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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kontu 
tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar 
pamatfunkcijām
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2013)0266),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C7-0125/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Iekšēja tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt atkārtoti, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Netraucēta iekšējā tirgus darbība un 
mūsdienīgas un sociāli iekļaujošas 
tautsaimniecības izveide arvien vairāk 
kļūst atkarīga no maksājumu 
pakalpojumu vispārējās pieejamības. 
Ņemot vērā, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji, kuri darbojas saskaņā ar tirgus 
loģiku, cenšas koncentrēties uz komerciāli 
pievilcīgiem klientiem un tādējādi mazāk 
nodrošinātiem klientiem netiek piedāvāts 
vienlīdz plašs produktu klāsts, jauni 
tiesību akti šajā jomā jāpieņem kā gudras 
Savienības līmeņa tautsaimniecības 
stratēģijas daļa.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Tomēr, kā norādīts Eiropas
Parlamenta 2012. gada 4. jūlija rezolūcijā 
ar ieteikumiem Komisijai par piekļuvi 
banku pamatpakalpojumiem, jādara
vairāk, lai uzlabotu un attīstītu vienoto 
tirgu privātpersonām paredzētu banku 
pakalpojumu jomā. Šādi pilnveidojumi 
jāīsteno kopā ar centieniem panākt, lai 
finanšu nozare Savienībā darbotos par 
labu uzņēmumiem un patērētājiem. 
Pašlaik tarifu pārredzamības un 
salīdzināmības trūkums, kā arī grūtības 
saistībā ar maksājumu kontu maiņu 
joprojām rada šķēršļus pilnībā integrēta 
tirgus attīstībai. Banku pakalpojumu jomā 
privātpersonām jānovērš problēma, kas 
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saistīta ar atšķirīgu produktu kvalitāti un 
zemu konkurenci, un jāpanāk augstas 
kvalitātes standartu ievērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(11) Patērētājiem ir svarīgi izprast tarifus, 
lai varētu salīdzināt dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un 
izdarīt uz informāciju balstītu izvēli par to, 
kurš konts ir vispiemērotākais viņu 
vajadzībām. Patērētājiem jānodrošina arī 
pilnīga ex ante pārredzamība attiecībā uz 
tarifiem un maksām, lai nodrošinātu 
viņiem iespēju atbildīgi un ilgtspējīgi 
pārvaldīt savus finanšu darījumus. Tarifu 
salīdzinājumu nav iespējams veikt, ja 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji lieto 
dažādu terminoloģiju attiecībā uz vieniem 
un tiem pašiem maksājumu pakalpojumiem 
un sniedz informāciju dažādos formātos. 
Standartizēta terminoloģija saskaņotā 
formātā attiecībā uz tarifiem, ko izmanto 
saistībā ar visraksturīgākajiem maksājumu 
pakalpojumiem, un citām maksām, kas 
saistītas ar maksājumu kontu 
nodrošināšanu, kopā ar pilnu informāciju 
par tarifiem var palīdzēt patērētājiem gan 
saprast, gan salīdzināt tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(12) Patērētāji visvairāk varētu gūt labumu 
no informācijas, kas ir pēc iespējas 
kodolīgāka, standartizēta un viegli 
salīdzināma dažādu maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju līmenī. Rīkiem, kas 
pieejami patērētājiem maksājumu kontu 
piedāvājuma salīdzināšanai, jābūt 
daudzveidīgiem, un tiem nepieciešama 
patērētāju veiktā pārbaude. Pašreizējā 
posmā tarifu terminoloģija ir jāstandartizē 
tikai attiecībā uz visraksturīgākajiem 
terminiem un definīcijām dalībvalstīs, lai
veicinātu ātru tās ieviešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(15) Lai palīdzētu patērētājiem ērti 
