efektivitātes nolūkā pamata bankas 
kontam ir jābūt viegli atveramam pat 
tādiem iedzīvotājiem, kuri savu identitāti 
var apliecināt nestandarta veidā, un ir
jāpiedāvā konkrēts pamatpakalpojumu
klāsts, kā arī ir jābūt ieviestiem efektīvas 
uzraudzības un strīdu izšķiršanas 
pasākumiem;

J. tā kā efektivitātes nolūkā pamata bankas 
kontam jābūt veidotam kā noguldījuma 
kontam, tam jābūt viegli atveramam par 
izdevīgu cenu un jāpiedāvā konkrēts 
pakalpojumu klāsts, kā, piemēram, 
debetkarte vai priekšapmaksas karte, 
izņemot pārtēriņa iespēju, lai konta 
turētājam būtu pieejama līdzvērtīga 
alternatīva skaidrai naudai; jābūt 
ieviestiem arī efektīvas uzraudzības un 
starp banku un konta turētāju radušos 
strīdu izšķiršanas pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā efektivitātes nolūkā pamata bankas
kontam ir jābūt viegli atveramam pat 
tādiem iedzīvotājiem, kuri savu identitāti 
var apliecināt nestandarta veidā, un ir
jāpiedāvā konkrēts pamatpakalpojumu 
klāsts, kā arī ir jābūt ieviestiem efektīvas 

J. tā kā efektivitātes nolūkā 
pamatmaksājumu kontam ir jābūt viegli 
atveramam un jāpiedāvā konkrēts 
pamatpakalpojumu klāsts, un ir jābūt 
ieviestiem efektīvas uzraudzības un strīdu 
izšķiršanas pasākumiem, kā arī jāatvieglo 
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uzraudzības un strīdu izšķiršanas 
pasākumiem;

to patērētāju piekļuve šiem kontiem, 
kuriem nav noteiktas dzīvesvietas vai kuri 
savu identitāti nevar apliecināt standarta 
veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā efektivitātes nolūkā pamata bankas 
kontam ir jābūt viegli atveramam pat 
tādiem iedzīvotājiem, kuri savu identitāti 
var apliecināt nestandarta veidā, un ir
jāpiedāvā konkrēts pamatpakalpojumu 
klāsts, kā arī ir jābūt ieviestiem efektīvas 
uzraudzības un strīdu izšķiršanas 
pasākumiem;

J. tā kā efektivitātes nolūkā pamata bankas 
kontam ir jābūt viegli atveramam un 
jāpiedāvā konkrēts pamatpakalpojumu 
klāsts; jābūt ieviestiem arī efektīvas 
uzraudzības un strīdu izšķiršanas 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Gay Mitchell

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā efektivitātes nolūkā pamata bankas 
kontam ir jābūt viegli atveramam pat 
tādiem iedzīvotājiem, kuri savu identitāti 
var apliecināt nestandarta veidā, un ir
jāpiedāvā konkrēts pamatpakalpojumu 
klāsts, kā arī ir jābūt ieviestiem efektīvas 
uzraudzības un strīdu izšķiršanas 
pasākumiem;

J. tā kā efektivitātes nolūkā pamata bankas 
kontam ir jābūt viegli atveramam un 
jāpiedāvā konkrēts pamatpakalpojumu 
klāsts, kā arī ir jābūt ieviestiem efektīvas 
uzraudzības un strīdu izšķiršanas 
pasākumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Burkhard Balz

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā efektivitātes nolūkā pamata bankas 
kontam ir jābūt viegli atveramam pat 
tādiem iedzīvotājiem, kuri savu identitāti 
var apliecināt nestandarta veidā, un ir 
jāpiedāvā konkrēts pamatpakalpojumu 
klāsts, kā arī ir jābūt ieviestiem efektīvas 
uzraudzības un strīdu izšķiršanas 
pasākumiem;

J. tā kā efektivitātes nolūkā pamata bankas 
kontam ir jābūt viegli atveramam un ir 
jāpiedāvā konkrēts pamatpakalpojumu 
klāsts, kā arī ir jābūt ieviestiem efektīvas 
uzraudzības un strīdu izšķiršanas 
pasākumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
Ja apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ja. tā kā maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, sniedzot banku 
pamatpakalpojumus, ir līdzsvarotā un 
proporcionālā veidā jāpiemēro patērētāju 
uzticamības pārbaudes prasības, kas 
noteiktas tiesību aktos par naudas 
atmazgāšanas un terorisma finansēšanas 
novēršanu; tā kā nevienam šādu iemeslu 
dēļ nedrīkst liegt piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam vai iespēju to 
atvērt, ja vien šādas rīcības iemesls nav 
pamatots un objektīvs; tā kā šādus tiesību 
aktus nekad nevajadzētu nepamatoti 
izmantot par ieganstu, lai atteiktu 
pakalpojumu sniegšanu komerciāli mazāk 
izdevīgiem patērētājiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 40
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā bankām, veidojot savas 
uzņēmumu sociālās atbildības stratēģijas, 
būtu kopā ar valsts iestādēm un pilsonisko 
sabiedrību jāuzņemas atbildība par banku 
pamatpakalpojumu piekļuves bezmaksas 
nodrošināšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā bankām, veidojot savas 
uzņēmumu sociālās atbildības stratēģijas,
būtu kopā ar valsts iestādēm un pilsonisko 
sabiedrību jāuzņemas atbildība par banku 
pamatpakalpojumu piekļuves bezmaksas
nodrošināšanu;

K. tā kā maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāuzņemas atbildība par 
piekļuves nodrošināšanu 
pamatmaksājumu kontam vai nu bez 
maksas, vai par pieņemamu cenu;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Gay Mitchell

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā bankām, veidojot savas uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģijas, būtu kopā ar 
valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību 
jāuzņemas atbildība par banku 
pamatpakalpojumu piekļuves bezmaksas 
nodrošināšanu;

K. tā kā bankām, veidojot savas uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģijas, būtu kopā ar 
valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību 
jāuzņemas atbildība par pamata bankas 
kontu bezmaksas atvēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Burkhard Balz

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā bankām, veidojot savas uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģijas, būtu kopā ar 
valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību 
jāuzņemas atbildība par banku
pamatpakalpojumu piekļuves bezmaksas
nodrošināšanu;

K. tā kā bankām, veidojot savas uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģijas, būtu kopā ar 
valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību 
jāuzņemas atbildība par pamata bankas
kontu bezmaksas atvēršanu;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā bankām, veidojot savas uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģijas, būtu kopā ar 
valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību 
jāuzņemas atbildība par banku 
pamatpakalpojumu piekļuves bezmaksas
nodrošināšanu;

K. tā kā bankām, veidojot savas uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģijas, būtu kopā ar 
valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību 
jāuzņemas atbildība par banku 
pamatpakalpojumu piekļuves 
nodrošināšanu vai nu bez maksas, vai par 
pieņemamu cenu;



PE486.164v01-00 24/121 AM\897689LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 45
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā bankām, veidojot savas uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģijas, būtu kopā ar 
valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību 
jāuzņemas atbildība par banku 
pamatpakalpojumu piekļuves bezmaksas
nodrošināšanu;

K. tā kā bankām, veidojot savas uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģijas, būtu 
jāpiedāvā banku pamatpakalpojumi par 
pieņemamu cenu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Ramon Tremosa i Balcells

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā bankām, veidojot savas uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģijas, būtu kopā ar 
valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību 
jāuzņemas atbildība par banku 
pamatpakalpojumu piekļuves bezmaksas
nodrošināšanu;

K. tā kā bankām, veidojot savas uzņēmumu 
sociālās atbildības stratēģijas, būtu kopā ar 
valsts iestādēm un pilsonisko sabiedrību 
jāuzņemas atbildība par banku 
pamatpakalpojumu piekļuves 
nodrošināšanu bez maksas vai jebkurā 
gadījumā par pieņemamu un tirgus 
noteiktu cenu;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Philippe De Backer
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Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā jebkādās iniciatīvās, ar kurām 
tiek nodrošināta piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem, ir jāiekļauj 
aizsardzība pret parāda piedziņu, lai 
panāktu patērētāju uzticēšanos un 
novērstu izmaksas, kas rodas neizmantotu 
bankas kontu dēļ;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 48
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā jebkādās iniciatīvās, ar kurām tiek 
nodrošināta piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem, ir jāiekļauj 
aizsardzība pret parāda piedziņu, lai 
panāktu patērētāju uzticēšanos un 
novērstu izmaksas, kas rodas neizmantotu 
bankas kontu dēļ;

L. tā kā jebkādās ES iniciatīvās, ar kurām 
tiek nodrošināta piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem, ir jāievēro valsts 
noteikumi par aizsardzību pret parāda 
piedziņu;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā jebkādās iniciatīvās, ar kurām tiek 
nodrošināta piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem, ir jāiekļauj 

L. tā kā jebkādās iniciatīvās, ar kurām tiek 
paaugstināta patērētāju ar zemiem 
ienākumiem uzticēšanās banku nozarei 
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aizsardzība pret parāda piedziņu, lai 
panāktu patērētāju uzticēšanos un 
novērstu izmaksas, kas rodas neizmantotu 
bankas kontu dēļ;

un nodrošināta viņu piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem, būtu jācenšas arī 
uzlabot kontu turētāju lietpratību finanšu 
jomā, lai, laika gaitā uzlabojoties 
finansiālajai situācijai, viņi varētu piekļūt 
daudzveidīgākam banku pakalpojumu 
klāstam, kas par tirgus cenām tiek 
piedāvāts ES;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Jürgen Klute

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā jebkādās iniciatīvās, ar kurām tiek 
nodrošināta piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem, ir jāiekļauj 
aizsardzība pret parāda piedziņu, lai 
panāktu patērētāju uzticēšanos un novērstu 
izmaksas, kas rodas neizmantotu bankas 
kontu dēļ;

L. tā kā pārlieku lielas parādsaistības ir 
kļuvušas par svarīgāko jauno sociālo 
risku visā Savienībā un pastāvīgās 
sociālās un ekonomiskās krīzes dēļ ir 
sagaidāms, ka tās turpinās pieaugt; tā kā, 
lai nodrošinātu piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, jebkādās iniciatīvās 
ir jāiekļauj aizsardzība pret parāda 
piedziņu, lai panāktu patērētāju uzticēšanos 
un novērstu izmaksas, kas rodas 
neizmantotu bankas kontu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Sharon Bowles

Rezolūcijas priekšlikums
La apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

La. tā kā, lai nodrošinātu piekļuvi 
taisnīgām aizdevumu saņemšanas 
iespējām un nepieļautu pārlieku lielu 
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parādsaistību uzņemšanos, būtu jānovērtē 
iemesli, kāpēc tiek izsniegti īstermiņa 
aizdevumi ar augstām procentu likmēm 
un kāda ir to ietekme, kā arī naudas 
saņemšanas iespējas pret čeku visā 
Savienībā, īpašu uzmanību pievēršot 
finansiālajai atstumtībai un pārlieku 
lielām parādsaistībām;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā ir jānovērš konkurences 
traucējumi un jāņem vērā patērētāju 
vajadzības reģionos, kuros nav daudz 
banku, un tādēļ pēc iespējas jāpaplašina 
iniciatīvas darbības joma; tā kā piekļuvi 
banku pamatpakalpojumiem var 
nodrošināt ne tikai kredītiestādes, bet arī 
citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2007/64/EK;

M. tā kā saskaņā ar spēkā esošajiem 
valstu un ES tiesību aktiem ir jānovērš 
konkurences traucējumi;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā ir jānovērš konkurences 
traucējumi un jāņem vērā patērētāju 
vajadzības reģionos, kuros nav daudz
banku, un tādēļ pēc iespējas jāpaplašina
iniciatīvas darbības joma; tā kā piekļuvi 

M. tā kā par jebkuras iniciatīvas galveno 
mērķi būtu jāizvirza pamatmaksājumu 
pakalpojumu pieejamība Savienībā 
dzīvojošajiem patērētājiem; šajā sakarā 
atzinīgi vērtē to, ka bez kredītiestādēm, uz 
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banku pamatpakalpojumiem var 
nodrošināt ne tikai kredītiestādes, bet arī 
citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2007/64/EK;

kurām attiecas Direktīva 2007/64/EK, 
pamatmaksājumu pakalpojumus, 
piemēram, priekšapmaksas risinājumus, 
aktīvi nodrošina arī citi maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji; tāpēc aicina 
Komisiju un dalībvalstis, izstrādājot 
jaunas iniciatīvas šajā jomā, ņemt vērā 
jaunākās norises maksājumu 
pakalpojumu tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā ir jānovērš konkurences 
traucējumi un jāņem vērā patērētāju 
vajadzības reģionos, kuros nav daudz 
banku, un tādēļ pēc iespējas jāpaplašina 
iniciatīvas darbības joma; tā kā piekļuvi
banku pamatpakalpojumiem var 
nodrošināt ne tikai kredītiestādes, bet arī 
citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji, uz 
kuriem attiecas Direktīva 2007/64/EK;

M. tā kā ir jānovērš konkurences 
traucējumi un jāņem vērā patērētāju 
vajadzības reģionos, kuros nav daudz 
banku, un tādēļ pēc iespējas jāpaplašina 
iniciatīvas darbības joma; tā kā piekļuve
banku pamatpakalpojumiem būtu 
jānodrošina ne tikai kredītiestādēm, bet arī 
citiem attiecīgiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem 
attiecas Direktīva 2007/64/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
Ma apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ma. tā kā piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem ikvienā no ES 
dalībvalstīm var nodrošināt viena vai 
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vairākas banku vai nebanku iestādes (citi 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji), uz 
kurām attiecas Direktīva 2007/64/EK;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
Ma apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ma. tiesības piekļūt pamata bankas 
kontam kādā dalībvalstī un tiesības to 
izmantot būtu jāpiešķir tiem patērētājiem, 
kuriem ir kāda saistība ar attiecīgo 
dalībvalsti, ja vien: 1) patērētājam šajā 
dalībvalstī jau nav atvērts bankas konts 
saskaņā ar šā pielikuma 17. punktā 
noteiktajām prasībām un 2) patērētājs ir 
iesniedzis apliecinājumu vai vienkāršu 
paziņojumu par vismaz vienu finanšu 
iestādi attiecīgajā dalībvalstī, apliecinot, 
ka patērētājs attiecīgajā dalībvalstī ir 
saņēmis atteikumu atvērt bankas kontu 
saskaņā ar šā pielikuma 17. punktā 
noteiktajām prasībām.
Saistību ar attiecīgo dalībvalsti cita starpā 
apliecina valstspiederība, dzīvesvieta, ar 
darbu saistītie jautājumi, reģistrācija 
izglītības vai profesionālās apmācības 
iestādē, ar ģimeni saistītie jautājumi vai 
jebkuri citi faktori, kas varētu veidot 
saistību ar attiecīgo dalībvalsti;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Ivo Strejček
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Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā jebkādas iniciatīvas saistībā ar 
vispārēju piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem jāpapildina ar 
pārdomātām informatīvajām kampaņām, ar 
kurām tiek palielināta informētība par 
patērētāju tiesībām un pakalpojumu 
sniedzēju pienākumiem,

N. tā kā jebkādas reģionāla, valsts un ES 
mēroga iniciatīvas saistībā ar piekļuves 
nodrošināšanu banku 
pamatpakalpojumiem jāpapildina ar 
pārdomātām informatīvajām kampaņām, ar 
kurām tiek palielināta informētība par 
patērētāju un pakalpojumu sniedzēju 
tiesībām un pienākumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 58
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā jebkādas iniciatīvas saistībā ar 
vispārēju piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem jāpapildina ar 
pārdomātām informatīvajām kampaņām, ar 
kurām tiek palielināta informētība par 
patērētāju tiesībām un pakalpojumu 
sniedzēju pienākumiem,

N. tā kā būtu jāapsver iespēja jebkādas 
iniciatīvas saistībā ar vispārēju piekļuvi
banku pamatpakalpojumiem papildināt ar 
pārdomātām informatīvajām kampaņām, ar 
kurām tiek palielināta informētība par 
patērētāju un pakalpojumu sniedzēju 
tiesībām un pienākumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 59
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
Na apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Na. tā kā to maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju darbiniekiem, kuri piedāvā 
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pamatmaksājumu kontus komerciāli 
mazāk izdevīgiem patērētājiem, būtu 
jāsaņem atbilstoša apmācība, viņu rīcībā 
jābūt pietiekami ilgam laikam un viņiem 
jāizvirza atbilstīgi pielāgoti pārdošanas 
mērķi darbam ar šo patērētāju grupu,

Or. en

Grozījums Nr. 60
Olle Schmidt

Rezolūcijas priekšlikums
Na apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Na. tā kā studentiem, darba ņēmējiem un 
pakalpojumu sniedzējiem jāspēj šķērsot 
robežas un bez grūtībām izmantot 
mobilitātes iespējas Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Olle Schmidt

Rezolūcijas priekšlikums
Nb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Nb. tā kā, lai atvērtu bankas kontu kādā 
dalībvalstī, patērētājam nav jāslēdz 
esošais konts citā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Olle Schmidt
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Rezolūcijas priekšlikums
Nc apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Nc. tā kā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja esošās prasības attiecībā uz 
pamata bankas konta atvēršanu ir 
ierobežojošas un var kavēt pārrobežu 
mobilitāti Eiropas Savienībā,

Or. en

Grozījums Nr. 63
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. prasa Komisijai līdz 2012. gada beigām, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu un 
ievērojot pielikumā iekļautos detalizētos 
ieteikumus, iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu vai priekšlikumus, ar kuriem 
piekļuve banku pamatpakalpojumiem tiek 
nodrošināta visiem Savienībā 
dzīvojošajiem patērētājiem;

1. prasa Komisijai līdz 2014. gada beigām 
iesniegt Eiropas Parlamentam neatkarīgu 
ietekmes novērtējumu par dalībvalstu 
leģislatīvajiem vai neleģislatīvajiem 
pasākumiem, ņemot vērā Komisijas 
2011. gada 18. jūlija Ieteikumu 
2011/442/ES par piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam, un pēc tam 
iesniegt nepieciešamos likumdošanas 
priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Burkhard Balz

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. prasa Komisijai līdz 2012. gada beigām, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 

1. prasa Komisijai līdz 2012. gada beigām, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
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Savienības darbību 114. pantu un ievērojot 
pielikumā iekļautos detalizētos ieteikumus, 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus, ar kuriem piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem tiek nodrošināta 
visiem Savienībā dzīvojošajiem 
patērētājiem;

Savienības darbību 114. pantu un ievērojot 
pielikumā iekļautos detalizētos ieteikumus, 
iesniegt direktīvas priekšlikumu vai 
priekšlikumus, ar kuriem piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem tiek nodrošināta 
visiem Savienībā dzīvojošajiem 
patērētājiem;

Or. de

Grozījums Nr. 65
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. prasa Komisijai līdz 2012. gada beigām, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu un ievērojot 
pielikumā iekļautos detalizētos ieteikumus, 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus, ar kuriem piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem tiek nodrošināta 
visiem Savienībā dzīvojošajiem 
patērētājiem;

1. aicina dalībvalstis līdz 2012. gada 
beigām veikt atbilstošus pasākumus un 
informēt Komisiju; prasa Komisijai līdz 
2013. gada 31. janvārim iesniegt 
detalizētu situācijas raksturojumu visās 
dalībvalstīs; ja dalībvalstis nav veikušas 
atbilstošus pasākumus, prasa Komisijai 
līdz 2013. gada jūlijam, pamatojoties uz 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
114. pantu un ievērojot pielikumā iekļautos 
detalizētos ieteikumus, iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu, ar kuru
Savienībā dzīvojošajiem patērētājiem tiek 
nodrošināta piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Olle Schmidt

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. prasa Komisijai līdz 2012. gada beigām, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu un ievērojot 
pielikumā iekļautos detalizētos ieteikumus, 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus, ar kuriem piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem tiek nodrošināta 
visiem Savienībā dzīvojošajiem 
patērētājiem;

1. prasa Komisijai līdz 2012. gada beigām, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu un ievērojot 
pielikumā iekļautos detalizētos ieteikumus, 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus, ar kuriem piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem tiek nodrošināta 
visiem Savienības likumīgajiem 
iedzīvotājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Emilie Turunen
Verts/ALE grupas vārdā

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. prasa Komisijai līdz 2012. gada beigām, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu un ievērojot 
pielikumā iekļautos detalizētos ieteikumus, 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus, ar kuriem piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem tiek nodrošināta 
visiem Savienībā dzīvojošajiem 
patērētājiem;

1. prasa Komisijai līdz 2012. gada beigām, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu un ievērojot 
pielikumā iekļautos detalizētos ieteikumus, 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus, ar kuriem piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem tiek nodrošināta 
visām Savienībā dzīvojošajām fiziskajām 
personām;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Liem Hoang Ngoc

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. prasa Komisijai līdz 2012. gada beigām, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu un ievērojot 
pielikumā iekļautos detalizētos ieteikumus, 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus, ar kuriem piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem tiek nodrošināta 
visiem Savienībā dzīvojošajiem 
patērētājiem;

1. prasa Komisijai līdz 2012. gada beigām, 
pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 114. pantu un ievērojot 
pielikumā iekļautos detalizētos ieteikumus, 
iesniegt likumdošanas priekšlikumu vai 
priekšlikumus, ar kuriem bezmaksas
piekļuve banku pamatpakalpojumiem tiek 
nodrošināta visiem Savienībā 
dzīvojošajiem patērētājiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. apstiprina, ka šajos ieteikumos ir 
ievērotas iedzīvotāju pamattiesības, kā arī 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
princips;

2. prasa Komisijai un vajadzības 
gadījumā arī dalībvalstīm pārbaudīt, vai 
šajos ieteikumos ir ievērotas iedzīvotāju 
pamattiesības, kā arī subsidiaritātes un 
proporcionalitātes princips;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka pieprasītajam priekšlikumam 
nav finansiālas ietekmes;

3. uzskata, ka pieprasītajam priekšlikumam 
nav nekādas finansiālas ietekmes uz ES 
budžetu;

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Ivo Strejček

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka pieprasītajam
priekšlikumam nav finansiālas ietekmes;

3. prasa Komisijai un vajadzības 
gadījumā arī dalībvalstīm novērtēt, vai 
šim priekšlikumam ir kāda finansiāla 
ietekme uz attiecīgo budžetu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Philippe De Backer

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka pieprasītajam priekšlikumam 
nav finansiālas ietekmes;

3. uzskata, ka pieprasītajam priekšlikumam 
nav finansiālas ietekmes uz Eiropas 
Savienības budžetu;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – ievaddaļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments uzskata, ka tiesību 
aktam, kas ir jāpieņem, būtu jāreglamentē
turpmāk minētie jautājumi.

