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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par banku pamatpakalpojumiem
(2012/0000(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu „Komisijas 2011. gada darba 
programma” (COM(2010)0623) un jo īpaši atsauci uz plānoto tiesību akta priekšlikumu 
par piekļuvi banku pamatpakalpojumiem,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu „Akts par vienoto tirgu —
divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot uzticēšanos” (COM(2011)0206),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra 
Direktīvu 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū1 un jo īpaši vienotās 
euro maksājumu telpas (SEPA) izveidi,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK 
par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai2,

– ņemot vērā Komisijas apspriešanos par finansiālo integrāciju, no 2009. gada nodrošinot 
piekļuvi pamata bankas kontam un no 2010. gada — pamatmaksājumu kontam,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 18. jūlija ieteikumu 2011/442/ES par piekļuvi 
pamatmaksājumu kontam3 un tam pievienoto ietekmes novērtējumu (SEC(2011)0906),

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Vienotais tirgus cilvēku uztverē —
aktuālā informācija par iedzīvotāju un uzņēmumu 20 galvenajām problēmām” 
(SEC(2011)1003) un jo īpaši problēmu Nr. 7, kas attiecas uz grūtībām, ar kurām 
iedzīvotāji saskaras, atverot bankas kontu dalībvalstī, kas nav viņu pastāvīgās dzīvesvietas 
valsts,

– ņemot vērā Reglamenta 42. un 48. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

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;

B. tā kā piekļuve banku pamatpakalpojumiem ir priekšnosacījums, lai patērētāji varētu 

                                               
1 OV L 319, 5.12.2007., 1. lpp.
2 OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.
3 OV L 190, 21.7.2011., 87. lpp.
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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; 

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; 

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;  

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;

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; 

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; 

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; 

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; 

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;
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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; 

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; 

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; 

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,

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;

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

3. uzskata, ka pieprasītajam priekšlikumam nav finansiālas ietekmes;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un pievienotos detalizētos ieteikumus 
Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM.
SĪKI IZSTRĀDĀTI IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA 

SATURU

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

1. ieteikums. Darbības joma. 

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. 

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:

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;

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

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. 

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. 

2. ieteikums. Piekļuve un prasības attiecībā uz personas identifikāciju.

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.

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. 



PR\890408LV.doc 7/12 PE480.691v01-00

LV

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, 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.

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. 

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.

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. 

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.

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.

3. ieteikums. Darbība un izmaksas.

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. 

14. Maksājumu pakalpojumu sniedzējam saistībā ar pamata bankas kontu nebūtu tieši vai 
netieši jāpiedāvā jebkādas pārtēriņa iespējas. Nebūtu jāizpilda tāds maksājuma uzdevums 
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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. 

15. Piekļuve pamata bankas kontam būtu jānodrošina bez maksas. 

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.

17. Pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina tikai tādi pakalpojumi, kas ietilpst viņu 
parastajā piedāvājumā. Attiecīgos gadījumos kopā ar pamata bankas kontu būtu jāpiedāvā 
turpmāk norādīti pakalpojumi.

A. Pamata konta pārvaldības pakalpojumi

a) pakalpojumi skaidras naudas un pārskaitījumu ieskaitīšanai maksājumu kontā;

b) pakalpojumi skaidras naudas izņemšanai no maksājumu konta; 

c) konta pārskata sniegšana. 

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.

B. Standarta maksājumu pakalpojumi

a) naudas līdzekļu pārskaitījumi, 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; 

c) regulāru maksājumu, tai skaitā starpbanku maksājumu, veikšana, 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.

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 
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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.

C. Īpaši pakalpojumi 

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

D. Papildu pakalpojumi 

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.

4. ieteikums. Informācija un statistika.

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.

Informatīvās kampaņas

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.

Prasības par sniedzamo informāciju

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.

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

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

Prasības attiecībā uz statistikas datu sniegšanu

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.

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. 

5. ieteikums. Uzraudzība, strīdu izšķiršana un kompensācija.

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. 

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. 

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. 
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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.

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.

6. ieteikums. Īstenošana un pārskatīšana.

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

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:

a) to, vai dalībvalstis ir pilnīgi īstenojušas tiesību aktu; 

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.

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: 

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 



PE480.691v01-00 12/12 PR\890408LV.doc

LV

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.