salīdzināt maksājumu kontu tarifus visā 
vienotajā tirgū, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem būtu patērētājiem jānodrošina
pilnīgs to tarifu saraksts, kurus piemēro
visiem pakalpojumiem, kas saistīti ar 
maksājumu kontu nodrošināšanu, ja 
iespējams, izmantojot standartizētus 
terminus un definīcijas. Tarifu 
informācijas dokumentā būtu attiecīgi 
jāizmanto tikai Savienības līmenī 
noteiktie termini un definīcijas. Tas arī 
veicinātu vienlīdzīgas konkurences 
apstākļus kredītiestādēm, kas konkurē 
maksājumu kontu tirgū. Lai varētu 
pieņemt informētu lēmumu, tarifu
informācijas dokumentā būtu arī jāinformē 
patērētājs par to, vai kontam ir 
piemērojama noguldījumu garantiju 
sistēma, un, ja iespējams, jāiekļauj vismaz 
divi neatkarīgi novērtējumi par 
maksājumu nodrošinātāja kredītspēju. Lai 
palīdzētu patērētājiem saprast tarifus, kas 
viņiem jāmaksā par saviem maksājumu 
kontiem, patērētāju vajadzībām būtu 
jānodrošina glosārijs, kas sniedz
saprotamus un nepārprotamus
skaidrojumus, kuri nav par tehniskiem 
jautājumiem, vismaz par tiem tarifiem un 
pakalpojumiem, kuri ietverti sarakstā. 
Glosārijam vajadzētu būt noderīgam rīkam, 
lai sekmētu labāku izpratni par tarifu 
nozīmi, veicinot patērētāju spēju izvēlēties 
no plašāka maksājumu kontu piedāvājuma. 
Būtu arī jānosaka pienākums maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem vienreiz mēnesī 
un gadā bez maksas informēt patērētājus 
par visiem tarifiem, kas tiek piemēroti viņu 
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aptverot tos pašus pakalpojumus, ko 
ex ante informācijā.

kontiem. Ex post informācija būtu jāsniedz 
paredzētajā kopsavilkumā. Šādā 
personiskā konta pārskatā būtu jāietver
pilnīga informācija par uzkrātajiem 
procentiem, iekasētajiem tarifiem un 
paziņojumiem par tarifu un procentu 
likmju izmaiņām. Patērētājam ir jāsniedz 
nepieciešamā informācija, lai varētu
saprast, uz ko attiecas tarifu izdevumi, un 
novērtēt, vai nepieciešams mainīt patēriņa 
ieradumus vai izvēlēties citu konta 
nodrošinātāju.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Lai nodrošinātu saskaņotu atbilstīgās 
ES līmeņa terminoloģijas lietošanu visā 
Savienībā, dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem saziņā ar patērētājiem, tostarp 
tarifu informācijas dokumentā un
personiskā konta pārskatā, lietot atbilstīgo 
ES mēroga terminoloģiju kopā ar pārējo 
valsts standartizēto terminoloģiju, kura 
norādīta pagaidu sarakstā. Maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji tarifu informācijas
dokumentā vai personiskā konta pārskatā
drīkst lietot zīmolvārdus tikai papildus 
standartizētajai terminoloģijai un kā 
sekundāru piedāvāto pakalpojumu vai 
kontu apzīmējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Neatkarīgas salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes var būt efektīvs līdzeklis, ar kura 
palīdzību patērētāji vienotā tīmekļa vietnē 
var novērtēt guvumus no dažādu 
maksājumu kontu piedāvājumiem, ja 
patērētāji uzskata, ka sniegtā informācija 
ir uzticama, objektīva un pārredzama.
Šādas tīmekļa vietnes var nodrošināt 
pareizu līdzsvaru starp nepieciešamību, lai 
informācija būtu skaidra un kodolīga, bet 
tomēr pilnīga un saprotama, ļaujot 
lietotājiem iegūt vispārīgu, kā arī 
personalizētu un sīkāku informāciju, ja tas 
viņus interesē. Tās arī var samazināt 
meklēšanas izmaksas, jo patērētājiem 
nevajadzēs iegūt informāciju atsevišķi no 
katra maksājumu pakalpojumu sniedzēja.