Eiropas Parlaments uzskata, ka ar piekļuvi 
banku pamatpakalpojumiem būtu 
jācenšas sasniegt turpmāk minētos 
mērķus.
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Or. en

Grozījums Nr. 74
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – -1. punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

-1. Komisijai pirms likumdošanas 
priekšlikuma iesniegšanas Parlamentam 
un Padomei būtu jāveic neatkarīgs 
ietekmes novērtējums, lai paskaidrotu 
šāda priekšlikuma darbības jomu un 
līdzekļus. Ietekmes novērtējumā būtu 
īpaši jāpaskaidro šādi jautājumi:

Or. en

Grozījums Nr. 75
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – -1. punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

-1. „Pamatmaksājumu konts” jādefinē kā 
maksājumu konts, kas piedāvāts saskaņā 
ar šā tiesību akta noteikumiem. Ar šo 
terminu neapzīmē tos pamata maksājumu 
kontus, kas pilnībā neatbilst šiem 
noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 1. punkts
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

1. Tiesību aktā būtu jānosaka, ka banku 
pamatpakalpojumus sniedz pēc iespējas 
plašāks maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
loks, kā noteikts Direktīvas 2007/64/EK 
4. panta 9. punktā.

1. Ikvienai dalībvalstij būtu jāizlemj, cik 
daudziem maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem (banku vai nebanku 
iestādēm), kas definēti 
Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 9. punktā, 
būtu jānodrošina piekļuve banku 
pamatpakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 1. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

1. Tiesību aktā būtu jānosaka, ka banku 
pamatpakalpojumus sniedz pēc iespējas 
plašāks maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
loks, kā noteikts Direktīvas 2007/64/EK 
4. panta 9. punktā.

1. Tiesību aktā būtu jānosaka, ka visi
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas 
definēti Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 
9. punktā un savas pamatdarbības ietvaros 
patērētājiem piedāvā maksājumu kontus, 
nodrošina pamatmaksājumu kontu.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Emilie Turunen

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 1. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

1. Tiesību aktā būtu jānosaka, ka banku 
pamatpakalpojumus sniedz pēc iespējas 
plašāks maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
loks, kā noteikts Direktīvas 2007/64/EK 
4. panta 9. punktā.

1. Tiesību aktā būtu jānosaka, ka banku 
pamatpakalpojumus sniedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji, kas definēti
Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 9. punktā.
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Or. en

Grozījums Nr. 79
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
 Pielikums – 1. ieteikums – 1. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

1. Tiesību aktā būtu jānosaka, ka banku 
pamatpakalpojumus sniedz pēc iespējas 
plašāks maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
loks, kā noteikts Direktīvas 2007/64/EK 
4. panta 9. punktā.

1. Tiesību aktā jāļauj dalībvalstīm noteikt, 
ka banku pamatpakalpojumus sniedz pēc 
iespējas plašāks maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju loks, kā noteikts 
Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 9. punktā.

Or. de

Grozījums Nr. 80
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 1. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

1. Tiesību aktā būtu jānosaka, ka banku 
pamatpakalpojumus sniedz pēc iespējas 
plašāks maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
loks, kā noteikts Direktīvas 2007/64/EK 
4. panta 9. punktā.

1. Tiesību aktā būtu jāmudina, lai banku 
pamatpakalpojumus sniedz pēc iespējas 
plašāks maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
loks, kā noteikts Direktīvas 2007/64/EK 
4. panta 9. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 1. punkts
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

1. Tiesību aktā būtu jānosaka, ka banku 
pamatpakalpojumus sniedz pēc iespējas 
plašāks maksājumu pakalpojumu sniedzēju 
loks, kā noteikts Direktīvas 2007/64/EK 
4. panta 9. punktā. 

1. Ikvienā Eiropas Savienības tiesību aktā 
būtu jānosaka, ka dalībvalstis nodrošina 
piekļuvi banku pamatpakalpojumiem, 
vēlams nosakot, ka banku 
pamatpakalpojumus sniedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji, kas definēti
Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 9. punktā.
Šajā sakarā norāda, ka pamatmaksājumu 
pakalpojumus, piemēram, 
priekšapmaksas risinājumus, aktīvi 
nodrošina arī tādi maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji, kas nav definēti 
Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 9. punktā, 
tāpēc, izstrādājot jaunas iniciatīvas šajā 
jomā, būtu lietderīgi ņemt vērā arī šīs 
norises maksājumu pakalpojumu tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 1.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

1.a Ikvienai likumdošanas iniciatīvai būtu 
jāievēro subsidiaritātes princips un jāņem 
vērā spēkā esošās juridiskās prasības vai 
brīvprātīgie pasākumi dalībvalstīs, kur 
tiesības piekļūt pamata bankas kontam un 
to izmantot jau ir veiksmīgi nodrošinātas.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 2. punkts
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

2. Tomēr, lai izvairītos no nevajadzīga 
sloga, kas tiktu radīts tiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nesniedz ar 
pamata bankas kontu saistītus 
pakalpojumus, no pienākuma nodrošināt 
šāda konta atvēršanu būtu jāatbrīvo:

svītrots

a) Direktīvas 2007/64/EK 1. panta 
1. punkta e) un f) apakšpunktā minētie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
b) maksājumu iestādes, kurām ir atļauts 
sniegt tikai vienu vai vairākus maksājumu 
pakalpojumus, kas norādīti 
Direktīvas 2007/64/EK pielikuma 
4.−7. punktā;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 2. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

2. Tomēr, lai izvairītos no nevajadzīga 
sloga, kas tiktu radīts tiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, kas nesniedz ar 
pamata bankas kontu saistītus 
pakalpojumus, no pienākuma nodrošināt 
šāda konta atvēršanu būtu jāatbrīvo:

2. Līdz ar to, lai izvairītos no nevajadzīga 
sloga, kas tiktu radīts tiem maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, kas patērētājiem 
nepiedāvā maksājumu kontus, no 
pienākuma nodrošināt pamatmaksājumu
konta atvēršanu parasti būtu jāatbrīvo šādi 
pakalpojumu sniedzēji:

Or. en

Grozījums Nr. 85
Emilie Turunen

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 3. punkts
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

3. Būtu jāļauj dalībvalstīm atbrīvot no 
pienākuma nodrošināt pamata bankas 
konta atvēršanas iespēju: 

svītrots

a) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, 
kas darbojas saskaņā ar kooperatīvās 
uzņēmējdarbības modeli, uz bezpeļņas 
pamata vai kas sniedz pakalpojumus 
uzņēmuma biedriem, kas par tādiem var 
kļūt, pamatojoties uz noteiktiem 
kritērijiem, piemēram, profesiju;
b) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, 
kuru darījumu kopējais apmērs 
iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 
EUR 3 miljonus. 

Or. en

Grozījums Nr. 86
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 3. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

3. Būtu jāļauj dalībvalstīm atbrīvot no 
pienākuma nodrošināt pamata bankas 
konta atvēršanas iespēju: 

svītrots

a) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, 
kas darbojas saskaņā ar kooperatīvās 
uzņēmējdarbības modeli, uz bezpeļņas 
pamata vai kas sniedz pakalpojumus 
uzņēmuma biedriem, kas par tādiem var 
kļūt, pamatojoties uz noteiktiem 
kritērijiem, piemēram, profesiju;
b) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, 
kuru darījumu kopējais apmērs 
iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 
EUR 3 miljonus. 

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 3. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

3. Būtu jāļauj dalībvalstīm atbrīvot no 
pienākuma nodrošināt pamata bankas
konta atvēršanas iespēju:

3. Būtu jāļauj dalībvalstīm atbrīvot no 
pienākuma nodrošināt pamatmaksājumu 
konta atvēršanas iespēju šādus 
pakalpojumu sniedzējus, ja vien tas 
nesamērīgi nekaitē konkurencei un 
neskar patērētāju piekļuves tiesības:

Or. en

Grozījums Nr. 88
Jürgen Klute

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 3. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

3. Būtu jāļauj dalībvalstīm atbrīvot no 
pienākuma nodrošināt pamata bankas 
konta atvēršanas iespēju: 

3. Būtu jāļauj dalībvalstīm atbrīvot no 
pienākuma nodrošināt pamata bankas 
konta atvēršanas iespēju maksājumu 
pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst 
vismaz vienam no šiem punktiem:

Or. en

Grozījums Nr. 89
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
 Pielikums – 1. ieteikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

a) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kas a) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kas 
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darbojas saskaņā ar kooperatīvās 
uzņēmējdarbības modeli, uz bezpeļņas 
pamata vai kas sniedz pakalpojumus 
uzņēmuma biedriem, kas par tādiem var 
kļūt, pamatojoties uz noteiktiem 
kritērijiem, piemēram, profesiju;

darbojas uz bezpeļņas pamata, kas 
nesniedz banku pakalpojumus 
privātklientiem vai kas sniedz 
pakalpojumus uzņēmuma biedriem, kas par 
tādiem var kļūt, pamatojoties uz noteiktiem 
kritērijiem, piemēram, profesiju;

Or. de

Grozījums Nr. 90
Peter Simon

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

a) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kas 
darbojas saskaņā ar kooperatīvās 
uzņēmējdarbības modeli, uz bezpeļņas 
pamata vai kas sniedz pakalpojumus 
uzņēmuma biedriem, kas par tādiem var 
kļūt, pamatojoties uz noteiktiem 
kritērijiem, piemēram, profesiju;

a) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kas 
darbojas uz bezpeļņas pamata vai kas 
sniedz pakalpojumus uzņēmuma biedriem, 
kas par tādiem var kļūt, pamatojoties uz 
noteiktiem kritērijiem, piemēram, 
profesiju;

Or. de

Grozījums Nr. 91
Jürgen Klute

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

a) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kas 
darbojas saskaņā ar kooperatīvās 
uzņēmējdarbības modeli, uz bezpeļņas 
pamata vai kas sniedz pakalpojumus 
uzņēmuma biedriem, kas par tādiem var 
kļūt, pamatojoties uz noteiktiem 
kritērijiem, piemēram, profesiju;

a) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, kas 
darbojas uz bezpeļņas pamata vai sniedz 
pakalpojumus uzņēmuma biedriem, kas par 
tādiem var kļūt, pamatojoties uz noteiktiem 
kritērijiem, piemēram, profesiju; 

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Peter Simon

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

b) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, 
kuru darījumu kopējais apmērs 
iepriekšējā gadā nav pārsniedzis 
EUR 3 miljonus.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 93
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 3. punkts – b apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

b) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, 
kuru darījumu kopējais apmērs iepriekšējā 
gadā nav pārsniedzis EUR 3 miljonus. 

b) maksājumu pakalpojumu sniedzējus, 
kuru darījumu kopējais apmērs iepriekšējā 
gadā nav pārsniedzis noteiktu summu.
Šajā sakarā piemērojamais atskaites 
punkts katrai dalībvalstij jānosaka 
atsevišķi pēc apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm, un tas ir regulāri 
jāaktualizē. Dalībvalstīm jāinformē 
Komisija par attiecīgajiem atskaites 
punktiem un to spēkā esamības laiku.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 4. punkts



PE486.164v01-00 46/121 AM\897689LV.doc

LV

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

4. Ikvienam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam, kuram saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu ir piešķirts atbrīvojums, 
būtu jāveic iemaksas kompensāciju fondā, 
ja vien šis pakalpojumu sniedzējs nav 
bezpeļņas uzņēmums. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 95
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 4. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

4. Ikvienam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam, kuram saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu ir piešķirts atbrīvojums, 
būtu jāveic iemaksas kompensāciju fondā, 
ja vien šis pakalpojumu sniedzējs nav 
bezpeļņas uzņēmums.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 4. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

4. Ikvienam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam, kuram saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu ir piešķirts atbrīvojums, 
būtu jāveic iemaksas kompensāciju fondā, 
ja vien šis pakalpojumu sniedzējs nav 
bezpeļņas uzņēmums.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 97
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
 Pielikums – 1. ieteikums – 4. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

4. Ikvienam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam, kuram saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu ir piešķirts atbrīvojums, 
būtu jāveic iemaksas kompensāciju fondā, 
ja vien šis pakalpojumu sniedzējs nav 
bezpeļņas uzņēmums.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 98
Gay Mitchell

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 4. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

4. Ikvienam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam, kuram saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu ir piešķirts atbrīvojums, 
būtu jāveic iemaksas kompensāciju fondā, 
ja vien šis pakalpojumu sniedzējs nav 
bezpeļņas uzņēmums.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 99
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 1. ieteikums – 4. punkts
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

4. Ikvienam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam, kuram saskaņā ar 3. punkta 
a) apakšpunktu ir piešķirts atbrīvojums, 
būtu jāveic iemaksas kompensāciju fondā, 
ja vien šis pakalpojumu sniedzējs nav 
bezpeļņas uzņēmums.

4. Dalībvalstīm jābūt tiesīgām noteikt, ka 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam, 
kuram saskaņā ar 3. punkta a) apakšpunktu 
ir piešķirts atbrīvojums, jāveic iemaksas 
kompensāciju fondā, ja vien šis 
pakalpojumu sniedzējs nav bezpeļņas 
uzņēmums.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 5. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm, ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam tajā 
pašā dalībvalstī jau nav atvērts pamata 
bankas konts, kas atbilst šajos ieteikumos 
norādītajām Savienības tiesību aktu 
prasībām.

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības valstī, kas ir arī personas 
pastāvīgā dzīvesvieta, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm, ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam jau 
nav atvērts darījuma konts vai pamata 
bankas konts, kas atbilst šajos ieteikumos 
norādītajām Savienības tiesību aktu
prasībām, un attiecīgi tiek atteikta 
darījuma konta atvēršana.

Patērētājam jāpierāda maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumam, 
kurā patērētājs plāno atvērt pamata 
bankas kontu, ka viņš/viņa attiecīgajā 
dalībvalstī dzīvo, strādā vai mācās.

Or. de
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Grozījums Nr. 101
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 5. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam tajā 
pašā dalībvalstī jau nav atvērts pamata
bankas konts, kas atbilst šajos ieteikumos 
norādītajām Savienības tiesību aktu
prasībām.

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kurai ir saistība ar kādu 
dalībvalsti, ir tiesības atvērt un izmantot 
pamata bankas kontu šajā dalībvalstī ar 
priekšnosacījumu, ka 1) patērētājam šajā 
dalībvalstī jau nav atvērts bankas konts
saskaņā ar šā pielikuma 17. punktā 
noteiktajām prasībām un 2) patērētājs ir 
iesniedzis apliecinājumu vai vienkāršu 
paziņojumu par vismaz vienu finanšu 
iestādi attiecīgajā dalībvalstī, apliecinot, 
ka patērētājs attiecīgajā dalībvalstī ir 
saņēmis atteikumu atvērt bankas kontu 
saskaņā ar šā pielikuma 17. punktā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Peter Simon

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 5. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 
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pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm, ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam tajā 
pašā dalībvalstī jau nav atvērts pamata 
bankas konts, kas atbilst šajos ieteikumos 
norādītajām Savienības tiesību aktu 
prasībām.

pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm, ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam tajā 
pašā dalībvalstī jau nav atvērts pamata 
bankas konts, kas atbilst šajos ieteikumos 
norādītajām Savienības tiesību aktu 
prasībām. Turklāt pamata bankas konta 
atvēršana nedrīkst liegt iespēju atvērt un 
izmantot pamata bankas kontus citās 
dalībvalstīs un ES neietilpstošās valstīs.

Or. de

Grozījums Nr. 103
Jürgen Klute

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 5. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam tajā 
pašā dalībvalstī jau nav atvērts pamata 
bankas konts, kas atbilst šajos ieteikumos 
norādītajām Savienības tiesību aktu 
prasībām.

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam tajā 
pašā dalībvalstī jau nav atvērts pamata 
bankas konts, kas pilnībā atbilst šajos 
ieteikumos norādītajām Savienības tiesību 
aktu prasībām. Tiesības atvērt pamata 
bankas kontu nedrīkst ierobežot, ja 
patērētājam jau ir citi bankas konti, 
tostarp pamata bankas konti, kādā citā 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Gay Mitchell
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Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 5. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam tajā 
pašā dalībvalstī jau nav atvērts pamata 
bankas konts, kas atbilst šajos ieteikumos 
norādītajām Savienības tiesību aktu 
prasībām.

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu tās 
pastāvīgās dzīvesvietas valstī un 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
uzņēmumā, kas darbojas kādā no 
dalībvalstīm ar priekšnosacījumu, ka šim 
patērētājam tajā pašā dalībvalstī jau nav 
atvērts norēķinu konts vai pamata bankas 
konts, kas atbilst šajos ieteikumos 
norādītajām Savienības tiesību aktu 
prasībām. Atverot pamata bankas kontu, 
nepieciešams identitātes apliecinājums.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 5. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam tajā 
pašā dalībvalstī jau nav atvērts pamata 
bankas konts, kas atbilst šajos ieteikumos 

5. Ar iespējamo ES tiesību aktu būtu 
jānodrošina, ka ikvienam ES iedzīvotājam 
(turpmāk „klientam”), kurš nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos, ir tiesības atvērt un izmantot 
pamata bankas kontu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam tajā 
pašā dalībvalstī jau nav atvērts pamata 
bankas konts, kas atbilst šajos ieteikumos 
norādītajām Savienības tiesību aktu
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norādītajām Savienības tiesību aktu 
prasībām.

prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Olle Schmidt

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 5. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm ar 
priekšnosacījumu, ka šim patērētājam tajā 
pašā dalībvalstī jau nav atvērts pamata 
bankas konts, kas atbilst šajos ieteikumos 
norādītajām Savienības tiesību aktu 
prasībām.

5. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
ikvienam patērētājam, tas ir, ikvienai 
fiziskai personai, kura nerīkojas sava 
amata, uzņēmējdarbības vai profesijas 
nolūkos un kuras likumīgā dzīvesvieta ir 
Savienības teritorijā, ir tiesības atvērt un 
izmantot pamata bankas kontu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā, kas 
darbojas kādā no dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 6. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

6. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
patērētājiem netiek radīts nevajadzīgs 
slogs, lai pierādītu, ka viņiem jau nav 
piekļuves pamata bankas kontam, un 
jāparedz, ka, piesakoties uz bankas konta 
atvēršanu, patērētājs iesniedz deklarāciju, 

svītrots
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kas to apliecina.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 6. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

6. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
patērētājiem netiek radīts nevajadzīgs 
slogs, lai pierādītu, ka viņiem jau nav 
piekļuves pamata bankas kontam, un
jāparedz, ka, piesakoties uz bankas konta 
atvēršanu, patērētājs iesniedz deklarāciju, 
kas to apliecina. 

6. Ikvienai dalībvalstij būtu jāizveido 
valsts reģistrs, ietverot īpašu informāciju, 
kas saistīta ar pamatmaksājumu kontiem. 
Šis reģistrs būtu jāizmanto, lai apkopotu 
statistikas datus un pārbaudītu, vai 
patērētājam, kas pieteicies uz
pamatmaksājumu konta atvēršanu, šāds 
konts jau nav atvērts cita maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā tajā 
pašā dalībvalstī. Datiem būtu jābūt pēc 
iespējas precīziem, un reģistram būtu 
jānodrošina iesaistīto patērētāju pilnīga 
neaizskaramība. Atverot 
pamatmaksājumu kontu, būtu jāizdara 
ieraksts reģistrā, bet, slēdzot to, šis 
ieraksts būtu jādzēš. Ikviens atteikums 
atvērt pamatmaksājumu kontu un tā 
pamatojums būtu anonīmi jāreģistrē. Ne 
vēlāk kā pēc gada šie atteikuma ieraksti 
no reģistra būtu jādzēš. Maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāvēršas 
par šo reģistru atbildīgajā valsts iestādē, 
lai pārbaudītu, vai patērētājam, kas 
pieteicies uz pamatmaksājumu konta 
atvēršanu, šajā dalībvalstī šāds konts jau 
nav atvērts.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Jürgen Klute
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Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 6. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

6. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
patērētājiem netiek radīts nevajadzīgs 
slogs, lai pierādītu, ka viņiem jau nav 
piekļuves pamata bankas kontam, un 
jāparedz, ka, piesakoties uz bankas konta 
atvēršanu, patērētājs iesniedz deklarāciju, 
kas to apliecina.

6. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
patērētājiem netiek radīts nevajadzīgs 
slogs, lai pierādītu, ka tajā pašā dalībvalstī 
viņiem jau nav piekļuves pamata bankas 
kontam, kas pilnībā atbilst tiesību akta 
prasībām, un jāparedz, ka, piesakoties uz 
bankas konta atvēršanu, patērētājs iesniedz 
deklarāciju, kas to apliecina. 

Or. en

Grozījums Nr. 110
Peter Simon

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 6. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

6. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
patērētājiem netiek radīts nevajadzīgs 
slogs, lai pierādītu, ka viņiem jau nav 
piekļuves pamata bankas kontam, un 
jāparedz, ka, piesakoties uz bankas konta 
atvēršanu, patērētājs iesniedz deklarāciju, 
kas to apliecina. 

6. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
patērētājiem netiek radīts nevajadzīgs 
slogs, lai pierādītu, ka viņiem tajā pašā 
dalībvalstī jau nav piekļuves pamata 
bankas kontam, un jāparedz, ka, 
piesakoties uz bankas konta atvēršanu, 
patērētājs iesniedz deklarāciju, kas to 
apliecina.

Or. de

Grozījums Nr. 111
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 6. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

6. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 6. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
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patērētājiem netiek radīts nevajadzīgs 
slogs, lai pierādītu, ka viņiem jau nav 
piekļuves pamata bankas kontam, un 
jāparedz, ka, piesakoties uz bankas konta 
atvēršanu, patērētājs iesniedz deklarāciju, 
kas to apliecina. 

patērētājiem netiek radīts nevajadzīgs 
slogs, lai pierādītu, ka viņiem jau nav 
piekļuves pamata bankas kontam 
attiecīgajā dalībvalstī, un jāparedz, ka, 
piesakoties uz bankas konta atvēršanu, 
patērētājs iesniedz deklarāciju, kas to 
apliecina. 

Or. en

Grozījums Nr. 112
Olle Schmidt

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 6. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

6. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
patērētājiem netiek radīts nevajadzīgs 
slogs, lai pierādītu, ka viņiem jau nav 
piekļuves pamata bankas kontam, un 
jāparedz, ka, piesakoties uz bankas konta 
atvēršanu, patērētājs iesniedz deklarāciju, 
kas to apliecina. 

6. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina, ka 
patērētājiem netiek radīts nevajadzīgs 
slogs, lai pierādītu, ka viņiem jau nav 
piekļuves pamata bankas kontam šajā 
dalībvalstī, un jāparedz, ka, piesakoties uz 
bankas konta atvēršanu, patērētājs iesniedz 
deklarāciju, kas to apliecina.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 7. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no patērētāja 
valstspiederības vai dzīvesvietas 
Savienībā. Atverot pamata bankas kontu, 
nebūtu jāņem vērā tādi kritēriji kā 
ienākumu līmenis vai regularitāte, 
nodarbinātība, kredītvēsture, 
parādsaistību līmenis, individuālais 

7. Par priekšnosacījumu pamata bankas 
konta atvēršanai nekādā gadījumā 
nedrīkstētu noteikt citu produktu vai 
pakalpojumu, piemēram, apdrošināšanas, 
iegādi.
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stāvoklis saistībā ar bankrotu vai 
turpmāka konta izmantošana. Par 
priekšnosacījumu pamata bankas konta 
atvēršanai nekādā gadījumā nedrīkstētu 
noteikt citu produktu vai pakalpojumu, 
piemēram, apdrošināšanas, iegādi.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 7. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no patērētāja 
valstspiederības vai dzīvesvietas 
Savienībā. Atverot pamata bankas kontu, 
nebūtu jāņem vērā tādi kritēriji kā 
ienākumu līmenis vai regularitāte, 
nodarbinātība, kredītvēsture, parādsaistību 
līmenis, individuālais stāvoklis saistībā ar 
bankrotu vai turpmāka konta izmantošana. 
Par priekšnosacījumu pamata bankas konta 
atvēršanai nekādā gadījumā nedrīkstētu 
noteikt citu produktu vai pakalpojumu, 
piemēram, apdrošināšanas, iegādi.

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
kādā dalībvalstī būtu jāpiemēro tiem 
patērētājiem, kuriem ir kāda saistība ar 
attiecīgo dalībvalsti. Saistību ar attiecīgo 
dalībvalsti cita starpā apliecina 
valstspiederība, dzīvesvieta, ar darbu 
saistītie jautājumi, reģistrācija izglītības 
vai profesionālās apmācības iestādē, ar 
ģimeni saistītie jautājumi vai jebkuri citi 
faktori, kas varētu veidot saistību ar 
attiecīgo dalībvalsti. Atverot pamata 
bankas kontu, nebūtu jāņem vērā tādi 
kritēriji kā ienākumu līmenis vai 
regularitāte, nodarbinātība, kredītvēsture, 
parādsaistību līmenis, individuālais 
stāvoklis saistībā ar bankrotu vai turpmāka 
konta izmantošana. Par priekšnosacījumu 
pamata bankas konta atvēršanai nekādā 
gadījumā nedrīkstētu noteikt citu produktu 
vai pakalpojumu, piemēram, 
apdrošināšanas, iegādi.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Burkhard Balz
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Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 7. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no patērētāja 
valstspiederības vai dzīvesvietas 
Savienībā. Atverot pamata bankas kontu, 
nebūtu jāņem vērā tādi kritēriji kā 
ienākumu līmenis vai regularitāte, 
nodarbinātība, kredītvēsture, parādsaistību 
līmenis vai individuālais stāvoklis saistībā 
ar bankrotu vai turpmāka konta 
izmantošana. Par priekšnosacījumu 
pamata bankas konta atvēršanai nekādā 
gadījumā nedrīkstētu noteikt citu produktu 
vai pakalpojumu, piemēram, 
apdrošināšanas, iegādi.

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no ES pilsoņa 
dzīvesvietas Savienībā. Atverot pamata 
bankas kontu, nebūtu jāņem vērā tādi 
kritēriji kā ienākumu līmenis vai 
regularitāte, nodarbinātība, kredītvēsture, 
parādsaistību līmenis vai individuālais 
stāvoklis saistībā ar bankrotu. Tomēr konta 
atvēršanai un izmantošanai jāatbilst 
kredītiestādes prasībām. Ja ES pilsonis 
sniedz nepatiesas ziņas saistībā ar 
līgumattiecībām, maksājumu neveikšanu, 
kā arī rupji izturas pret bankas 
darbiniekiem vai klientiem vai tos 
apdraud, to var uzskatīt par pamatotu 
iemeslu, lai atteiktu pamata bankas konta 
atvēršanu vai to slēgtu. Par 
priekšnosacījumu pamata bankas konta 
atvēršanai nekādā gadījumā nedrīkstētu 
noteikt citu produktu vai pakalpojumu, 
piemēram, apdrošināšanas, iegādi.

Or. de

Grozījums Nr. 116
Emilie Turunen

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 7. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no patērētāja 
valstspiederības vai dzīvesvietas Savienībā. 
Atverot pamata bankas kontu, nebūtu 
jāņem vērā tādi kritēriji kā ienākumu 
līmenis vai regularitāte, nodarbinātība, 
kredītvēsture, parādsaistību līmenis, 
individuālais stāvoklis saistībā ar bankrotu 
vai turpmāka konta izmantošana. Par 

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no patērētāja 
valstspiederības vai dzīvesvietas Savienībā. 
Atverot pamata bankas kontu, nebūtu 
jāņem vērā tādi kritēriji kā ienākumu 
līmenis vai regularitāte, nodarbinātība, 
kredītvēsture, parādsaistību līmenis, 
individuālais stāvoklis saistībā ar bankrotu 
vai turpmāka konta izmantošana. Par 
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priekšnosacījumu pamata bankas konta 
atvēršanai nekādā gadījumā nedrīkstētu 
noteikt citu produktu vai pakalpojumu, 
piemēram, apdrošināšanas, iegādi.

priekšnosacījumu pamata bankas konta 
atvēršanai nekādā gadījumā nedrīkstētu 
noteikt citu produktu vai pakalpojumu, 
piemēram, apdrošināšanas, iegādi vai 
papildu konta atvēršanu.

Or. en

Grozījums Nr. 117
Peter Simon

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 7. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no patērētāja 
valstspiederības vai dzīvesvietas Savienībā. 
Atverot pamata bankas kontu, nebūtu 
jāņem vērā tādi kritēriji kā ienākumu 
līmenis vai regularitāte, nodarbinātība, 
kredītvēsture, parādsaistību līmenis, 
individuālais stāvoklis saistībā ar bankrotu 
vai turpmāka konta izmantošana. Par 
priekšnosacījumu pamata bankas konta 
atvēršanai nekādā gadījumā nedrīkstētu 
noteikt citu produktu vai pakalpojumu, 
piemēram, apdrošināšanas, iegādi.

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no patērētāja 
valstspiederības vai dzīvesvietas Savienībā. 
Atverot pamata bankas kontu, nebūtu 
jāņem vērā tādi kritēriji kā ienākumu 
līmenis vai regularitāte, nodarbinātība, 
kredītvēsture, parādsaistību līmenis, 
individuālais stāvoklis saistībā ar bankrotu 
vai turpmāka konta izmantošana, kā arī 
kredītbirojiem pieejamā informācija par 
finanšu stāvokli. Par priekšnosacījumu 
pamata bankas konta atvēršanai nekādā 
gadījumā nedrīkstētu noteikt citu produktu 
vai pakalpojumu, piemēram, 
apdrošināšanas, iegādi. 

Or. de

Grozījums Nr. 118
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 7. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no patērētāja 

7. Tiesības piekļūt pamata bankas kontam 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no patērētāja 
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valstspiederības vai dzīvesvietas Savienībā. 
Atverot pamata bankas kontu, nebūtu 
jāņem vērā tādi kritēriji kā ienākumu 
līmenis vai regularitāte, nodarbinātība, 
kredītvēsture, parādsaistību līmenis, 
individuālais stāvoklis saistībā ar bankrotu 
vai turpmāka konta izmantošana. Par 
priekšnosacījumu pamata bankas konta 
atvēršanai nekādā gadījumā nedrīkstētu 
noteikt citu produktu vai pakalpojumu, 
piemēram, apdrošināšanas, iegādi.

valstspiederības vai dzīvesvietas Savienībā. 
Atverot pamata bankas kontu, nebūtu 
jāņem vērā tādi kritēriji kā ienākumu 
līmenis vai regularitāte, nodarbinātība, 
kredītvēsture, parādsaistību līmenis, 
individuālais stāvoklis saistībā ar bankrotu 
vai paredzamais konta apgrozījums. Par 
priekšnosacījumu pamata bankas konta 
atvēršanai nekādā gadījumā nedrīkstētu 
noteikt citu produktu vai pakalpojumu, 
piemēram, apdrošināšanas, iegādi.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 8. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

8. Tiesību akts būtu jāpiemēro, neskarot 
Savienības noteikumus, jo īpaši 
pakalpojumu sniedzēju pienākumu 
pārtraukt līgumu par pamata bankas konta 
nodrošināšanu ārkārtas apstākļos saskaņā 
ar atbilstīgajiem Savienības vai valsts 
tiesību aktiem, piemēram, tiesību aktiem 
par naudas atmazgāšanu. Kontu var slēgt 
arī krāpšanas, uzticības ļaunprātīgas 
izmantošanas vai dokumentu viltošanas 
gadījumā. 

8. Iespējamais ES tiesību akts būtu 
jāpiemēro, neskarot Savienības 
noteikumus, jo īpaši pakalpojumu 
sniedzēju pienākumu pārtraukt līgumu par 
pamata bankas konta nodrošināšanu 
ārkārtas apstākļos saskaņā ar atbilstīgajiem 
Savienības vai valsts tiesību aktiem, 
piemēram, tiesību aktiem par naudas 
atmazgāšanu. Kontu var slēgt arī 
krāpšanas, uzticības ļaunprātīgas 
izmantošanas vai dokumentu viltošanas 
gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 8. punkts
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

8. Tiesību akts būtu jāpiemēro, neskarot 
Savienības noteikumus, jo īpaši 
pakalpojumu sniedzēju pienākumu 
pārtraukt līgumu par pamata bankas konta 
nodrošināšanu ārkārtas apstākļos saskaņā 
ar atbilstīgajiem Savienības vai valsts 
tiesību aktiem, piemēram, tiesību aktiem
par naudas atmazgāšanu.

8. Pamata bankas konta atvēršanu var 
atteikt vai anulēt tikai ārkārtas apstākļos, 
piemēram, šādos gadījumos:

1) nesaderība ar tiesību aktiem par naudas 
atmazgāšanu;

Kontu var slēgt arī krāpšanas, uzticības 
ļaunprātīgas izmantošanas vai dokumentu 
viltošanas gadījumā.

2) krāpšana, ļaunprātīga uzticības 
izmantošana vai dokumentu viltošana;

3) pastāvīga ar pamata bankas kontu 
saistīto maksājumu neveikšana.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 8. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

8. Tiesību akts būtu jāpiemēro, neskarot 
Savienības noteikumus, jo īpaši 
pakalpojumu sniedzēju pienākumu 
pārtraukt līgumu par pamata bankas konta 
nodrošināšanu ārkārtas apstākļos saskaņā 
ar atbilstīgajiem Savienības vai valsts 
tiesību aktiem, piemēram, tiesību aktiem 
par naudas atmazgāšanu. Kontu var slēgt 
arī krāpšanas, uzticības ļaunprātīgas 
izmantošanas vai dokumentu viltošanas 
gadījumā.

8. Tiesību akts būtu jāpiemēro, neskarot 
Savienības noteikumus, jo īpaši 
pakalpojumu sniedzēju pienākumu liegt 
piekļuvi pamatmaksājumu kontam vai 
pārtraukt līgumu par pamatmaksājumu
konta nodrošināšanu ārkārtas apstākļos 
saskaņā ar atbilstīgajiem Savienības vai 
valsts tiesību aktiem, piemēram, tiesību 
aktiem par naudas atmazgāšanu un 
terorisma finansēšanu. Piekļuvi kontam 
var liegt vai to slēgt var arī krāpšanas, 
uzticības ļaunprātīgas izmantošanas vai 
dokumentu viltošanas gadījumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 9. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

9. Dalībvalstīm ir jāuzliek par pienākumu 
nodrošināt to, ka uzticamības pārbaužu 
rezultātā netiek radīta diskriminācija, 
piemēram, attiecībā uz marginalizētām 
iedzīvotāju grupām, migrantiem, etniskām 
vai reliģiskām minoritātēm vai cilvēkiem 
bez noteiktas dzīvesvietas. Tādēļ īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tam, kā cilvēki 
bez noteiktas dzīvesvietas var izpildīt 
uzticamības prasības un būtu jāņem vērā 
valstu paraugprakse, lai efektīvi garantētu 
piekļuvi svarīgāko maksājumu 
pakalpojumu pamatklāstam.

9. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
uzticamības pārbaudēs tiek pilnībā 
ievēroti spēkā esošie valstu un ES tiesību 
akti diskriminācijas novēršanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 9. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

9. Dalībvalstīm ir jāuzliek par pienākumu 
nodrošināt to, ka uzticamības pārbaužu 
rezultātā netiek radīta diskriminācija, 
piemēram, attiecībā uz marginalizētām 
iedzīvotāju grupām, migrantiem, etniskām 
vai reliģiskām minoritātēm vai cilvēkiem
bez noteiktas dzīvesvietas. Tādēļ īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tam, kā cilvēki 
bez noteiktas dzīvesvietas var izpildīt 
uzticamības prasības un būtu jāņem vērā 
valstu paraugprakse, lai efektīvi garantētu 
piekļuvi svarīgāko maksājumu 

9. Dalībvalstīm ir jāuzliek par pienākumu 
nodrošināt to, ka uzticamības pārbaužu 
rezultātā netiek radīta diskriminācija, 
piemēram, attiecībā uz minoritātēm un 
marginalizētām iedzīvotāju grupām, vai 
pārmērīgi nelokāma attieksme pret 
patērētājiem, kuriem nav noteiktas 
dzīvesvietas vai kuri savu identitāti nevar 
apliecināt standarta veidā. Īpaša uzmanība 
būtu jāpievērš mērķtiecīgu pasākumu un 
procedūru izmantošanai, lai patērētāji,
kuriem nav noteiktas dzīvesvietas vai kuri 
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pakalpojumu pamatklāstam. savu identitāti nevar apliecināt standarta 
veidā, varētu izpildīt uzticamības prasības. 
Šajā sakarā būtu jāņem vērā valstu 
paraugprakse. Vajadzības gadījumā 
dalībvalstīm būtu jāizveido īpašas 
programmas šo patērētāju atbalstam, lai 
kompetentās iestādes un sociālie dienesti 
sadarbībā ar maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem varētu izveidot drošus un 
stabilus nestandarta instrumentus ar 
dzīvesvietu un identifikāciju saistīto 
problēmu pragmatiskai risināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 9. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

9. Dalībvalstīm ir jāuzliek par pienākumu 
nodrošināt to, ka uzticamības pārbaužu 
rezultātā netiek radīta diskriminācija, 
piemēram, attiecībā uz marginalizētām 
iedzīvotāju grupām, migrantiem, etniskām 
vai reliģiskām minoritātēm vai cilvēkiem 
bez noteiktas dzīvesvietas. Tādēļ īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tam, kā cilvēki 
bez noteiktas dzīvesvietas var izpildīt 
uzticamības prasības un būtu jāņem vērā 
valstu paraugprakse, lai efektīvi garantētu 
piekļuvi svarīgāko maksājumu 
pakalpojumu pamatklāstam.

9. Dalībvalstīm ir jāuzliek par pienākumu 
nodrošināt to, ka uzticamības pārbaužu 
rezultātā netiek radīta diskriminācija. Būtu 
jāņem vērā valstu paraugprakse, lai efektīvi 
garantētu piekļuvi svarīgāko maksājumu 
pakalpojumu pamatklāstam.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 10. punkts
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

10. Lai to veicinātu, pamata bankas konti
būtu jāklasificē kā zema riska produkti 
saskaņā ar 3. panta 3. punktu Komisijas 
Direktīvā 2006/70/EK, ar ko īsteno 
Direktīvu 2005/60/EK. Pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāpiemēro vienkāršotas 
patērētāju uzticamības pārbaudes 
prasības un Komisijai būtu jācenšas vēl 
vairāk saskaņot valstu interpretācijas par 
naudas atmazgāšanas novēršanas 
noteikumiem, lai nodrošinātu, ka tos vairs 
nevar izmantot nolūkā liegt piekļuvi 
pamata bankas kontam. 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 126
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 10. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

10. Lai to veicinātu, pamata bankas konti 
būtu jāklasificē kā zema riska produkti 
saskaņā ar 3. panta 3. punktu Komisijas 
Direktīvā 2006/70/EK, ar ko īsteno 
Direktīvu 2005/60/EK. Pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāpiemēro vienkāršotas 
patērētāju uzticamības pārbaudes 
prasības un Komisijai būtu jācenšas vēl 
vairāk saskaņot valstu interpretācijas par 
naudas atmazgāšanas novēršanas 
noteikumiem, lai nodrošinātu, ka tos vairs 
nevar izmantot nolūkā liegt piekļuvi 
pamata bankas kontam. 

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 10. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

10. Lai to veicinātu, pamata bankas konti 
būtu jāklasificē kā zema riska produkti 
saskaņā ar 3. panta 3. punktu Komisijas 
Direktīvā 2006/70/EK, ar ko īsteno 
Direktīvu 2005/60/EK. Pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāpiemēro vienkāršotas 
patērētāju uzticamības pārbaudes prasības
un Komisijai būtu jācenšas vēl vairāk 
saskaņot valstu interpretācijas par naudas 
atmazgāšanas novēršanas noteikumiem, lai 
nodrošinātu, ka tos vairs nevar izmantot 
nolūkā liegt piekļuvi pamata bankas 
kontam.

10. Lai to veicinātu un ņemot vērā naudas 
atmazgāšanas noteikumus, būtu jāapsver, 
kā panākt pareizo līdzsvaru starp piekļuvi 
pamata bankas kontam un uzticamības 
pārbaudes prasībām. Šajā sakarā būtu 
jāpaskaidro saistība ar Komisijas 
Direktīvu 2006/70/EK, ar ko nosaka 
īstenošanas pasākumus Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvai 2005/60/EK attiecībā uz 
„politiski ietekmējamas personas” 
definīciju un tehniskajiem kritērijiem 
vienkāršotām klienta uzticamības 
pārbaudes procedūrām un atbrīvojumam 
sakarā ar finanšu darbību, kuru veic reti 
vai ļoti ierobežotos apjomos. Komisijai 
būtu jācenšas vēl vairāk saskaņot valstu 
interpretācijas par naudas atmazgāšanas 
novēršanas noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 10. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

10. Lai to veicinātu, pamata bankas konti 
būtu jāklasificē kā zema riska produkti
saskaņā ar 3. panta 3. punktu Komisijas 
Direktīvā 2006/70/EK, ar ko īsteno 
Direktīvu 2005/60/EK. Pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāpiemēro vienkāršotas 
patērētāju uzticamības pārbaudes prasības 
un Komisijai būtu jācenšas vēl vairāk 

10. Lai to veicinātu, dalībvalstīm jābūt 
tiesīgām pamatmaksājumu kontus 
klasificēt kā zema riska produktus saskaņā 
ar 3. panta 3. punktu Komisijas 
Direktīvā 2006/70/EK, ar ko īsteno 
Direktīvu 2005/60/EK. Tādējādi 
pakalpojumu sniedzējiem varētu būt
jāpiemēro vienkāršotas patērētāju 
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saskaņot valstu interpretācijas par naudas 
atmazgāšanas novēršanas noteikumiem, lai 
nodrošinātu, ka tos vairs nevar izmantot 
nolūkā liegt piekļuvi pamata bankas
kontam. 

uzticamības pārbaudes prasības. Komisijai 
būtu jācenšas precīzāk izskaidrot
interpretācijas par naudas atmazgāšanas un 
terorisma finansēšanas novēršanas 
noteikumiem, lai nodrošinātu to 
līdzsvarotu un proporcionālu 
piemērošanu banku 
pamatpakalpojumiem. Nevienam šādu 
iemeslu dēļ nedrīkst liegt piekļuvi
pamatmaksājumu kontam vai iespēju to 
atvērt, ja vien šādas rīcības iemesls nav 
pamatots un objektīvs. Šādus noteikumus 
nekad nevajadzētu nepamatoti izmantot 
par ieganstu, lai atteiktu pakalpojumu 
sniegšanu komerciāli mazāk izdevīgiem 
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 11. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

11. Tiesību aktā būtu jāparedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pienākums 
rīkoties pārredzami, pieņemot lēmumu par 
pamata bankas konta atvēršanas atteikumu 
vai šāda konta slēgšanu. Lai ļautu 
patērētājam apstrīdēt maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja lēmumu, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam būtu 
rakstiski jāinformē patērētājs par to, kādēļ 
tiek atteikta pamata bankas konta 
atvēršana vai pieņemts lēmums par šāda 
konta slēgšanu. Pakalpojumu sniedzējam 
būtu arī jāinformē patērētājs par 
alternatīvām strīdu izšķiršanas mehānismu 
iespējām.

11. Tiesību aktā būtu jāparedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pienākums 
rīkoties pārredzami, pieņemot lēmumu par 
pamatmaksājumu konta atvēršanas 
atteikumu vai šāda konta slēgšanu, 
ievērojot tiesību aktus par naudas 
atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, 
kā arī par noziegumu novēršanu un 
izmeklēšanu. Lai ļautu patērētājam 
apstrīdēt maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja lēmumu, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam būtu rakstiski 
jāinformē patērētājs par to, kādēļ tiek 
atteikta pamatmaksājumu konta atvēršana 
vai pieņemts lēmums par šāda konta 
slēgšanu. Pakalpojumu sniedzējam būtu arī 
jāinformē patērētājs par alternatīvām strīdu 
izšķiršanas mehānismu iespējām.
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Or. en

Grozījums Nr. 130
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 11. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

11. Tiesību aktā būtu jāparedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pienākums 
rīkoties pārredzami, pieņemot lēmumu par 
pamata bankas konta atvēršanas atteikumu 
vai šāda konta slēgšanu. Lai ļautu 
patērētājam apstrīdēt maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja lēmumu, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam būtu 
rakstiski jāinformē patērētājs par to, kādēļ 
tiek atteikta pamata bankas konta atvēršana 
vai pieņemts lēmums par šāda konta 
slēgšanu. Pakalpojumu sniedzējam būtu arī 
jāinformē patērētājs par alternatīvām strīdu 
izšķiršanas mehānismu iespējām.

11. Ar iespējamo ES tiesību aktu būtu 
jānodrošina, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji rīkojas pārredzami, pieņemot 
lēmumu par pamata bankas konta 
atvēršanas atteikumu vai šāda konta 
slēgšanu. Lai klientam ļautu apstrīdēt 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
lēmumu, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam būtu rakstiski jāinformē 
patērētājs par to, kādēļ tiek atteikta pamata 
bankas konta atvēršana vai pieņemts 
lēmums par šāda konta slēgšanu. Tāpēc 
klientam ir e-pasta adrese, kas dod iespēju 
rakstveidā sazināties ar maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu 
sniedzējam būtu arī jāinformē klients par 
alternatīvām strīdu izšķiršanas mehānismu 
iespējām.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Jürgen Klute

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 11. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

11. Tiesību aktā būtu jāparedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pienākums 
rīkoties pārredzami, pieņemot lēmumu par 
pamata bankas konta atvēršanas atteikumu 
vai šāda konta slēgšanu. Lai ļautu 

11. Tiesību aktā būtu jāparedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pienākums 
rīkoties pārredzami, pieņemot lēmumu par 
pamata bankas konta atvēršanas atteikumu 
vai šāda konta slēgšanu. Lai ļautu 
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patērētājam apstrīdēt maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja lēmumu, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam būtu 
rakstiski jāinformē patērētājs par to, kādēļ 
tiek atteikta pamata bankas konta atvēršana 
vai pieņemts lēmums par šāda konta 
slēgšanu. Pakalpojumu sniedzējam būtu arī 
jāinformē patērētājs par alternatīvām strīdu 
izšķiršanas mehānismu iespējām.

patērētājam apstrīdēt maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja lēmumu, 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam būtu 
rakstiski jāinformē patērētājs par to, kādēļ 
tiek atteikta pamata bankas konta atvēršana 
vai pieņemts lēmums par šāda konta 
slēgšanu. Pakalpojumu sniedzējam būtu arī 
jāinformē patērētājs par alternatīvām strīdu 
izšķiršanas mehānismu iespējām. 
Pakalpojumu sniedzējs nedrīkst prasīt 
maksu no patērētāja par šādas 
informācijas sniegšanu, tostarp 
rakstveidā.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Jürgen Klute

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 12. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

12. Tiesību aktā būtu jāparedz prasība 
pakalpojumu sniedzējiem, pārbaudot, vai 
patērētājam ir tiesības uz piekļuvi pamata 
bankas kontam, rīkoties ātri un informēt 
patērētāju par kavēšanās iemesliem, ja šis 
process ilgst vairāk nekā divas nedēļas. 
Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai 
patērētājs personīgi ierastos tuvākajā filiālē 
nolūkā atvērt kontu.

12. Tiesību aktā būtu jāparedz prasība 
pakalpojumu sniedzējiem, pārbaudot, vai 
patērētājam ir tiesības uz piekļuvi pamata 
bankas kontam, rīkoties ātri un rakstiski 
informēt patērētāju, pamatojot kavēšanās 
iemeslus, ja šis process ilgst vairāk nekā 
divas nedēļas. Apstākļi, par kuriem ir 
atbildīgs maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, piemēram, pārmērīgs darba 
apjoms, nav uzskatāmi par 
attaisnojamiem kavēšanās iemesliem.
Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai 
patērētājs personīgi ierastos tuvākajā filiālē 
nolūkā atvērt kontu.

Or. de

Grozījums Nr. 133
Ivo Strejček



PE486.164v01-00 68/121 AM\897689LV.doc

LV

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 2. ieteikums – 12. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

12. Tiesību aktā būtu jāparedz prasība 
pakalpojumu sniedzējiem, pārbaudot, vai 
patērētājam ir tiesības uz piekļuvi pamata 
bankas kontam, rīkoties ātri un informēt 
patērētāju par kavēšanās iemesliem, ja šis 
process ilgst vairāk nekā divas nedēļas. 
Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai 
patērētājs personīgi ierastos tuvākajā 
filiālē nolūkā atvērt kontu.

12. Iespējamajā ES tiesību aktā būtu 
jāparedz prasība pakalpojumu sniedzējiem, 
pārbaudot, vai klientam ir tiesības uz 
piekļuvi pamata bankas kontam, rīkoties 
savlaicīgi. Pakalpojumu sniedzējs var 
pieprasīt, lai klients personīgi ierastos 
tuvākajā filiālē nolūkā atvērt kontu.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Liem Hoang Ngoc

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 13. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

13. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina 
pamata bankas konta lietotājam iespēja 
veikt jebkādus būtiskus maksājumu 
darījumus, piemēram, saņemt algu vai 
pabalstus, apmaksāt rēķinus vai nodokļus 
un iegādāties preces un pakalpojumus gan 
klātienē, gan no attāluma, izmantojot 
populārākās valsts sistēmas.

13. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina 
pamata bankas konta lietotājam iespēja bez 
maksas veikt jebkādus būtiskus 
maksājumu darījumus, piemēram, saņemt 
algu vai pabalstus, apmaksāt rēķinus vai 
nodokļus un iegādāties preces un 
pakalpojumus gan klātienē, gan no 
attāluma, izmantojot populārākās valsts 
sistēmas.

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 13. punkts
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

13. Ar tiesību aktu būtu jānodrošina 
pamata bankas konta lietotājam iespēja 
veikt jebkādus būtiskus maksājumu 
darījumus, piemēram, saņemt algu vai 
pabalstus, apmaksāt rēķinus vai nodokļus 
un iegādāties preces un pakalpojumus gan
klātienē, gan no attāluma, izmantojot 
populārākās valsts sistēmas. 

13. Ar iespējamo ES tiesību aktu būtu 
jānodrošina pamata bankas konta 
lietotājam vai klientam iespēja veikt 
jebkādus būtiskus maksājumu darījumus, 
piemēram, saņemt algu vai pabalstus, 
apmaksāt rēķinus vai nodokļus un 
iegādāties preces un pakalpojumus klātienē 
un no attāluma, vajadzības gadījumā 
izmantojot populārākās valsts sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 14. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

14. Maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
saistībā ar pamata bankas kontu nebūtu 
tieši vai netieši jāpiedāvā jebkādas 
pārtēriņa iespējas. Nebūtu jāizpilda tāds 
maksājuma uzdevums patērētāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja labā, 
kura izpildes rezultātā patērētāja pamata 
bankas konta bilance kļūtu negatīva. 
Piekļuve aizdevumam nebūtu jāuzskata par 
elementu vai tiesībām, kas saistītas ar 
pamata bankas kontu, neatkarīgi no šāda 
aizdevuma mērķa vai veida. 

14. Maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
saistībā ar pamata bankas kontu nebūtu 
tieši vai netieši jāpiedāvā jebkādas 
pārtēriņa iespējas. Nebūtu jāizpilda tāds 
maksājuma uzdevums patērētāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja labā, 
kura izpildes rezultātā patērētāja pamata 
bankas konta bilance kļūtu negatīva. 
Piekļuve aizdevumam nebūtu jāuzskata par 
elementu vai tiesībām, kas saistītas ar 
pamata bankas kontu, neatkarīgi no šāda 
aizdevuma mērķa vai veida. Attiecīgā 
gadījumā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji pamatmaksājumu kontu 
turētājiem varētu piedāvāt 
kredītproduktus kā atsevišķus 
pakalpojumus, ja vien piekļuve pamata 
kontam un tā izmantošana nekādā veidā 
nav ierobežota vai atkarīga no šādu 
produktu iegādes.

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 14. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

14. Maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
saistībā ar pamata bankas kontu nebūtu 
tieši vai netieši jāpiedāvā jebkādas 
pārtēriņa iespējas. Nebūtu jāizpilda tāds 
maksājuma uzdevums patērētāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja labā, 
kura izpildes rezultātā patērētāja pamata 
bankas konta bilance kļūtu negatīva. 
Piekļuve aizdevumam nebūtu jāuzskata par 
elementu vai tiesībām, kas saistītas ar 
pamata bankas kontu, neatkarīgi no šāda 
aizdevuma mērķa vai veida. 

14. Nebūtu jāizpilda tāds maksājuma 
uzdevums patērētāja maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja labā, kura izpildes 
rezultātā patērētāja pamata bankas konta 
bilance kļūtu negatīva. Piekļuve 
aizdevumam nebūtu jāuzskata par 
elementu vai tiesībām, kas saistītas ar 
pamata bankas kontu, neatkarīgi no šāda 
aizdevuma mērķa vai veida. 

Or. en

Grozījums Nr. 138
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
 Pielikums – 3. ieteikums – 14. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

14. Maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
saistībā ar pamata bankas kontu nebūtu 
tieši vai netieši jāpiedāvā jebkādas 
pārtēriņa iespējas. Nebūtu jāizpilda tāds 
maksājuma uzdevums patērētāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja labā, 
kura izpildes rezultātā patērētāja pamata 
bankas konta bilance kļūtu negatīva. 
Piekļuve aizdevumam nebūtu jāuzskata par 
elementu vai tiesībām, kas saistītas ar 
pamata bankas kontu, neatkarīgi no šāda 
aizdevuma mērķa vai veida.

14. Maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
saistībā ar pamata bankas kontu nebūtu 
tieši vai netieši jāpiedāvā jebkādas 
pārtēriņa iespējas. Nebūtu jāizpilda tāds 
maksājuma uzdevums patērētāja 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja labā, 
kura izpildes rezultātā patērētāja pamata 
bankas konta bilance kļūtu negatīva; no šīs 
prasības ir atbrīvoti maksājumi bankai 
par pakalpojumiem, kurus patērētājs ir 
piekritis izmantot. Piekļuve aizdevumam 
nebūtu jāuzskata par elementu vai 
tiesībām, kas saistītas ar pamata bankas 
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kontu, neatkarīgi no šāda aizdevuma mērķa 
vai veida.

Or. de

Grozījums Nr. 139
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 14. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

14. Maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
saistībā ar pamata bankas kontu nebūtu 
tieši vai netieši jāpiedāvā jebkādas 
pārtēriņa iespējas. Nebūtu jāizpilda tāds 
maksājuma uzdevums patērētāja
maksājumu pakalpojumu sniedzēja labā, 
kura izpildes rezultātā patērētāja pamata 
bankas konta bilance kļūtu negatīva. 
Piekļuve aizdevumam nebūtu jāuzskata par 
elementu vai tiesībām, kas saistītas ar 
pamata bankas kontu, neatkarīgi no šāda 
aizdevuma mērķa vai veida. 

14. Maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
saistībā ar pamata bankas kontu nebūtu 
tieši vai netieši jāpiedāvā jebkādas 
pārtēriņa iespējas. Nebūtu jāizpilda tāds 
maksājuma uzdevums klienta maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja labā, kura izpildes 
rezultātā klienta pamata bankas konta 
bilance kļūtu negatīva. Piekļuve 
aizdevumam nebūtu jāuzskata par 
elementu vai tiesībām, kas saistītas ar 
pamata bankas kontu, neatkarīgi no šāda 
aizdevuma mērķa vai veida.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 15. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

15. Piekļuve pamata bankas kontam būtu 
jānodrošina bez maksas.

15. Pamata bankas konta atvēršana būtu 
jānodrošina bez maksas. Tomēr par 
pamata bankas konta izmantošanu maksu 
var prasīt. Ar pamata bankas konta 
izmantošanu saistītajai maksai jābūt 
mērenai, balstītai uz izmaksām un 
izdevīgākai salīdzinājumā ar pakalpojumu 
sniedzēja parastajā cenu politikā 



PE486.164v01-00 72/121 AM\897689LV.doc

LV

paredzēto maksu par līdzīgiem bankas 
konta produktiem. Dalībvalstis var ieviest 
maksimālo maksu, kas jāievēro valsts 
līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 141
Emilie Turunen

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 15. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

15. Piekļuve pamata bankas kontam būtu 
jānodrošina bez maksas. 

15. Vēlams, lai piekļuve pamata bankas 
kontam tiktu nodrošināta bez maksas. 
Maksa nedrīkst pārsniegt ar šā 
pakalpojuma sniegšanu saistītās 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
izmaksas, un gada maksa nekādā 
gadījumā nedrīkst pārsniegt 10 euro.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 15. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

15. Piekļuve pamata bankas kontam būtu 
jānodrošina bez maksas.

15. Piekļuve pamatmaksājumu kontam 
būtu jānodrošina vai nu bez maksas, vai 
par pieņemamu cenu. Ja tiek prasīta 
maksa, tai jābūt tādai, lai neviens 
patērētājs netiktu atturēts no 
pamatmaksājumu konta atvēršanas un 
izmantošanas ar izmaksām saistītu 
iemeslu dēļ.

Or. en



AM\897689LV.doc 73/121 PE486.164v01-00

LV

Grozījums Nr. 143
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 15. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

15. Piekļuve pamata bankas kontam būtu 
jānodrošina bez maksas.

15. Piekļuve pamata bankas kontam būtu 
jānodrošina par tādu cenu, kas ir zemāka 
par noguldījuma konta standarta maksu 
attiecīgā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja uzņēmumā, ja vien tā nav 
nodrošināta bez maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
 Pielikums – 3. ieteikums – 15. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

15. Piekļuve pamata bankas kontam būtu 
jānodrošina bez maksas.

15. Pamata bankas konta atvēršana būtu 
jānodrošina bez maksas.

Or. de

Grozījums Nr. 145
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 15. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

15. Piekļuve pamata bankas kontam būtu 
jānodrošina bez maksas.

15. Piekļuve pamata bankas kontam būtu 
jānodrošina vai nu bez maksas, vai par 
atbilstošu cenu.
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Or. en

Grozījums Nr. 146
Gay Mitchell

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 15. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

15. Piekļuve pamata bankas kontam būtu 
jānodrošina bez maksas. 

15. Pamata bankas konta atvēršana būtu 
jānodrošina bez maksas.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 15.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

. 15.a Maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jānodrošina, ka no 
visiem viņu piedāvātajiem produktiem 
pamatmaksājumu konts vienmēr ir 
visizdevīgākais konts pamatmaksājumu 
darījumu veikšanai neatkarīgi no tā, kā 
šis salīdzinājums ir veikts.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 15.b punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

. 15.b Lai nodrošinātu to, ka 
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pamatmaksājumu pakalpojumu izmaksas 
nekļūst pārmērīgi augstas, ikvienai 
dalībvalstij būtu jānosaka augstākā 
robeža, kādu drīkst sasniegt kopējā gada 
maksa par pamatmaksājumu konta 
atvēršanu un izmantošanu. Lai gan šī 
augstākā robeža būtu jāpielāgo valsts 
apstākļiem, piemēram, vispārējam 
patēriņa cenu līmenim un vidējai maksai 
par norēķinu kontiem, nevienā dalībvalstī 
tā nedrīkst pārsniegt EUR 15 vai 
līdzvērtīgu summu attiecīgās valsts valūtā, 
ja šī valsts nav eurozonas dalībniece.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 15.c punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

. 15.c Dalībvalstīm jābūt tiesīgām norādīt, 
ka kopējā gada maksa, kas nepārsniedz 
augstāko robežu, attiecas tikai uz 
maksimālo darījumu skaitu, kas varētu 
būt sadalīts pa dažādām darījumu 
kategorijām. Tomēr šāds darījumu skaita 
ierobežojums ļauj patērētājiem veikt visus 
parastos ikdienas darījumus, 
nepārsniedzot maksimālo skaitu. Ja 
maksimālais darījumu skaits tiek 
pārsniegts, par papildu darījumiem būtu 
jānosaka pieņemama maksa. Maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem vienmēr būtu 
jābrīdina patērētāji, kas tuvojas 
maksimālajam darījumu skaitam.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Olle Ludvigsson
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Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 15.d punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

. 15.d Aprēķinot kopējo gada maksu, 
kavējuma nauda šajā gadījumā nav 
jāietver.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Liem Hoang Ngoc

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 16. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

16. Jebkādām automātiskām maksām 
jābūt samērīgām un vismaz tikpat 
izdevīgām kā maksām, ko pakalpojumu 
sniedzējs paredzējis savā parastajā cenu 
politikā. Tiesību aktā būtu jāparedz, ka 
patērētājs nemaksā nodevas vai soda 
maksas, ja apstākļi nav atkarīgi no viņa, 
piemēram, par nepietiekamiem līdzekļiem 
savā kontā algas vai sociālo pabalstu 
novēlotas izmaksas dēļ.

16. Tiesību aktā būtu jāparedz, ka 
patērētājs nemaksā nodevas vai soda 
maksas par nepietiekamiem līdzekļiem 
savā kontā.

Or. fr

Grozījums Nr. 152
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 16. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

16. Jebkādām automātiskām maksām jābūt 
samērīgām un vismaz tikpat izdevīgām kā 
maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 

16. Jebkādām kavējuma naudām jābūt 
pamatotām un vismaz tikpat pieņemamām
kā maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
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paredzējis savā parastajā cenu politikā.
Tiesību aktā būtu jāparedz, ka patērētājs 
nemaksā nodevas vai soda maksas, ja 
apstākļi nav atkarīgi no viņa, piemēram, 
par nepietiekamiem līdzekļiem savā kontā 
algas vai sociālo pabalstu novēlotas 
izmaksas dēļ.

paredzējis savā parastajā cenu politikā.

Or. en

Grozījums Nr. 153
Gay Mitchell

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 16. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

16. Jebkādām automātiskām maksām jābūt 
samērīgām un vismaz tikpat izdevīgām kā 
maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
paredzējis savā parastajā cenu politikā.
Tiesību aktā būtu jāparedz, ka patērētājs 
nemaksā nodevas vai soda maksas, ja 
apstākļi nav atkarīgi no viņa, piemēram, 
par nepietiekamiem līdzekļiem savā kontā 
algas vai sociālo pabalstu novēlotas 
izmaksas dēļ.