Būtiski svarīgi ir panākt, lai patērētāji 
būtu informēti par uzticamu 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu pieejamību. 
Tādēļ kompetentām iestādēm būtu 
jāīsteno sabiedrības informēšanas 
kampaņas.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai iegūtu objektīvu informāciju par 
banku tarifiem, patērētājiem būtu jāspēj 
piekļūt salīdzināšanas tīmekļa vietnēm,
kuru darbība ir neatkarīga no maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem. Dalībvalstīm 
tāpēc būtu jānodrošina, lai patērētājiem
attiecīgajā teritorijā būtu pieejama vismaz
viena šāda tīmekļa vietne. Šādu 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu darbību var 
nodrošināt kompetentās iestādes, citas 
valsts iestādes un/vai akreditēti privātie šā 

(19) Lai iegūtu objektīvu informāciju par 
banku tarifiem un procentu likmēm, 
patērētājiem būtu jāspēj piekļūt 
salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, kuras ir
publiski pieejamas un neatkarīgas no 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. 
Dalībvalstīm tāpēc būtu jānodrošina, lai
attiecīgajā teritorijā varētu piekļūt vismaz
vienai neatkarīgai un publiski pieejamai
tīmekļa vietnei, kuru nodrošina 
kompetentā iestāde vai jebkura cita 
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pakalpojuma nodrošinātāji. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina brīvprātīga akreditācijas 
sistēma, kas ļauj privātajiem salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu nodrošinātājiem iesniegt 
akreditācijas pieteikumu saskaņā ar 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.
Salīdzināšanas tīmekļa vietne, ko 
nodrošina kompetentā iestāde vai cita 
publiska iestāde būtu jāizveido, ja nav 
akreditētas privātas salīdzināšanas tīmekļa
vietnes. Šādām vietnēm arī būtu jāievēro 
kvalitātes kritēriji.

kompetenta publiska iestāde vai kuru 
nodrošina tās uzdevumā. Šādai tīmekļa
vietnei būtu jāsniedz papildinformācija 
par Savienībā lietoto standartizēto 
terminoloģiju, patērētāja tiesībām piekļūt 
maksājumu kontiem un to maiņas 
procedūrām, kas pieejamas valsts un 
Savienības līmenī. Lai vairotu klientu 
uzticību turpmākajām pieejamām 
salīdzināšanas tīmekļa vietnēm,
dalībvalstīm būtu jānodrošina brīvprātīga 
akreditācijas sistēma, kas ļauj privātajiem 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu 
nodrošinātājiem iesniegt akreditācijas 
pieteikumu saskaņā ar noteiktajiem 
kvalitātes kritērijiem un objektivitātes 
noteikumiem. Lai palielinātu 
salīdzināmās informācijas pieejamību par 
tarifiem un procentu likmēm mobiliem 
patērētājiem, Komisijai sadarbībā ar EBI
būtu jāizveido visu dalībvalstīs pieejamo
salīdzināšanas tīmekļa vietņu Savienības 
portāls.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Patērētājiem stimuls mainīt kontus ir 
tikai tad, ja iespējamie ieguvumi nav 
nesamērīgi ar paredzamo risku un ja
process neietver pārmērīgu administratīvo 
un finanšu slogu. Procedūrai, saskaņā ar 
kuru notiek kontu pārvedums pie cita 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja, 
vajadzētu būt skaidrai, ātrai un drošai. To 
ir iespējams panākt tikai tad, ja 
dalībvalstis nodrošina automatizētu
maksājumu pārvirzīšanas pakalpojumu, 
kas paredz arī automatizētu paziņojumu 
nosūtīšanu maksātājiem un maksājumu 
saņēmējiem. Šādām sistēmām vajadzētu 
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ka kontu pārrobežu maiņa varētu būt 
sarežģītāka nekā kontu maiņa valsts līmenī 
un ka tās dēļ maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem varētu būt jāpieņem un 
jāprecizē savas iekšējās procedūras, būtu
jāparedz garāki termiņi pārrobežu kontu 
maiņai. Nepieciešamība uzturēt atšķirīgus 
termiņus būtu jāvērtē saistībā ar ierosinātās 
direktīvas pārskatīšanu.