16. Jebkādām kavējuma naudām jābūt 
pamatotām un vismaz tikpat pieņemamām
kā maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
paredzējis savā parastajā cenu politikā. 

Or. en

Grozījums Nr. 154
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
 Pielikums – 3. ieteikums – 16. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

16. Jebkādām automātiskām maksām jābūt 
samērīgām un vismaz tikpat izdevīgām kā 
maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
paredzējis savā parastajā cenu politikā. 
Tiesību aktā būtu jāparedz, ka patērētājs 

16. Jebkādām kavējuma naudām jābūt 
samērīgām un vismaz tikpat pieņemamām
kā maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
paredzējis savā parastajā cenu politikā. 
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nemaksā nodevas vai soda maksas, ja 
apstākļi nav atkarīgi no viņa, piemēram, 
par nepietiekamiem līdzekļiem savā kontā 
algas vai sociālo pabalstu novēlotas 
izmaksas dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 155
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 16. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

16. Jebkādām automātiskām maksām jābūt 
samērīgām un vismaz tikpat izdevīgām kā 
maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
paredzējis savā parastajā cenu politikā. 
Tiesību aktā būtu jāparedz, ka patērētājs 
nemaksā nodevas vai soda maksas, ja 
apstākļi nav atkarīgi no viņa, piemēram, 
par nepietiekamiem līdzekļiem savā kontā 
algas vai sociālo pabalstu novēlotas 
izmaksas dēļ.

16. Jebkādām kavējuma naudām jābūt 
pamatotām un vismaz tikpat pieņemamām
kā maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
paredzējis savā parastajā cenu politikā. 
Tiesību aktā būtu jāparedz, ka patērētājs 
nemaksā nodevas vai soda maksas, ja 
apstākļi nav atkarīgi no viņa, piemēram, 
par nepietiekamiem līdzekļiem savā kontā 
algas vai sociālo pabalstu novēlotas 
izmaksas dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 16. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

16. Jebkādām automātiskām maksām jābūt 
samērīgām un vismaz tikpat izdevīgām kā 
maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
paredzējis savā parastajā cenu politikā. 
Tiesību aktā būtu jāparedz, ka patērētājs 
nemaksā nodevas vai soda maksas, ja 
apstākļi nav atkarīgi no viņa, piemēram, 

16. Jebkādām kavējuma naudām jābūt 
atbilstošām pakalpojumu sniedzēja 
parastajai cenu politikai.
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par nepietiekamiem līdzekļiem savā kontā 
algas vai sociālo pabalstu novēlotas 
izmaksas dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 157
Peter Simon

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 16. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

16. Jebkādām automātiskām maksām 
jābūt samērīgām un vismaz tikpat 
izdevīgām kā maksām, ko pakalpojumu 
sniedzējs paredzējis savā parastajā cenu 
politikā.  Tiesību aktā būtu jāparedz, ka 
patērētājs nemaksā nodevas vai soda 
maksas, ja apstākļi nav atkarīgi no viņa, 
piemēram, par nepietiekamiem līdzekļiem 
savā kontā algas vai sociālo pabalstu 
novēlotas izmaksas dēļ.

16. Tiesību aktā būtu jāparedz, ka 
patērētājs nemaksā nodevas vai soda 
maksas, ja apstākļi nav atkarīgi no viņa, 
piemēram, par nepietiekamiem līdzekļiem 
savā kontā algas vai sociālo pabalstu 
novēlotas izmaksas dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 158
Emilie Turunen

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 16. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

16. Jebkādām automātiskām maksām jābūt 
samērīgām un vismaz tikpat izdevīgām kā 
maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
paredzējis savā parastajā cenu politikā. 
Tiesību aktā būtu jāparedz, ka patērētājs 
nemaksā nodevas vai soda maksas, ja 
apstākļi nav atkarīgi no viņa, piemēram, 
par nepietiekamiem līdzekļiem savā kontā 
algas vai sociālo pabalstu novēlotas 

16. Jebkādām kavējuma naudām jābūt 
samērīgām un vismaz tikpat pieņemamām
kā maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
paredzējis savā parastajā cenu politikā. 
Tiesību aktā būtu jāparedz, ka patērētājs 
nemaksā nodevas vai soda maksas, ja 
apstākļi nav atkarīgi no viņa, piemēram, 
par nepietiekamiem līdzekļiem savā kontā 
algas vai sociālo pabalstu novēlotas 
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izmaksas dēļ. izmaksas dēļ. Visām ar kontu saistītajām 
maksām jābūt pārskatāmām.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Jürgen Klute

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 16. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

16. Jebkādām automātiskām maksām
jābūt samērīgām un vismaz tikpat 
izdevīgām kā maksām, ko pakalpojumu 
sniedzējs paredzējis savā parastajā cenu 
politikā. Tiesību aktā būtu jāparedz, ka 
patērētājs nemaksā nodevas vai soda 
maksas, ja apstākļi nav atkarīgi no viņa, 
piemēram, par nepietiekamiem līdzekļiem 
savā kontā algas vai sociālo pabalstu 
novēlotas izmaksas dēļ.

16. Jebkādām soda naudām jābūt 
samērīgām un vismaz tikpat pieņemamām
kā maksām, ko pakalpojumu sniedzējs 
paredzējis savā parastajā cenu politikā. 
Tiesību aktā būtu jāparedz, ka patērētājs 
nemaksā nodevas vai soda maksas, ja 
apstākļi nav atkarīgi no viņa, piemēram, 
par nepietiekamiem līdzekļiem savā kontā 
algas vai sociālo pabalstu novēlotas 
izmaksas dēļ.

Or. de

Grozījums Nr. 160
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – A iedaļa – -a apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

-a) pakalpojumi visu to operāciju 
veikšanai, kas nepieciešamas, lai atvērtu, 
izmantotu un slēgtu maksājumu kontu;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Olle Ludvigsson



AM\897689LV.doc 81/121 PE486.164v01-00

LV

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – A iedaļa – 1. daļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Patērētājam būtu jāsaņem 
nediskriminējoša piekļuve individuāliem 
pakalpojumiem, piemēram, 
pakalpojumiem klātienē uzņēmuma 
filiālēs un iespējai izmantot bankomātus, 
tai skaitā citu banku bankomātus, kad tas 
ir tehniski iespējams. Pakalpojumu 
sniedzējam nebūtu jāiekasē maksas par 
pamata konta pārvaldības pakalpojumu 
izpildi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 162
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – A iedaļa – 1. daļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Patērētājam būtu jāsaņem 
nediskriminējoša piekļuve individuāliem 
pakalpojumiem, piemēram, 
pakalpojumiem klātienē uzņēmuma filiālēs 
un iespējai izmantot bankomātus, tai skaitā 
citu banku bankomātus, kad tas ir tehniski 
iespējams. Pakalpojumu sniedzējam 
nebūtu jāiekasē maksas par pamata konta
pārvaldības pakalpojumu izpildi.

Klientam būtu jāsaņem nediskriminējoša 
piekļuve individuāliem 
pamatpakalpojumiem, piemēram, 
pakalpojumiem klātienē uzņēmuma filiālēs 
un iespējai izmantot bankomātus, tai skaitā 
citu banku bankomātus, kad tas ir tehniski 
iespējams, un attiecīgā maksa jāiekļauj 
kopējā maksā par pamata bankas konta 
pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – A iedaļa – 1. daļa
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Patērētājam būtu jāsaņem 
nediskriminējoša piekļuve individuāliem 
pakalpojumiem, piemēram, 
pakalpojumiem klātienē uzņēmuma filiālēs 
un iespējai izmantot bankomātus, tai skaitā 
citu banku bankomātus, kad tas ir tehniski 
iespējams. Pakalpojumu sniedzējam 
nebūtu jāiekasē maksas par pamata konta
pārvaldības pakalpojumu izpildi.

Klientam būtu jāsaņem nediskriminējoša 
piekļuve individuāliem 
pamatpakalpojumiem, piemēram, 
pakalpojumiem klātienē uzņēmuma filiālēs 
un iespējai izmantot bankomātus, tai skaitā 
citu banku bankomātus, kad tas ir tehniski 
iespējams, un attiecīgā maksa jāiekļauj 
kopējā maksā par pamata bankas konta 
pārvaldību.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – A iedaļa – 1. daļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Patērētājam būtu jāsaņem nediskriminējoša 
piekļuve individuāliem pakalpojumiem, 
piemēram, pakalpojumiem klātienē 
uzņēmuma filiālēs un iespējai izmantot 
bankomātus, tai skaitā citu banku 
bankomātus, kad tas ir tehniski iespējams. 
Pakalpojumu sniedzējam nebūtu jāiekasē 
maksas par pamata konta pārvaldības 
pakalpojumu izpildi.

Patērētājam būtu jāsaņem nediskriminējoša 
piekļuve individuāliem pakalpojumiem, 
piemēram, pakalpojumiem klātienē 
uzņēmuma filiālēs un iespējai izmantot 
bankomātus, tai skaitā citu banku 
bankomātus, kad tas ir tehniski iespējams. 
Pakalpojumu sniedzējam būtu jāiekasē 
atbilstoša maksa par pamata konta 
pārvaldības pakalpojumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – A iedaļa – 1. daļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Patērētājam būtu jāsaņem nediskriminējoša Patērētājam būtu jāsaņem nediskriminējoša 
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piekļuve individuāliem pakalpojumiem, 
piemēram, pakalpojumiem klātienē 
uzņēmuma filiālēs un iespējai izmantot 
bankomātus, tai skaitā citu banku 
bankomātus, kad tas ir tehniski iespējams. 
Pakalpojumu sniedzējam nebūtu jāiekasē 
maksas par pamata konta pārvaldības 
pakalpojumu izpildi.

piekļuve individuāliem pakalpojumiem, 
piemēram, pakalpojumiem klātienē 
uzņēmuma filiālēs un iespējai izmantot 
bankomātus, tai skaitā citu banku 
bankomātus, kad tas ir tehniski iespējams. 
Pakalpojumu sniedzējam būtu jāiekasē 
maksas atbilstoši pamata konta pārvaldības 
pakalpojumu izpildei un attiecīgā konta 
veidam.

Or. de

Grozījums Nr. 166
Gay Mitchell

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – A iedaļa – 1. daļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Patērētājam būtu jāsaņem nediskriminējoša 
piekļuve individuāliem pakalpojumiem, 
piemēram, pakalpojumiem klātienē 
uzņēmuma filiālēs un iespējai izmantot 
bankomātus, tai skaitā citu banku 
bankomātus, kad tas ir tehniski iespējams. 
Pakalpojumu sniedzējam nebūtu jāiekasē 
maksas par pamata konta pārvaldības 
pakalpojumu izpildi.

Patērētājam būtu jāsaņem nediskriminējoša 
piekļuve individuāliem pakalpojumiem, 
piemēram, pakalpojumiem klātienē 
uzņēmuma filiālēs un iespējai izmantot 
bankomātus, tai skaitā citu banku 
bankomātus, kad tas ir tehniski iespējams. 
Pakalpojumu sniedzējam būtu jāiekasē 
minimāla maksa par pamata konta 
pārvaldības pakalpojumu izpildi.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Sylvie Goulard

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – A iedaļa – 1.a daļa (jauna)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Ja klientam nav pastāvīgas adreses, 
pakalpojumu sniedzējs konta izrakstus 
nosūta uz asociācijas, kurai klients ir 
pievienojies, galveno mītni.
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Or. fr

Grozījums Nr. 168
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – B iedaļa – a līdz d apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

a) naudas līdzekļu pārskaitījumi, veicot 
kredīta pārvedumus, tai skaitā starpbanku 
pārvedumus;

a) naudas līdzekļu pārskaitījumi euro, 
Eiropas Savienībā, veicot kredīta 
pārvedumus, tai skaitā starpbanku 
pārvedumus;

b) naudas līdzekļu pārskaitījumi, veicot 
maksājumus ar maksājumu karti, ar kuru 
nevar norēķināties par summām, kas 
pārsniedz maksājuma konta tekošo bilanci;

b) naudas līdzekļu pārskaitījumi euro, 
Eiropas Savienībā, veicot maksājumus ar 
maksājumu karti, ar kuru nevar 
norēķināties par summām, kas pārsniedz 
maksājuma konta pašreizējo bilanci;

c) regulāru maksājumu, tai skaitā 
starpbanku maksājumu, veikšana, 
dalībvalstīs, kurās šādi pakalpojumi ir 
jāizmanto būtisku darījumu izpildei;

c) regulāru maksājumu, tai skaitā 
starpbanku maksājumu, veikšana euro, 
Eiropas Savienībā, tajās dalībvalstīs, kurās 
šādi pakalpojumi ir jāizmanto būtisku 
darījumu izpildei;

d) tiešā debeta maksājumu, tai skaitā 
starpbanku maksājumu, veikšana, 
dalībvalstīs, kurās šādi pakalpojumi ir 
jāizmanto būtisku darījumu izpildei.

d) tiešā debeta maksājumu, tai skaitā 
starpbanku maksājumu, veikšana euro, 
Eiropas Savienībā, tajās dalībvalstīs, kurās 
šādi pakalpojumi ir jāizmanto būtisku 
darījumu izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – B iedaļa – c apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

c) regulāru maksājumu, tai skaitā 
starpbanku maksājumu, veikšana, 
dalībvalstīs, kurās šādi pakalpojumi ir 

c) regulāru maksājumu, tai skaitā 
starpbanku maksājumu, veikšana;
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jāizmanto būtisku darījumu izpildei;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – B iedaļa – d apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

d) tiešā debeta maksājumu, tai skaitā 
starpbanku maksājumu, veikšana, 
dalībvalstīs, kurās šādi pakalpojumi ir 
jāizmanto būtisku darījumu izpildei.

d) tiešā debeta maksājumu, tai skaitā 
starpbanku maksājumu, veikšana.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – B iedaļa – 1. daļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Lai saņemtu šos pakalpojumus, patērētājam 
vajadzētu būt tiesībām uz nediskriminējošu 
piekļuvi dažādiem pakalpojumu sniedzēja 
piedāvātajiem pakalpojumu veidiem, 
piemēram, manuālai darījumu veikšanai, 
darījumu veikšanai ar bankomātu 
palīdzību, bankas pakalpojumiem tiešsaistē 
un pa telefonu. Dalībvalstīm būtu 
jānosaka pietiekams skaits standarta 
maksājumu darījumu, kas pakalpojumu 
sniedzējam pēc pieprasījuma ir 
jānodrošina un jāizpilda katru mēnesi, 
neparedzot par to maksu, neatkarīgi no tā, 
kādu pakalpojuma izmantošanas veidu 
patērētājs izvēlas. Ja pastāv iespēja, ka 
patērētājs varētu pārsniegt bezmaksas 

Lai saņemtu šos pakalpojumus, patērētājam 
vajadzētu būt tiesībām uz nediskriminējošu 
piekļuvi dažādiem pakalpojumu sniedzēja 
piedāvātajiem pakalpojumu veidiem, 
piemēram, manuālai darījumu veikšanai, 
darījumu veikšanai ar bankomātu 
palīdzību, bankas pakalpojumiem tiešsaistē 
un pa telefonu. 
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darījumu maksimālo skaitu, pakalpojumu 
sniedzējam patērētājs par to ir jāinformē. 
Pakalpojumu sniedzējam būtu jāļauj vai 
nu uzlikt maksu par papildu darījumiem, 
sedzot pamatizmaksas un pielāgojot to 
parastajam cenu līmenim, vai arī atteikt 
darījumu izpildi. Pakalpojumu sniedzējam 
būtu jāļauj pieprasīt vienreizēju maksu 
par maksājumu kartes izdošanu, lai segtu 
ar to saistītās pamatizmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Liem Hoang Ngoc

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – B iedaļa – 1. daļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Lai saņemtu šos pakalpojumus, patērētājam 
vajadzētu būt tiesībām uz nediskriminējošu 
piekļuvi dažādiem pakalpojumu sniedzēja 
piedāvātajiem pakalpojumu veidiem, 
piemēram, manuālai darījumu veikšanai, 
darījumu veikšanai ar bankomātu 
palīdzību, bankas pakalpojumiem tiešsaistē 
un pa telefonu. Dalībvalstīm būtu 
jānosaka pietiekams skaits standarta 
maksājumu darījumu, kas pakalpojumu 
sniedzējam pēc pieprasījuma ir 
jānodrošina un jāizpilda katru mēnesi, 
neparedzot par to maksu, neatkarīgi no tā, 
kādu pakalpojuma izmantošanas veidu 
patērētājs izvēlas. Ja pastāv iespēja, ka 
patērētājs varētu pārsniegt bezmaksas 
darījumu maksimālo skaitu, pakalpojumu 
sniedzējam patērētājs par to ir jāinformē. 
Pakalpojumu sniedzējam būtu jāļauj vai 
nu uzlikt maksu par papildu darījumiem,
sedzot pamatizmaksas un pielāgojot to 
parastajam cenu līmenim, vai arī atteikt 
darījumu izpildi. Pakalpojumu sniedzējam 
būtu jāļauj pieprasīt vienreizēju maksu 
par maksājumu kartes izdošanu, lai segtu 

Lai saņemtu šos pakalpojumus, patērētājam 
vajadzētu būt tiesībām uz nediskriminējošu 
piekļuvi dažādiem pakalpojumu sniedzēja 
piedāvātajiem pakalpojumu veidiem, 
piemēram, manuālai darījumu veikšanai, 
darījumu veikšanai ar bankomātu 
palīdzību, bankas pakalpojumiem tiešsaistē 
un pa telefonu.
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ar to saistītās pamatizmaksas.

Or. fr

Grozījums Nr. 173
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – B iedaļa – 1. daļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Lai saņemtu šos pakalpojumus, 
patērētājam vajadzētu būt tiesībām uz 
nediskriminējošu piekļuvi dažādiem 
pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem 
pakalpojumu veidiem, piemēram, manuālai 
darījumu veikšanai, darījumu veikšanai ar 
bankomātu palīdzību, bankas 
pakalpojumiem tiešsaistē un pa telefonu. 
Dalībvalstīm būtu jānosaka pietiekams 
skaits standarta maksājumu darījumu, 
kas pakalpojumu sniedzējam pēc 
pieprasījuma ir jānodrošina un jāizpilda 
katru mēnesi, neparedzot par to maksu, 
neatkarīgi no tā, kādu pakalpojuma 
izmantošanas veidu patērētājs izvēlas. Ja 
pastāv iespēja, ka patērētājs varētu 
pārsniegt bezmaksas darījumu maksimālo 
skaitu, pakalpojumu sniedzējam 
patērētājs par to ir jāinformē. 
Pakalpojumu sniedzējam būtu jāļauj vai 
nu uzlikt maksu par papildu darījumiem, 
sedzot pamatizmaksas un pielāgojot to 
parastajam cenu līmenim, vai arī atteikt 
darījumu izpildi. Pakalpojumu sniedzējam 
būtu jāļauj pieprasīt vienreizēju maksu par 
maksājumu kartes izdošanu, lai segtu ar to 
saistītās pamatizmaksas.

Lai saņemtu šos pakalpojumus, klientam
vajadzētu būt tiesībām uz nediskriminējošu 
piekļuvi dažādiem pakalpojumu sniedzēja 
piedāvātajiem pakalpojumu veidiem, 
piemēram, manuālai darījumu veikšanai, 
darījumu veikšanai ar bankomātu palīdzību
un, ja iespējams, bankas pakalpojumiem 
tiešsaistē un pa telefonu, un šiem papildu 
pakalpojumiem būtu jāpiemēro 
pakalpojumu sniedzēja parastā cenu 
politika. Pakalpojumu sniedzējam būtu 
jāļauj pieprasīt arī vienreizēju maksu par 
maksājumu kartes izdošanu, lai segtu ar to 
saistītās pamatizmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Olle Ludvigsson
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Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – B iedaļa – 1. daļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Lai saņemtu šos pakalpojumus, patērētājam 
vajadzētu būt tiesībām uz nediskriminējošu 
piekļuvi dažādiem pakalpojumu sniedzēja 
piedāvātajiem pakalpojumu veidiem, 
piemēram, manuālai darījumu veikšanai, 
darījumu veikšanai ar bankomātu 
palīdzību, bankas pakalpojumiem tiešsaistē 
un pa telefonu. Dalībvalstīm būtu 
jānosaka pietiekams skaits standarta 
maksājumu darījumu, kas pakalpojumu 
sniedzējam pēc pieprasījuma ir 
jānodrošina un jāizpilda katru mēnesi, 
neparedzot par to maksu, neatkarīgi no tā, 
kādu pakalpojuma izmantošanas veidu 
patērētājs izvēlas. Ja pastāv iespēja, ka 
patērētājs varētu pārsniegt bezmaksas 
darījumu maksimālo skaitu, pakalpojumu 
sniedzējam patērētājs par to ir jāinformē. 
Pakalpojumu sniedzējam būtu jāļauj vai 
nu uzlikt maksu par papildu darījumiem, 
sedzot pamatizmaksas un pielāgojot to 
parastajam cenu līmenim, vai arī atteikt 
darījumu izpildi. Pakalpojumu sniedzējam 
būtu jāļauj pieprasīt vienreizēju maksu 
par maksājumu kartes izdošanu, lai segtu 
ar to saistītās pamatizmaksas.

Lai saņemtu A un B iedaļā minētos
pakalpojumus, patērētājam vajadzētu būt 
tiesībām uz nediskriminējošu piekļuvi 
dažādiem pakalpojumu sniedzēja 
piedāvātajiem pakalpojumu veidiem, 
piemēram, manuālai darījumu veikšanai 
klātienē uzņēmuma filiālēs, darījumu 
veikšanai ar bankomātu palīdzību, ieskaitot 
citu pakalpojumu sniedzēju bankomātus, 
ja tas ir tehniski iespējams, bankas 
pakalpojumiem tiešsaistē un pa telefonu.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – C iedaļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Pakalpojumu klāstā, ievērojot valsts 
tiesību aktu noteikumus, būtu jāiekļauj 
kontā ieskaitīto maksājumu obligātā 

svītrots
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aizsardzība pret parāda piedziņu.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Gay Mitchell

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – C iedaļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Pakalpojumu klāstā, ievērojot valsts 
tiesību aktu noteikumus, būtu jāiekļauj 
kontā ieskaitīto maksājumu obligātā 
aizsardzība pret parāda piedziņu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 177
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – C iedaļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Pakalpojumu klāstā, ievērojot valsts 
tiesību aktu noteikumus, būtu jāiekļauj
kontā ieskaitīto maksājumu obligātā 
aizsardzība pret parāda piedziņu.

Jāievēro valsts noteikumi par kontā 
ieskaitīto maksājumu obligāto aizsardzību
pret parāda piedziņu.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – C iedaļa
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Pakalpojumu klāstā, ievērojot valsts tiesību 
aktu noteikumus, būtu jāiekļauj kontā 
ieskaitīto maksājumu obligātā aizsardzība
pret parāda piedziņu.

Pakalpojumu klāstā, ievērojot valsts tiesību 
aktu noteikumus, varētu iekļaut kontā 
ieskaitīto maksājumu obligāto aizsardzību
pret parāda piedziņu.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – D iedaļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Dalībvalstis var pieprasīt papildināt 
pamata bankas konta nodrošināšanu ar 
citiem pakalpojumiem. Maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem būtu jāļauj pēc 
savas iniciatīvas paplašināt pakalpojumu 
klāstu, piemēram, pievienojot iespēju veikt 
noguldījumus vai starptautiskus naudas 
pārvedumus. Šādu papildu pakalpojumu 
iegāde nebūtu jāpadara par 
priekšnosacījumu, lai patērētājs varētu 
iegūt piekļuvi pamata bankas kontam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 180
Jürgen Klute

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – D iedaļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Dalībvalstis var pieprasīt papildināt pamata 
bankas konta nodrošināšanu ar citiem 
pakalpojumiem. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāļauj pēc savas 

Dalībvalstis var pieprasīt papildināt pamata 
bankas konta nodrošināšanu ar citiem 
pakalpojumiem. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāļauj pēc savas 
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iniciatīvas paplašināt pakalpojumu klāstu, 
piemēram, pievienojot iespēju veikt 
noguldījumus vai starptautiskus naudas 
pārvedumus. Šādu papildu pakalpojumu 
iegāde nebūtu jāpadara par 
priekšnosacījumu, lai patērētājs varētu 
iegūt piekļuvi pamata bankas kontam.

iniciatīvas paplašināt pakalpojumu klāstu, 
piemēram, pievienojot iespēju veikt 
noguldījumus vai starptautiskus naudas 
pārvedumus no un uz kontiem ārpus 
Savienības. Šādu papildu pakalpojumu 
iegāde nebūtu jāpadara par 
priekšnosacījumu, lai patērētājs varētu 
iegūt piekļuvi pamata bankas kontam.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Gay Mitchell

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – D iedaļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Dalībvalstis var pieprasīt papildināt pamata 
bankas konta nodrošināšanu ar citiem 
pakalpojumiem. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāļauj pēc savas 
iniciatīvas paplašināt pakalpojumu klāstu, 
piemēram, pievienojot iespēju veikt 
noguldījumus vai starptautiskus naudas 
pārvedumus. Šādu papildu pakalpojumu 
iegāde nebūtu jāpadara par 
priekšnosacījumu, lai patērētājs varētu 
iegūt piekļuvi pamata bankas kontam.

Dalībvalstis var pieprasīt papildināt pamata 
bankas konta nodrošināšanu ar citiem 
pakalpojumiem. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāļauj pēc savas 
iniciatīvas paplašināt pakalpojumu klāstu, 
izņemot pārtēriņa iespējas nodrošināšanu, 
piemēram, pievienojot iespēju veikt 
noguldījumus vai starptautiskus naudas 
pārvedumus. Šādu papildu pakalpojumu 
iegāde nebūtu jāpadara par 
priekšnosacījumu, lai patērētājs varētu 
iegūt piekļuvi pamata bankas kontam.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Peter Simon

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 3. ieteikums – 17. punkts – D iedaļa

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

Dalībvalstis var pieprasīt papildināt pamata 
bankas konta nodrošināšanu ar citiem 

Dalībvalstis var pieprasīt papildināt pamata 
bankas konta nodrošināšanu ar citiem 
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pakalpojumiem. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāļauj pēc savas 
iniciatīvas paplašināt pakalpojumu klāstu, 
piemēram, pievienojot iespēju veikt 
noguldījumus vai starptautiskus naudas 
pārvedumus. Šādu papildu pakalpojumu 
iegāde nebūtu jāpadara par 
priekšnosacījumu, lai patērētājs varētu 
iegūt piekļuvi pamata bankas kontam.

pakalpojumiem. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu jāļauj pēc savas 
iniciatīvas paplašināt pakalpojumu klāstu, 
piemēram, pievienojot iespēju veikt 
noguldījumus vai starptautiskus naudas 
pārvedumus uz kontiem ārpus ES. Šādu 
papildu pakalpojumu iegāde nebūtu 
jāpadara par priekšnosacījumu, lai 
patērētājs varētu iegūt piekļuvi pamata 
bankas kontam.

Or. de

Grozījums Nr. 183
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 18. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

18. Par tiesību akta mērķi būtu jānosaka 
patērētāju informēšana par iespēju atvērt
pamata bankas kontu. Tādēļ gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī būtu 
jāīsteno mērķtiecīga komunikācijas 
stratēģija un jāparedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pienākums 
sniegt patērētājiem precīzu informāciju.

18. Dalībvalstis tiek aicinātas rīkot 
kampaņas, lai uzlabotu sabiedrības 
informētību par pamata bankas kontu
pieejamību. Šīs informatīvās kampaņas 
būtu jāsagatavo sadarbībā ar maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem, 
patērētāju organizācijām vai sociālajām 
padomdevēju institūcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Peter Simon

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 18. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

18. Par tiesību akta mērķi būtu jānosaka 
patērētāju informēšana par iespēju atvērt 
pamata bankas kontu. Tādēļ gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī būtu 

18. Par tiesību akta mērķi būtu jānosaka 
patērētāju informēšana par iespēju atvērt 
pamata bankas kontu. Tādēļ gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī būtu 
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jāīsteno mērķtiecīga komunikācijas 
stratēģija un jāparedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pienākums sniegt 
patērētājiem precīzu informāciju.

jāīsteno mērķtiecīga komunikācijas 
stratēģija un jāparedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pienākums sniegt 
patērētājiem precīzu informāciju, tostarp
rakstiski, un aktīvi informēt par iespēju 
atvērt pamata bankas kontu.

Or. de

Grozījums Nr. 185
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 18. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

18. Par tiesību akta mērķi būtu jānosaka 
patērētāju informēšana par iespēju atvērt 
pamata bankas kontu. Tādēļ gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī būtu 
jāīsteno mērķtiecīga komunikācijas 
stratēģija un jāparedz maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem pienākums 
sniegt patērētājiem precīzu informāciju.

18. Par iespējamā ES tiesību akta mērķi 
būtu jānosaka klientu informēšana par 
iespēju atvērt pamata bankas kontu. Tādēļ 
atbilstošā līmenī būtu jāīsteno mērķtiecīga 
komunikācijas stratēģija, lai maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem un to klientiem 
sniegtu precīzu informāciju par to 
attiecīgajām tiesībām un pienākumiem 
saistībā ar piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Jürgen Klute

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 18. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

18. Par tiesību akta mērķi būtu jānosaka 
patērētāju informēšana par iespēju atvērt 
pamata bankas kontu. Tādēļ gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī būtu 
jāīsteno mērķtiecīga komunikācijas 
stratēģija un jāparedz maksājumu 

18. Par tiesību akta mērķi būtu jānosaka 
patērētāju informēšana par iespēju atvērt 
pamata bankas kontu. Tādēļ gan 
Savienības, gan dalībvalstu līmenī būtu 
jāīsteno mērķtiecīga komunikācijas 
stratēģija un jāparedz maksājumu 
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pakalpojumu sniedzējiem pienākums sniegt 
patērētājiem precīzu informāciju.

pakalpojumu sniedzējiem pienākums aktīvi 
sniegt patērētājiem precīzu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 18.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

18.a Patērētāji, kas ir pamatmaksājumu 
kontu mērķauditorija, veido patērētāju 
grupu ar īpašām interesēm un 
vajadzībām. Lai nodrošinātu laipnu 
apkalpošanu un uzmanīgu attieksmi pret 
šo grupu, to maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju darbiniekiem, kuri piedāvā 
šādus kontus, būtu jāsaņem atbilstoša 
apmācība, viņu rīcībā jābūt pietiekami 
ilgam laikam un viņiem jāizvirza atbilstīgi 
pielāgoti pārdošanas mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 19. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

19. Informatīvās kampaņas būtu 
jāizstrādā sadarbībā ar patērētāju vai 
sociālajām padomdevēju organizācijām. 
Savienības līmeņa kampaņām būtu jo 
īpaši jāpalielina informētība par banku 
pamatpakalpojumu pieejamību un 
pārrobežu piekļuves tiesībām visā 
Savienībā. Dalībvalstu līmenī būtu 
jācenšas sniegt vajadzīgu un skaidri 

svītrots
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saprotamu informāciju par pamata 
bankas kontu izmantošanas iezīmēm, 
nosacījumiem un praktisku darbību, 
vienlaikus izskatot īpašus jautājumus, tai 
skaitā tos, kas skar iedzīvotājus, kuriem 
nav bankas konta, un migrējošus darba 
ņēmējus. Informatīvajām kampaņām 
dalībvalstu līmenī vajadzētu būt 
daudzvalodīgām, tās veidojot visplašāk 
izmantotajās valsts minoritāšu pārstāvju 
vai migrantu dzimtajās valodās.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 19. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

19. Informatīvās kampaņas būtu jāizstrādā 
sadarbībā ar patērētāju vai sociālajām 
padomdevēju organizācijām. Savienības 
līmeņa kampaņām būtu jo īpaši jāpalielina 
informētība par banku pamatpakalpojumu 
pieejamību un pārrobežu piekļuves 
tiesībām visā Savienībā. Dalībvalstu 
līmenī būtu jācenšas sniegt vajadzīgu un 
skaidri saprotamu informāciju par pamata 
bankas kontu izmantošanas iezīmēm, 
nosacījumiem un praktisku darbību, 
vienlaikus izskatot īpašus jautājumus, tai 
skaitā tos, kas skar iedzīvotājus, kuriem 
nav bankas konta, un migrējošus darba 
ņēmējus. Informatīvajām kampaņām 
dalībvalstu līmenī vajadzētu būt 
daudzvalodīgām, tās veidojot visplašāk 
izmantotajās valsts minoritāšu pārstāvju 
vai migrantu dzimtajās valodās.

19. Informatīvās kampaņas būtu jāizstrādā 
sadarbībā ar patērētāju vai sociālajām 
padomdevēju organizācijām. Savienības 
līmeņa kampaņām būtu jo īpaši jāpalielina 
informētība par banku pamatpakalpojumu 
pieejamību visā Savienībā un tās 
pievienoto vērtību ES iedzīvotājiem, kas 
iesaistīti pārrobežu darbībās. Dalībvalstu 
līmenī būtu jācenšas sniegt vajadzīgu un 
skaidri saprotamu informāciju par pamata 
bankas kontu izmantošanas iezīmēm, 
nosacījumiem un praktisku darbību, 
vienlaikus izskatot īpašus jautājumus, tai 
skaitā tos, kas skar iedzīvotājus, kuriem 
nav bankas konta, un darba ņēmējus, kuri 
darba dēļ regulāri šķērso valsts robežu. 
Informatīvajām kampaņām dalībvalstu 
līmenī vajadzētu norisināties visās valsts 
oficiālajās valodās.

Or. en
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Grozījums Nr. 190
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
 Pielikums – 4. ieteikums – 19. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

19. Informatīvās kampaņas būtu jāizstrādā 
sadarbībā ar patērētāju vai sociālajām 
padomdevēju organizācijām. Savienības 
līmeņa kampaņām būtu jo īpaši jāpalielina 
informētība par banku pamatpakalpojumu 
pieejamību un pārrobežu piekļuves 
tiesībām visā Savienībā. Dalībvalstu līmenī 
būtu jācenšas sniegt vajadzīgu un skaidri 
saprotamu informāciju par pamata bankas 
kontu izmantošanas iezīmēm, 
nosacījumiem un praktisku darbību, 
vienlaikus izskatot īpašus jautājumus, tai 
skaitā tos, kas skar iedzīvotājus, kuriem 
nav bankas konta, un migrējošus darba 
ņēmējus. Informatīvajām kampaņām 
dalībvalstu līmenī vajadzētu būt 
daudzvalodīgām, tās veidojot visplašāk 
izmantotajās valsts minoritāšu pārstāvju 
vai migrantu dzimtajās valodās.

19. Informatīvās kampaņas būtu jāizstrādā 
sadarbībā ar patērētāju vai sociālajām 
padomdevēju organizācijām. Savienības 
līmeņa kampaņas būtu jāīsteno ar ES 
iestāžu palīdzību, un šīm kampaņām jo 
īpaši jāpalielina informētība par banku 
pamatpakalpojumu pieejamību un 
pārrobežu piekļuves tiesībām visā 
Savienībā. Dalībvalstu līmenī ar valsts 
iestāžu īstenotajām komunikācijas 
stratēģijām būtu jācenšas sniegt vajadzīgu 
un skaidri saprotamu informāciju par 
pamata bankas kontu izmantošanas 
iezīmēm, nosacījumiem un praktisku 
darbību, vienlaikus izskatot īpašus 
jautājumus, tai skaitā tos, kas skar 
iedzīvotājus, kuriem nav bankas konta, un 
migrējošus darba ņēmējus. Informatīvajām 
kampaņām dalībvalstu līmenī vajadzētu būt 
daudzvalodīgām, tās veidojot visplašāk 
izmantotajās valsts minoritāšu pārstāvju 
vai migrantu dzimtajās valodās.

Or. de

Grozījums Nr. 191
Jürgen Klute

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 19. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

19. Informatīvās kampaņas būtu jāizstrādā 
sadarbībā ar patērētāju vai sociālajām 
padomdevēju organizācijām. Savienības 
līmeņa kampaņām būtu jo īpaši jāpalielina 
informētība par banku pamatpakalpojumu 

19. Informatīvās kampaņas būtu jāizstrādā 
sadarbībā ar patērētāju vai sociālajām 
padomdevēju organizācijām. Savienības 
līmeņa kampaņām būtu jo īpaši jāpalielina 
informētība par banku pamatpakalpojumu 
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pieejamību un pārrobežu piekļuves 
tiesībām visā Savienībā. Dalībvalstu līmenī 
būtu jācenšas sniegt vajadzīgu un skaidri 
saprotamu informāciju par pamata bankas 
kontu izmantošanas iezīmēm, 
nosacījumiem un praktisku darbību, 
vienlaikus izskatot īpašus jautājumus, tai 
skaitā tos, kas skar iedzīvotājus, kuriem 
nav bankas konta, un migrējošus darba 
ņēmējus. Informatīvajām kampaņām 
dalībvalstu līmenī vajadzētu būt 
daudzvalodīgām, tās veidojot visplašāk 
izmantotajās valsts minoritāšu pārstāvju 
vai migrantu dzimtajās valodās.

pieejamību un pārrobežu piekļuves 
tiesībām visā Savienībā. Dalībvalstu līmenī 
būtu jācenšas sniegt vajadzīgu un skaidri 
saprotamu informāciju par pamata bankas 
kontu izmantošanas iezīmēm, 
nosacījumiem un praktisku darbību, 
vienlaikus izskatot īpašus jautājumus, tai 
skaitā tos, kas skar iedzīvotājus, kuriem 
nav bankas konta, un migrējošus darba 
ņēmējus. Informatīvajām kampaņām 
dalībvalstu līmenī vajadzētu būt 
daudzvalodīgām, tās veidojot visplašāk 
izmantotajās valsts minoritāšu pārstāvju 
vai migrantu dzimtajās valodās. 
Dalībvalstīm būtu jāpieprasa, lai finanšu 
pakalpojumu sniedzēji daļēji sedz šādu 
informatīvo kampaņu izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 20. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

20. Pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem 
attiecas tiesību akts, būtu jāpalielina 
informētība par iespēju atvērt pamata 
bankas kontus. Viņiem būtu jānosaka par 
pienākumu reklamēt iespēju atvērt 
pamata bankas kontus, sniedzot skaidru 
un vispusīgu informāciju un šajā nolūkā 
izmantojot dažādus informācijas 
izplatīšanas veidus, proti, savas tīmekļa 
vietnes un filiāles, kur patērētājiem labi 
redzamās vietās vajadzētu izvietot 
standartizētus un ilgākā laika periodā 
derīgus informācijas materiālus.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 193
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 20. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

20. Pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem 
attiecas tiesību akts, būtu jāpalielina 
informētība par iespēju atvērt pamata 
bankas kontus. Viņiem būtu jānosaka par 
pienākumu reklamēt iespēju atvērt pamata 
bankas kontus, sniedzot skaidru un 
vispusīgu informāciju un šajā nolūkā 
izmantojot dažādus informācijas 
izplatīšanas veidus, proti, savas tīmekļa 
vietnes un filiāles, kur patērētājiem labi 
redzamās vietās vajadzētu izvietot 
standartizētus un ilgākā laika periodā 
derīgus informācijas materiālus.

20. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, uz 
kuriem attiecas tiesību akts, informē 
patērētājus par piedāvāto pamata bankas 
kontu īpašajām iezīmēm, ar tiem saistīto 
maksu un to izmantošanas nosacījumiem.
Patērētāji būtu jāinformē arī par to, ka, 
lai piekļūtu pamata bankas kontam, 
papildu pakalpojumu iegāde nav obligāta.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 20. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

20. Pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem 
attiecas tiesību akts, būtu jāpalielina 
informētība par iespēju atvērt pamata 
bankas kontus. Viņiem būtu jānosaka par 
pienākumu reklamēt iespēju atvērt pamata 
bankas kontus, sniedzot skaidru un 
vispusīgu informāciju un šajā nolūkā
izmantojot dažādus informācijas 
izplatīšanas veidus, proti, savas tīmekļa 
vietnes un filiāles, kur patērētājiem labi 
redzamās vietās vajadzētu izvietot 
standartizētus un ilgākā laika periodā 
derīgus informācijas materiālus.

20. Pakalpojumu sniedzējiem, uz kuriem 
attiecas tiesību akts, jānosaka par 
pienākumu sniegt informāciju par 
piedāvājumu atvērt pamata bankas kontus, 
izmantojot dažādus informācijas 
izplatīšanas veidus, proti, savas tīmekļa 
vietnes un filiāles, kur patērētājiem labi 
redzamās vietās vajadzētu izvietot 
standartizētus un ilgākā laika periodā 
derīgus informācijas materiālus.
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Or. de

Grozījums Nr. 195
Sylvie Goulard

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 20.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

20.a Dalībvalstīm jāmudina banku 
iestādes izveidot palīdzības pasākumus 
neaizsargātākajiem klientiem, lai 
pastiprinātu to atbildību un palīdzētu 
plānot viņu budžetu.

Or. fr

Grozījums Nr. 196
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 21. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

21. Pakalpojumu sniedzējiem pēc tam, 
kad viņi ir konstatējuši patērētāju 
vajadzības, būtu jāiesaka atvērt pamata 
bankas kontu, ja tas atbilst patērētāju 
paustajām vajadzībām. Patērētājiem, kas 
ir ieinteresēti atvērt pamata bankas kontu, 
būtu jāsaņem no izturīga materiāla 
izgatavots informācijas materiāls, kurā 
norādīti iekļautie pakalpojumi, tas, ka 
viņiem nav jāiegādājas citi produkti vai 
pakalpojumi, un maksa, ja tāda tiek 
noteikta. Informācijai vajadzētu būt viegli 
saprotamai, standartizētai un pēc iespējas 
vienkāršākai, kā arī pieejamai ikvienā 
Savienības oficiālajā valodā atbilstīgi 
patērētāja pieprasījumam. Personālam 
būtu jāpārliecinās, ka patērētājs ir 
sapratis savas tiesības un pienākumus, 

svītrots
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atverot šādu kontu.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
 Pielikums – 4. ieteikums – 21. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

21. Pakalpojumu sniedzējiem pēc tam, kad 
viņi ir konstatējuši patērētāju vajadzības, 
būtu jāiesaka atvērt pamata bankas kontu, 
ja tas atbilst patērētāju paustajām 
vajadzībām. Patērētājiem, kas ir ieinteresēti 
atvērt pamata bankas kontu, būtu jāsaņem 
no izturīga materiāla izgatavots 
informācijas materiāls, kurā norādīti 
iekļautie pakalpojumi, tas, ka viņiem nav 
jāiegādājas citi produkti vai pakalpojumi, 
un maksa, ja tāda tiek noteikta. 
Informācijai vajadzētu būt viegli 
saprotamai, standartizētai un pēc iespējas 
vienkāršākai, kā arī pieejamai ikvienā 
Savienības oficiālajā valodā atbilstīgi 
patērētāja pieprasījumam. Personālam 
būtu jāpārliecinās, ka patērētājs ir sapratis 
savas tiesības un pienākumus, atverot šādu 
kontu.

21. Pakalpojumu sniedzējiem pēc tam, kad 
viņi ir konstatējuši patērētāja vajadzības, 
iegūstot apliecinājumu tam, ka līdz šim 
dalībvalstī patērētājam ir atteikta 
darījuma konta atvēršana, būtu jāiesaka 
atvērt pamata bankas kontu, ja tas atbilst 
patērētāju paustajām vajadzībām. 
Patērētājiem, kas ir ieinteresēti atvērt 
pamata bankas kontu, būtu jāsaņem no 
izturīga materiāla izgatavots informācijas 
materiāls, kurā norādīti iekļautie 
pakalpojumi, tas, ka viņiem nav jāiegādājas 
citi produkti vai pakalpojumi, un maksa, ja 
tāda tiek noteikta. Informācijai vajadzētu 
būt viegli saprotamai, standartizētai un pēc 
iespējas vienkāršākai. Personālam būtu 
jāpārliecinās, ka patērētājs ir sapratis savas 
tiesības un pienākumus, atverot šādu kontu.

Or. de

Grozījums Nr. 198
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 21. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

21. Pakalpojumu sniedzējiem pēc tam, kad 
viņi ir konstatējuši patērētāju vajadzības, 

21. Pakalpojumu sniedzējiem pēc tam, kad 
viņi ir konstatējuši patērētāju vajadzības, 
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būtu jāiesaka atvērt pamata bankas kontu, 
ja tas atbilst patērētāju paustajām 
vajadzībām. Patērētājiem, kas ir ieinteresēti 
atvērt pamata bankas kontu, būtu jāsaņem 
no izturīga materiāla izgatavots 
informācijas materiāls, kurā norādīti 
iekļautie pakalpojumi, tas, ka viņiem nav 
jāiegādājas citi produkti vai pakalpojumi, 
un maksa, ja tāda tiek noteikta. 
Informācijai vajadzētu būt viegli 
saprotamai, standartizētai un pēc iespējas 
vienkāršākai, kā arī pieejamai ikvienā 
Savienības oficiālajā valodā atbilstīgi 
patērētāja pieprasījumam. Personālam 
būtu jāpārliecinās, ka patērētājs ir 
sapratis savas tiesības un pienākumus, 
atverot šādu kontu.

būtu jāiesaka atvērt pamata bankas kontu, 
ja tas atbilst patērētāju paustajām 
vajadzībām. Patērētājiem, kas ir ieinteresēti 
atvērt pamata bankas kontu, būtu jāsaņem 
no izturīga materiāla izgatavots 
informācijas materiāls, kurā norādīti 
iekļautie pakalpojumi, tas, ka viņiem nav 
jāiegādājas citi produkti vai pakalpojumi, 
un maksa, ja tāda tiek noteikta. 
Informācijai vajadzētu būt viegli 
saprotamai, standartizētai un pēc iespējas 
vienkāršākai, kā arī pieejamai attiecīgās 
ES dalībvalsts oficiālajā(-s) valodā(-s).

Or. en

Grozījums Nr. 199
Gay Mitchell

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 21. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

21. Pakalpojumu sniedzējiem pēc tam, kad 
viņi ir konstatējuši patērētāju vajadzības, 
būtu jāiesaka atvērt pamata bankas kontu, 
ja tas atbilst patērētāju paustajām 
vajadzībām. Patērētājiem, kas ir ieinteresēti 
atvērt pamata bankas kontu, būtu jāsaņem 
no izturīga materiāla izgatavots 
informācijas materiāls, kurā norādīti 
iekļautie pakalpojumi, tas, ka viņiem nav 
jāiegādājas citi produkti vai pakalpojumi, 
un maksa, ja tāda tiek noteikta. 
Informācijai vajadzētu būt viegli 
saprotamai, standartizētai un pēc iespējas 
vienkāršākai, kā arī pieejamai ikvienā 
Savienības oficiālajā valodā atbilstīgi 
patērētāja pieprasījumam. Personālam 
būtu jāpārliecinās, ka patērētājs ir sapratis 
savas tiesības un pienākumus, atverot šādu 

21. Pakalpojumu sniedzējiem pēc tam, kad 
viņi ir konstatējuši patērētāju vajadzības, 
būtu jāiesaka atvērt pamata bankas kontu, 
ja tas atbilst patērētāju paustajām 
vajadzībām. Patērētājiem, kas ir ieinteresēti 
atvērt pamata bankas kontu, būtu jāsaņem 
no izturīga materiāla izgatavots 
informācijas materiāls, kurā norādīti 
iekļautie pakalpojumi, tas, ka viņiem nav
jāiegādājas citi produkti vai pakalpojumi, 
un maksa, ja tāda tiek noteikta. Personālam 
būtu jāpārliecinās, ka patērētājs ir sapratis 
savas tiesības un pienākumus, atverot šādu 
kontu.



PE486.164v01-00 102/121 AM\897689LV.doc

LV

kontu.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 22. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

22. Tiesību aktā paredzētajām prasībām par
sniedzamo informāciju nebūtu jāskar 
prasības, kas attiecībā uz informācijas 
sniegšanu patērētājiem ir noteiktas 
Direktīvā 2007/64/EK.

22. Iespējamajā ES tiesību aktā 
paredzētajām prasībām par sniedzamo 
informāciju nebūtu jāskar prasības, kas 
attiecībā uz informācijas sniegšanu 
patērētājiem ir noteiktas 
Direktīvā 2007/64/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 23. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

23. Dalībvalstīm būtu jānosaka par 
pienākumu nodrošināt to, ka pakalpojumu 
sniedzēji informē valsts iestādes vismaz par 
atvērto pamata bankas kontu skaitu, to, 
cik pieteikumu par pamata bankas konta 
atvēršanu noraidīts, un atteikumu iemeslu, 
kā arī to, cik šādu kontu slēgts. Šī 
informācija būtu jāsniedz apkopotā veidā.

23. Dalībvalstīm būtu jānosaka par 
pienākumu nodrošināt to, ka pakalpojumu 
sniedzēji regulāri informē valsts iestādes 
par atvērtajiem un slēgtajiem 
pamatmaksājumu kontiem, kā arī par 
noraidītajiem pieteikumiem 
pamatmaksājumu konta atvēršanai un šo 
atteikumu iemesliem. Šie dati būtu
jāapkopo valsts reģistros, kas ietver īpašu 
informāciju saistībā ar pamatmaksājumu 
kontiem. Pakalpojumu sniedzējiem būtu 
arī jāsniedz detalizēta informācija valsts 
iestādēm par izmaksām, kas saistītas ar 
pamatmaksājumu kontiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 202
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 23. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

23. Dalībvalstīm būtu jānosaka par 
pienākumu nodrošināt to, ka pakalpojumu 
sniedzēji informē valsts iestādes vismaz 
par atvērto pamata bankas kontu skaitu, to, 
cik pieteikumu par pamata bankas konta 
atvēršanu noraidīts, un atteikumu iemeslu, 
kā arī to, cik šādu kontu slēgts. Šī 
informācija būtu jāsniedz apkopotā veidā.

23. Dalībvalstīm būtu jānosaka par 
pienākumu nodrošināt to, ka pakalpojumu 
sniedzēji informē valsts iestādes vismaz 
par atvērto pamata bankas kontu skaitu, to, 
cik pieteikumu par pamata bankas konta 
atvēršanu noraidīts, un atteikumu iemeslu, 
kā arī to, cik šādu kontu slēgts, un to, kāda 
ir ar pamata bankas kontu saistītā gada 
maksa. Šī informācija būtu jāsniedz 
apkopotā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Peter Simon

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 23. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

23. Dalībvalstīm būtu jānosaka par 
pienākumu nodrošināt to, ka pakalpojumu 
sniedzēji informē valsts iestādes vismaz 
par atvērto pamata bankas kontu skaitu, to, 
cik pieteikumu par pamata bankas konta 
atvēršanu noraidīts, un atteikumu iemeslu, 
kā arī to, cik šādu kontu slēgts. Šī 
informācija būtu jāsniedz apkopotā veidā.

23. Dalībvalstīm būtu jānosaka par 
pienākumu nodrošināt to, ka pakalpojumu 
sniedzēji ik gadu informē valsts iestādes 
vismaz par atvērto pamata bankas kontu 
skaitu, to, cik pieteikumu par pamata 
bankas konta atvēršanu noraidīts, un 
atteikumu iemeslu, kā arī to, cik šādu kontu 
slēgts. Šī informācija būtu jāsniedz 
apkopotā veidā.

Or. de
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Grozījums Nr. 204
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 23. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

23. Dalībvalstīm būtu jānosaka par 
pienākumu nodrošināt to, ka pakalpojumu 
sniedzēji informē valsts iestādes vismaz 
par atvērto pamata bankas kontu skaitu, to, 
cik pieteikumu par pamata bankas konta 
atvēršanu noraidīts, un atteikumu iemeslu, 
kā arī to, cik šādu kontu slēgts. Šī 
informācija būtu jāsniedz apkopotā veidā.

23. Dalībvalstīm būtu jānosaka par 
pienākumu nodrošināt to, ka pakalpojumu 
sniedzēji informē kompetentās valsts 
iestādes vismaz par atvērto pamata bankas 
kontu skaitu, to, cik pieteikumu par pamata 
bankas konta atvēršanu noraidīts, un 
atteikumu iemeslu, kā arī to, cik šādu kontu 
slēgts. Šī informācija būtu jāsniedz 
apkopotā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 24. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

24. Valsts iestādēm par pienākumu būtu 
jānosaka apkopoto informāciju katru gadu 
iesniegt Komisijai, Eiropas Banku iestādei 
un Eiropas Parlamentam, un dati būtu 
jāpublicē apkopotā un skaidri saprotamā 
veidā.

24. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka šā pielikuma 23. punktā minēto 
apkopoto informāciju katru gadu iesniegt 
Komisijai un Eiropas Banku iestādei. Dati 
būtu jāpublicē apkopotā un skaidri 
saprotamā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 4. ieteikums – 24. punkts
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

24. Valsts iestādēm par pienākumu būtu 
jānosaka apkopoto informāciju katru gadu 
iesniegt Komisijai, Eiropas Banku iestādei 
un Eiropas Parlamentam, un dati būtu 
jāpublicē apkopotā un skaidri saprotamā 
veidā. 

24. Kompetentajām valsts iestādēm par 
pienākumu būtu jānosaka apkopoto 
informāciju katru gadu iesniegt Komisijai
(Eurostat), Eiropas Banku iestādei un 
Eiropas Parlamentam, un dati būtu 
jāpublicē apkopotā un skaidri saprotamā 
veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 25. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

25. Tiesību aktā būtu jāparedz, ka
dalībvalstīm ir jāieceļ kompetentās 
iestādes, kas nodrošinātu un uzraudzītu, ka 
tiek efektīvi pildītas tiesību aktā paredzētās 
prasības. Šīm ieceltajām kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt neatkarīgām no 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

25. Dalībvalstīm būtu jāieceļ kompetentās 
iestādes, kas nodrošinātu un uzraudzītu, ka 
tiek efektīvi pildītas tiesību aktā paredzētās 
prasības. Šīm ieceltajām kompetentajām 
iestādēm vajadzētu būt neatkarīgām no 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un 
patērētāju biedrībām vai jebkādām citām 
padomdevēju grupām, kas pārstāv pamata 
bankas kontu klientu intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 26. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

26. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka precizēt principus attiecībā uz 
sankcijām, kas pakalpojumu sniedzējiem 

26. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka precizēt principus attiecībā uz 
sankcijām, kas pakalpojumu sniedzējiem 



PE486.164v01-00 106/121 AM\897689LV.doc

LV

tiktu uzliktas par to, ka tie neievēro ar 
pamata bankas kontu saistītos noteikumus, 
kuros sankcijas paredzētas kā atturošs 
soda līdzeklis, un kompetentajām 
iestādēm par pienākumu būtu jānosaka 
šādu sankciju uzlikšana, kā arī jāsniedz 
tām attiecīgās pilnvaras. Līdzekļi, kas 
iegūti, iekasējot sankcijas, būtu jāizmanto 
šajā tiesību aktā noteiktajiem mērķiem, 
piemēram, izglītošanai par finanšu 
jautājumiem vai kompensāciju izmaksām.

tiktu uzliktas par to, ka tie neievēro ar 
pamata bankas kontu saistītos noteikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Peter Simon

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 26. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

26. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka precizēt principus attiecībā uz 
sankcijām, kas pakalpojumu sniedzējiem 
tiktu uzliktas par to, ka tie neievēro ar 
pamata bankas kontu saistītos noteikumus, 
kuros sankcijas paredzētas kā atturošs soda 
līdzeklis, un kompetentajām iestādēm par 
pienākumu būtu jānosaka šādu sankciju 
uzlikšana, kā arī jāsniedz tām attiecīgās 
pilnvaras. Līdzekļi, kas iegūti, iekasējot 
sankcijas, būtu jāizmanto šajā tiesību aktā 
noteiktajiem mērķiem, piemēram, 
izglītošanai par finanšu jautājumiem vai 
kompensāciju izmaksām.

26. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka precizēt principus attiecībā uz 
sankcijām, kas pakalpojumu sniedzējiem 
tiktu uzliktas par to, ka tie neievēro ar 
pamata bankas kontu saistītos noteikumus 
un informēšanas pienākumus, kuros 
sankcijas paredzētas kā atturošs soda 
līdzeklis, un kompetentajām iestādēm par 
pienākumu būtu jānosaka šādu sankciju 
uzlikšana, kā arī jāsniedz tām attiecīgās 
pilnvaras. Līdzekļi, kas iegūti, iekasējot 
sankcijas, būtu jāizmanto šajā tiesību aktā 
noteiktajiem mērķiem, piemēram, 
izglītošanai par finanšu jautājumiem vai 
kompensāciju izmaksām. 

Or. de

Grozījums Nr. 210
Jürgen Klute

Ieteikuma priekšlikums
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Pielikums – 5. ieteikums – 26. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

26. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka precizēt principus attiecībā uz 
sankcijām, kas pakalpojumu sniedzējiem 
tiktu uzliktas par to, ka tie neievēro ar 
pamata bankas kontu saistītos noteikumus, 
kuros sankcijas paredzētas kā atturošs soda 
līdzeklis, un kompetentajām iestādēm par 
pienākumu būtu jānosaka šādu sankciju
uzlikšana, kā arī jāsniedz tām attiecīgās 
pilnvaras. Līdzekļi, kas iegūti, iekasējot 
sankcijas, būtu jāizmanto šajā tiesību aktā 
noteiktajiem mērķiem, piemēram, 
izglītošanai par finanšu jautājumiem vai 
kompensāciju izmaksām.

26. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka precizēt principus attiecībā uz 
sankcijām, kas pakalpojumu sniedzējiem 
tiktu uzliktas par to, ka tie neievēro ar 
pamata bankas kontu saistītos noteikumus, 
tostarp maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem uzliktos informēšanas 
pienākumus, kuros sankcijas paredzētas kā 
atturošs soda līdzeklis, un kompetentajām 
iestādēm par pienākumu būtu jānosaka 
šādu sankciju uzlikšana, kā arī jāsniedz tām 
attiecīgās pilnvaras. Līdzekļi, kas iegūti, 
iekasējot sankcijas, būtu jāizmanto šajā 
tiesību aktā noteiktajiem mērķiem, 
piemēram, izglītošanai par finanšu 
jautājumiem vai kompensāciju izmaksām.

Or. de

Grozījums Nr. 211
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 26. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

26. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka precizēt principus attiecībā uz 
sankcijām, kas pakalpojumu sniedzējiem 
tiktu uzliktas par to, ka tie neievēro ar 
pamata bankas kontu saistītos noteikumus, 
kuros sankcijas paredzētas kā atturošs soda 
līdzeklis, un kompetentajām iestādēm par 
pienākumu būtu jānosaka šādu sankciju 
uzlikšana, kā arī jāsniedz tām attiecīgās 
pilnvaras. Līdzekļi, kas iegūti, iekasējot 
sankcijas, būtu jāizmanto šajā tiesību aktā 
noteiktajiem mērķiem, piemēram, 
izglītošanai par finanšu jautājumiem vai 
kompensāciju izmaksām.

26. Dalībvalstīm būtu jāprecizē principi
attiecībā uz sankcijām, kas pakalpojumu 
sniedzējiem tiktu uzliktas par to, ka tie 
neievēro ar pamata bankas kontu saistītos 
noteikumus, lai nodrošinātu, ka sankcijas 
darbojas kā atturošs soda līdzeklis, un 
kompetentajām iestādēm par pienākumu 
būtu jānosaka šādu sankciju uzlikšana, kā 
arī jāsniedz tām attiecīgās pilnvaras.
Līdzekļi, kas iegūti, iekasējot sankcijas, 
būtu jāizmanto, piemēram, izglītošanai par 
finanšu jautājumiem vai kompensāciju 
izmaksām.
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Or. en

Grozījums Nr. 212
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 27. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

27. Dalībvalstīm būtu cieši jāuzrauga, vai 
nerodas traucējumi konkurencē starp 
tiem, kas piedāvā atvērt pamata bankas 
kontus. Gadījumā, ja virkne pakalpojumu 
sniedzēju, nodrošinot pamata bankas 
kontu, uzņemas neproporcionālu 
izdevumu daļu, būtu jāparedz finansiāla 
kompensācija. Dalībvalstīs, kurās nav 
pietiekami daudz banku, būtu jāapsver 
iespēja nodrošināt papildu atbalstu 
pietiekami spēcīgas infrastruktūras 
attīstībai, savukārt dalībvalstīs, kurās ir 
liels to iedzīvotāju skaits, kas ir atvēruši 
banku kontu, pietiktu ar nozares pārdales 
mehānismu ieviešanu. Kompetentajām 
iestādēm būtu jāveicina kompensācijas 
fonda izveide, un tā finansējums būtu 
jānodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kas ietilpst tiesību akta 
darbības jomā. Ja atvērto pamata bankas 
kontu skaits nav proporcionāls atsevišķā 
pakalpojumu sniedzēja ekonomiskajam 
svarīgumam, šim pakalpojumu 
sniedzējam vajadzētu būt tiesīgam saņemt 
kompensāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 213
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 27. punkts
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Ieteikuma priekšlikums Grozījums

27. Dalībvalstīm būtu cieši jāuzrauga, vai 
nerodas traucējumi konkurencē starp tiem, 
kas piedāvā atvērt pamata bankas kontus. 
Gadījumā, ja virkne pakalpojumu 
sniedzēju, nodrošinot pamata bankas 
kontu, uzņemas neproporcionālu 
izdevumu daļu, būtu jāparedz finansiāla 
kompensācija. Dalībvalstīs, kurās nav 
pietiekami daudz banku, būtu jāapsver 
iespēja nodrošināt papildu atbalstu 
pietiekami spēcīgas infrastruktūras 
attīstībai, savukārt dalībvalstīs, kurās ir 
liels to iedzīvotāju skaits, kas ir atvēruši 
banku kontu, pietiktu ar nozares pārdales 
mehānismu ieviešanu. Kompetentajām 
iestādēm būtu jāveicina kompensācijas 
fonda izveide, un tā finansējums būtu 
jānodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kas ietilpst tiesību akta 
darbības jomā. Ja atvērto pamata bankas 
kontu skaits nav proporcionāls atsevišķā 
pakalpojumu sniedzēja ekonomiskajam 
svarīgumam, šim pakalpojumu 
sniedzējam vajadzētu būt tiesīgam saņemt 
kompensāciju.

27. Dalībvalstīm būtu cieši jāuzrauga, vai 
nerodas traucējumi konkurencē starp tiem, 
kas piedāvā atvērt pamata bankas kontus.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 27. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

27. Dalībvalstīm būtu cieši jāuzrauga, vai 
nerodas traucējumi konkurencē starp tiem, 
kas piedāvā atvērt pamata bankas kontus. 
Gadījumā, ja virkne pakalpojumu 
sniedzēju, nodrošinot pamata bankas 
kontu, uzņemas neproporcionālu izdevumu 
daļu, būtu jāparedz finansiāla 

27. Dalībvalstīm būtu cieši jāuzrauga, vai 
nerodas traucējumi konkurencē starp tiem, 
kas piedāvā atvērt pamata bankas kontus. 
Gadījumā, ja virkne pakalpojumu 
sniedzēju, nodrošinot pamata bankas 
kontu, uzņemas neproporcionālu izdevumu 
daļu, varētu paredzēt finansiālu 
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kompensācija. Dalībvalstīs, kurās nav 
pietiekami daudz banku, būtu jāapsver 
iespēja nodrošināt papildu atbalstu 
pietiekami spēcīgas infrastruktūras 
attīstībai, savukārt dalībvalstīs, kurās ir 
liels to iedzīvotāju skaits, kas ir atvēruši 
banku kontu, pietiktu ar nozares pārdales 
mehānismu ieviešanu. Kompetentajām 
iestādēm būtu jāveicina kompensācijas 
fonda izveide, un tā finansējums būtu 
jānodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kas ietilpst tiesību akta 
darbības jomā. Ja atvērto pamata bankas 
kontu skaits nav proporcionāls atsevišķā 
pakalpojumu sniedzēja ekonomiskajam 
svarīgumam, šim pakalpojumu sniedzējam 
vajadzētu būt tiesīgam saņemt 
kompensāciju. 

kompensāciju. Dalībvalstīs, kurās nav 
pietiekami daudz banku, būtu jāapsver 
iespēja nodrošināt papildu atbalstu 
pietiekami spēcīgas infrastruktūras 
attīstībai, savukārt dalībvalstīs, kurās ir 
liels to iedzīvotāju skaits, kas ir atvēruši 
banku kontu, pietiktu ar nozares pārdales 
mehānismu ieviešanu. Kompetentās 
iestādes var veicināt kompensācijas fonda 
izveidi, un tā finansējums būtu jānodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas 
ietilpst tiesību akta darbības jomā. Ja 
atvērto pamata bankas kontu skaits nav 
proporcionāls atsevišķā pakalpojumu 
sniedzēja ekonomiskajam svarīgumam, šis
pakalpojumu sniedzējs var būt tiesīgs
saņemt kompensāciju. 

Or. en

Grozījums Nr. 215
Olle Schmidt

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 27. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

27. Dalībvalstīm būtu cieši jāuzrauga, vai 
nerodas traucējumi konkurencē starp tiem, 
kas piedāvā atvērt pamata bankas kontus. 
Gadījumā, ja virkne pakalpojumu 
sniedzēju, nodrošinot pamata bankas 
kontu, uzņemas neproporcionālu izdevumu 
daļu, būtu jāparedz finansiāla 
kompensācija. Dalībvalstīs, kurās nav 
pietiekami daudz banku, būtu jāapsver 
iespēja nodrošināt papildu atbalstu 
pietiekami spēcīgas infrastruktūras 
attīstībai, savukārt dalībvalstīs, kurās ir 
liels to iedzīvotāju skaits, kas ir atvēruši 
banku kontu, pietiktu ar nozares pārdales 
mehānismu ieviešanu. Kompetentajām 
iestādēm būtu jāveicina kompensācijas 
fonda izveide, un tā finansējums būtu 

27. Dalībvalstīm būtu jāuzrauga, vai 
nerodas traucējumi konkurencē starp tiem, 
kas piedāvā atvērt pamata bankas kontus. 
Gadījumā, ja virkne pakalpojumu 
sniedzēju, nodrošinot pamata bankas 
kontu, uzņemas neproporcionālu izdevumu 
daļu, būtu jāparedz finansiāla 
kompensācija. Dalībvalstīs, kurās nav 
pietiekami daudz banku, būtu jāapsver 
iespēja nodrošināt papildu atbalstu 
pietiekami spēcīgas infrastruktūras 
attīstībai, savukārt dalībvalstīs, kurās ir 
liels to iedzīvotāju skaits, kas ir atvēruši 
banku kontu, pietiktu ar nozares pārdales 
mehānismu ieviešanu. Kompetentajām 
iestādēm būtu jāveicina kompensācijas 
fonda izveide, un tā finansējums būtu 



AM\897689LV.doc 111/121 PE486.164v01-00

LV

jānodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kas ietilpst tiesību akta 
darbības jomā. Ja atvērto pamata bankas 
kontu skaits nav proporcionāls atsevišķā 
pakalpojumu sniedzēja ekonomiskajam 
svarīgumam, šim pakalpojumu sniedzējam 
vajadzētu būt tiesīgam saņemt 
kompensāciju.

jānodrošina maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kas ietilpst tiesību akta 
darbības jomā. Ja atvērto pamata bankas 
kontu skaits nav proporcionāls atsevišķā 
pakalpojumu sniedzēja ekonomiskajam 
svarīgumam, šim pakalpojumu sniedzējam 
vajadzētu būt tiesīgam saņemt 
kompensāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 28. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

28. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka nodrošināt, ka tiek ieviestas 
pienācīgas un efektīvas sūdzību 
izskatīšanas un kompensāciju procedūras 
strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā starp 
pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem 
attiecībā uz tiesību aktā noteiktajām
tiesībām un pienākumiem, attiecīgā 
gadījumā izmantojot esošās struktūras. 
Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
organizācijām jābūt neatkarīgām, viegli 
pieejamām, un to pakalpojumiem jābūt bez 
maksas. To lēmumiem vajadzētu būt 
juridiski saistošiem. Lai garantētu to 
objektivitāti, jānodrošina vienlīdzīga 
pakalpojumu sniedzēju, patērētāju un citu 
lietotāju pārstāvība. Dalībvalstīm par 
pienākumu būtu jānosaka nodrošināt to, 
ka visi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā 
iespēju atvērt pamata bankas kontu, ir 
pievienojušies vienai vai vairākām 
organizācijām, kas piemēro šādas sūdzību 
izskatīšanas un kompensācijas procedūras.

28. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
ieviestas pienācīgas un efektīvas sūdzību 
izskatīšanas un kompensāciju procedūras 
strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā starp 
pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem 
attiecībā uz to tiesībām un pienākumiem, 
attiecīgā gadījumā izmantojot esošās 
struktūras. Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
organizācijām jābūt neatkarīgām, viegli 
pieejamām, un to pakalpojumiem jābūt bez 
maksas. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
visi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā 
iespēju atvērt pamata bankas kontu, ir 
pievienojušies vienai vai vairākām 
organizācijām, kas piemēro šādas sūdzību 
izskatīšanas un kompensācijas procedūras. 

Or. en
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Grozījums Nr. 217
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 28. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

28. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka nodrošināt, ka tiek ieviestas 
pienācīgas un efektīvas sūdzību 
izskatīšanas un kompensāciju procedūras 
strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā starp 
pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem
attiecībā uz tiesību aktā noteiktajām
tiesībām un pienākumiem, attiecīgā 
gadījumā izmantojot esošās struktūras. 
Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
organizācijām jābūt neatkarīgām, viegli 
pieejamām, un to pakalpojumiem jābūt 
bez maksas. To lēmumiem vajadzētu būt 
juridiski saistošiem. Lai garantētu to 
objektivitāti, jānodrošina vienlīdzīga 
pakalpojumu sniedzēju, patērētāju un citu 
lietotāju pārstāvība. Dalībvalstīm par 
pienākumu būtu jānosaka nodrošināt to, ka 
visi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā 
iespēju atvērt pamata bankas kontu, ir 
pievienojušies vienai vai vairākām 
organizācijām, kas piemēro šādas sūdzību 
izskatīšanas un kompensācijas procedūras.

28. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek 
ieviestas pienācīgas un efektīvas sūdzību 
izskatīšanas un kompensāciju procedūras 
strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā starp 
pakalpojumu sniedzējiem un klientiem
attiecībā uz to tiesībām un pienākumiem, 
attiecīgā gadījumā izmantojot esošās 
struktūras. Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
organizācijām jābūt neatkarīgām un viegli 
pieejamām. Lai garantētu to objektivitāti, 
jānodrošina vienlīdzīga pakalpojumu 
sniedzēju, klientu un kompetento valsts 
iestāžu pārstāvība. Dalībvalstīm par 
pienākumu būtu jānosaka nodrošināt to, ka 
visi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā 
iespēju atvērt pamata bankas kontu, ir 
pievienojušies vienai vai vairākām 
organizācijām, kas piemēro šādas sūdzību 
izskatīšanas un kompensācijas procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 28. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

28. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka nodrošināt, ka tiek ieviestas 
pienācīgas un efektīvas sūdzību 
izskatīšanas un kompensāciju procedūras 

28. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka nodrošināt, ka tiek ieviestas 
pienācīgas un efektīvas sūdzību 
izskatīšanas un kompensāciju procedūras 
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strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā starp 
pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem 
attiecībā uz tiesību aktā noteiktajām 
tiesībām un pienākumiem, attiecīgā 
gadījumā izmantojot esošās struktūras. 
Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
organizācijām jābūt neatkarīgām, viegli 
pieejamām, un to pakalpojumiem jābūt bez 
maksas. To lēmumiem vajadzētu būt 
juridiski saistošiem. Lai garantētu to 
objektivitāti, jānodrošina vienlīdzīga 
pakalpojumu sniedzēju, patērētāju un citu 
lietotāju pārstāvība. Dalībvalstīm par 
pienākumu būtu jānosaka nodrošināt to, ka 
visi pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā 
iespēju atvērt pamata bankas kontu, ir 
pievienojušies vienai vai vairākām 
organizācijām, kas piemēro šādas sūdzību 
izskatīšanas un kompensācijas procedūras.

strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā starp 
pakalpojumu sniedzējiem un patērētājiem 
attiecībā uz tiesību aktā noteiktajām 
tiesībām un pienākumiem, attiecīgā 
gadījumā izmantojot esošās struktūras. 
Alternatīvas strīdu izšķiršanas 
organizācijām jābūt neatkarīgām, viegli 
pieejamām, un to pakalpojumiem jābūt bez 
maksas. Lai garantētu to objektivitāti, 
jānodrošina vienlīdzīga pakalpojumu 
sniedzēju, patērētāju un citu lietotāju 
pārstāvība. Dalībvalstīm par pienākumu 
būtu jānosaka nodrošināt to, ka visi 
pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā iespēju 
atvērt pamata bankas kontu, ir 
pievienojušies vienai vai vairākām 
organizācijām, kas piemēro šādas sūdzību 
izskatīšanas un kompensācijas procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 5. ieteikums – 29. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

29. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka nodrošināt alternatīvas strīdu 
izšķiršanas organizāciju aktīvu sadarbību 
pārrobežu strīdu izšķiršanā. Ja strīdā ir 
iesaistītas puses, kas atrodas dažādās 
dalībvalstīs, patērētāju strīda atrisināšanai
būtu jāizmanto FIN NET.

29. Dalībvalstīm par pienākumu būtu 
jānosaka nodrošināt alternatīvas strīdu 
izšķiršanas organizāciju aktīvu sadarbību 
pārrobežu strīdu izšķiršanā. Ja strīdā ir 
iesaistītas puses, kas atrodas dažādās 
dalībvalstīs, būtu jāapsver un jānovērtē 
FIN NET izmantošanas efektivitāte 
patērētāju strīdu risināšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Ivo Strejček
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Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 30. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

30. Dalībvalstīm tiesību akts būtu jāievieš 
12 mēnešu laikā no tā publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 221
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 30.a punkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

30.a Komisijai līdz 2014. gada beigām 
būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam 
pieprasītais neatkarīgais ietekmes 
novērtējums par piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem ES dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Ivo Strejček

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 31. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

31. Komisijai ciešā sadarbībā ar 
dalībvalstīm un ieinteresētajām pusēm 
būtu trīs gadu laikā pēc tiesību akta spēkā 
stāšanās un vēlāk ik pēc pieciem gadiem 
jāpublicē ziņojums par tā piemērošanu. 
Šajā ziņojumā izvērtē:

svītrots

a) to, vai dalībvalstis ir pilnīgi īstenojušas 
tiesību aktu;
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b) progresu, kas panākts, nodrošinot 
visiem Savienības iedzīvotājiem piekļuvi 
banku pamatpakalpojumiem, tostarp gan 
tiešās, gan netiešās sekas, kas radušās, 
pieņemot tiesību aktu par finansiālās 
atstumtības novēršanu un par 
privātklientiem sniegto banku 
pakalpojumu saskaņošanu un integrāciju;
c) iedzīvotāju informētību par pamata 
bankas konta pieejamību un tā iezīmēm, 
iedzīvotāju uzticēšanos, kā arī patērētāju 
tiesības saistībā ar šiem banku kontiem.
Vajadzības gadījumā minētajam 
ziņojumam būtu jāpievieno priekšlikums 
par tiesību akta grozīšanu. Šo ziņojumu 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 31. punkts – b apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

b) progresu, kas panākts, nodrošinot
visiem Savienības iedzīvotājiem piekļuvi 
banku pamatpakalpojumiem, tostarp gan 
tiešās, gan netiešās sekas, kas radušās, 
pieņemot tiesību aktu par finansiālās 
atstumtības novēršanu un par 
privātklientiem sniegto banku 
pakalpojumu saskaņošanu un integrāciju;

b) progresu, kas panākts, visiem 
attiecīgajiem patērētājiem Savienībā 
nodrošinot piekļuvi banku 
pamatpakalpojumiem, tostarp gan tiešās, 
gan netiešās sekas, kas radušās, pieņemot 
tiesību aktu par finansiālās atstumtības 
novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 224
Emilie Turunen

Ieteikuma priekšlikums
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 Pielikums – 6. ieteikums – 31. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

ba) konkrētus ieteikumus tām 
dalībvalstīm, kurās lielai daļai iedzīvotāju 
nav pamata bankas konta, un, vispārīgā 
nozīmē, strukturētu dalīšanos 
paraugpraksē;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 31. punkts – c apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

c) iedzīvotāju informētību par pamata 
bankas konta pieejamību un tā iezīmēm, 
iedzīvotāju uzticēšanos, kā arī patērētāju 
tiesības saistībā ar šiem banku kontiem.

c) attiecīgo patērētāju informētību par 
pamata bankas konta pieejamību un tā 
iezīmēm, kā arī patērētāju tiesībām saistībā 
ar šiem banku kontiem.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Philippe De Backer

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 32. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

32. Komisijai būtu jāpapildina tiesību akti 
banku pamatpakalpojumu jomā, nākot 
klajā ar turpmākām iniciatīvām, lai vēl 
vairāk integrētu un saskaņotu 
privātklientiem sniegtos banku 
pakalpojumus un novērstu finansiālu 
atstumtību. Šādam iniciatīvu kopumam 
būtu: 

svītrots
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a) jāuzlabo konkurence banku 
pakalpojumu jomā, lai i) nodrošinātu, ka 
maksa par bankas kontiem ir pārredzama 
un salīdzināma, radot patērētājiem iespēju 
salīdzināt dažādu banku tarifus un 
izvēlēties labāko piedāvājumu, ii) novērstu 
visus tehniskos un administratīvos 
šķēršļus attiecībā uz bankas konta maiņu, 
radot patērētājiem iespēju vieglāk 
pārvietot savu kontu no vienas bankas uz 
citu;
b) jāuzlabo situācija attiecībā uz 
pārdevēju vēlmēm pieņemt dažādus 
maksājumu veidus, lai ļautu patērētājiem 
izmantot elektroniskās komercijas 
sniegtās priekšrocības; paturot to prātā, 
visiem pārdevējiem neierobežoti būtu 
jāpiedāvā iespēja maksāt ar pamata 
bankas karti, neuzliekot par to 
uzcenojumu;
c) jāturpina saskaņot valstu 
interpretācijas par naudas atmazgāšanas
novēršanas noteikumiem, lai nodrošinātu, 
ka šādus noteikumus vairs nevar 
izmantot, lai liegtu piekļuvi pamata 
bankas kontam;
d) jānodrošina piekļuve taisnīgām 
aizdevumu saņemšanas iespējām un 
jānovērš pārlieki lielu parādsaistību 
uzņemšanās, kas ir svarīgākais jaunais 
sociālais risks visā Savienībā, jo pilnīgai 
finansiālai integrācijai ir nepieciešama 
piekļuve citiem būtiskiem banku 
pakalpojumiem, piemēram, aizdevumiem 
ar zemām procentu likmēm un 
apdrošināšanas segumam ar pienācīgiem 
un taisnīgiem nosacījumiem vai piekļuvei 
finanšu un konsultāciju pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Ivo Strejček
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Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 32. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

32. Komisijai būtu jāpapildina tiesību akti 
banku pamatpakalpojumu jomā, nākot 
klajā ar turpmākām iniciatīvām, lai vēl 
vairāk integrētu un saskaņotu 
privātklientiem sniegtos banku 
pakalpojumus un novērstu finansiālu 
atstumtību. Šādam iniciatīvu kopumam 
būtu: 

svītrots

a) jāuzlabo konkurence banku 
pakalpojumu jomā, lai i) nodrošinātu, ka 
maksa par bankas kontiem ir pārredzama 
un salīdzināma, radot patērētājiem iespēju
salīdzināt dažādu banku tarifus un 
izvēlēties labāko piedāvājumu, ii) novērstu 
visus tehniskos un administratīvos 
šķēršļus attiecībā uz bankas konta maiņu, 
radot patērētājiem iespēju vieglāk 
pārvietot savu kontu no vienas bankas uz 
citu;
b) jāuzlabo situācija attiecībā uz 
pārdevēju vēlmēm pieņemt dažādus 
maksājumu veidus, lai ļautu patērētājiem 
izmantot elektroniskās komercijas 
sniegtās priekšrocības; paturot to prātā, 
visiem pārdevējiem neierobežoti būtu 
jāpiedāvā iespēja maksāt ar pamata 
bankas karti, neuzliekot par to 
uzcenojumu;
c) jāturpina saskaņot valstu 
interpretācijas par naudas atmazgāšanas 
novēršanas noteikumiem, lai nodrošinātu, 
ka šādus noteikumus vairs nevar 
izmantot, lai liegtu piekļuvi pamata 
bankas kontam;
d) jānodrošina piekļuve taisnīgām 
aizdevumu saņemšanas iespējām un 
jānovērš pārlieki lielu parādsaistību 
uzņemšanās, kas ir svarīgākais jaunais 
sociālais risks visā Savienībā, jo pilnīgai 
finansiālai integrācijai ir nepieciešama 
piekļuve citiem būtiskiem banku 
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pakalpojumiem, piemēram, aizdevumiem 
ar zemām procentu likmēm un 
apdrošināšanas segumam ar pienācīgiem 
un taisnīgiem nosacījumiem vai piekļuvei 
finanšu un konsultāciju pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 32. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

32. Komisijai būtu jāpapildina tiesību akti 
banku pamatpakalpojumu jomā, nākot 
klajā ar turpmākām iniciatīvām, lai vēl 
vairāk integrētu un saskaņotu 
privātklientiem sniegtos banku 
pakalpojumus un novērstu finansiālu 
atstumtību. Šādam iniciatīvu kopumam 
būtu:

32. Komisijai būtu jāpapildina tiesību akti 
banku pamatpakalpojumu jomā, nākot 
klajā ar turpmākām iniciatīvām, lai vēl 
vairāk uzlabotu finanšu izglītību par 
parādsaistībām, integrētu un saskaņotu 
privātklientiem sniegtos banku 
pakalpojumus un novērstu finansiālu 
atstumtību. Šādam iniciatīvu kopumam 
būtu:

Or. de

Grozījums Nr. 229
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 32. punkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

32. Komisijai būtu jāpapildina tiesību akti 
banku pamatpakalpojumu jomā, nākot 
klajā ar turpmākām iniciatīvām, lai vēl 
vairāk integrētu un saskaņotu 
privātklientiem sniegtos banku 
pakalpojumus un novērstu finansiālu 
atstumtību. Šādam iniciatīvu kopumam 
būtu: 

32. Komisijai būtu jāpapildina tiesību akti 
banku pamatpakalpojumu jomā, nākot 
klajā ar turpmākām iniciatīvām, lai vēl 
vairāk integrētu un saskaņotu 
privātklientiem sniegtos banku 
pakalpojumus, nodrošinātu labāku un 
efektīvāku izglītošanu par finanšu 
jautājumiem un novērstu finansiālu 
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atstumtību.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Olle Ludvigsson

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 32. punkts – c apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

c) jāturpina saskaņot valstu interpretācijas 
par naudas atmazgāšanas novēršanas 
noteikumiem, lai nodrošinātu, ka šādus 
noteikumus vairs nevar izmantot, lai 
liegtu piekļuvi pamata bankas kontam;

c) precīzāk jāizskaidro interpretācijas par 
naudas atmazgāšanas un terorisma 
finansēšanas novēršanas noteikumiem, lai 
nodrošinātu, ka šādi noteikumi nekad 
netiek nepamatoti izmantoti par ieganstu, 
lai atteiktu pakalpojumu sniegšanu 
komerciāli mazāk izdevīgiem 
patērētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Burkhard Balz

Ieteikuma priekšlikums
Pielikums – 6. ieteikums – 32. punkts – d apakšpunkts

Ieteikuma priekšlikums Grozījums

d) jānodrošina piekļuve taisnīgām 
aizdevumu saņemšanas iespējām un
jānovērš pārlieki lielu parādsaistību 
uzņemšanās, kas ir svarīgākais jaunais 
sociālais risks visā Savienībā, jo pilnīgai 
finansiālai integrācijai ir nepieciešama 
piekļuve citiem būtiskiem banku 
pakalpojumiem, piemēram, aizdevumiem 
ar zemām procentu likmēm un 
apdrošināšanas segumam ar pienācīgiem 
un taisnīgiem nosacījumiem vai piekļuvei 
finanšu un konsultāciju pakalpojumiem.

d) jānovērš pārlieki lielu parādsaistību 
uzņemšanās, kas ir svarīgākais jaunais 
sociālais risks visā Savienībā.
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Or. de