būt pieejamām dalībvalstīs līdz 
2016. gadam. Būtu jāparedz, ka visus ar 
kontu maiņas pakalpojumu saistītos 
tarifus piemēro tikai nododošie
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, ja 
patērētāja maksājumu konts ir bijis 
atvērts ne ilgāk kā 12 mēnešus. Lai 
pozitīvi ietekmētu konkurenci, kontu maiņa 
būtu jāveicina pārrobežu līmenī. Ņemot 
vērā to, ka kontu maiņa no vai uz 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
ārpus vienotās euro maksājumu telpas 
(SEPA) varētu būt sarežģītāka nekā SEPA 
iekšienē, kontu maiņas dēļ maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem varētu būt 
jāpieņem un jāprecizē savas iekšējās 
procedūras, būtu jānodrošina garāki 
termiņi kontu maiņai valstīs ārpus SEPA. 
Nepieciešamība uzturēt atšķirīgus termiņus 
būtu jāvērtē saistībā ar ierosinātās 
direktīvas pārskatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(22) Maiņas procesam vajadzētu būt 
patērētājam tik saprotamam, cik vien 
iespējams. Attiecīgi dalībvalstīm būtu 
jānodrošina, ka saņemošais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par 
procesa uzsākšanu un vadīšanu patērētāja 
vārdā un ka patērētāji un attiecīgais 
banku personāls ir informēts par šādu 
atbildību un par to, kā izpildīt kontu 
maiņas procesu.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Patērētājiem vajadzētu būt tiesībām 
lūgt saņemošajam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam — ideālajā 
gadījumā vienā tikšanās reizē ar saņemošo 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju —
veikt visu periodisko maksājumu vai to 
daļas pārvedumu, kā arī veikt atlikuma 
pārvedumu. Tāpēc patērētājiem būtu jāvar 
parakstīt vienu atļauju, dodot savu 
piekrišanu minētajiem uzdevumiem. Pirms 
atļaujas došanas patērētājs būtu jāinformē 
par visiem procedūras posmiem, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu maiņu.

(23) Parasti un ar noteikumu, ka 
patērētājs ir sniedzis savu piekrišanu,
saņemošajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam — ideālajā gadījumā vienā 
tikšanās reizē ar saņemošo maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju — patērētāja 
uzdevumā būtu jāveic periodisko 
maksājumu pārvedums, kā arī jāveic visu 
atlikumu pārvedums. Tāpēc patērētājiem 
būtu jāvar parakstīt vienu atļauju, piešķirot 
vai liedzot savu piekrišanu minētajiem 
uzdevumiem. Pirms atļaujas došanas 
patērētājs būtu jāinformē par visiem 
procedūras posmiem, kas nepieciešami, lai 
pabeigtu maiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī.
Dalībvalstīm papildus būtu jānodrošina, 
lai šajā direktīvā paredzētais kontu 
maiņas pakalpojums tiktu piemērots arī 
kontiem ar pamatfunkcijām. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
personiskā bankrota, un no dzīvesvietas.
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26. oktobra Direktīvā 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo 
īpaši attiecībā uz klienta uzticamības 
pārbaudes procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī 
būtu jāpiešķir saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2005. gada 
26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK par to, 
lai nepieļautu finanšu sistēmas 
izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanai un teroristu finansēšanai, jo 
īpaši attiecībā uz klientu uzticamības 
pārbaudes procedūrām. Jāievieš 
mehānisms, kas radītu iespēju 
patērētājiem, kuriem nav noteiktas 
adreses, ievērot Direktīvas 2005/60/EK 
II nodaļas prasības, un dalībvalstīm 
jānodrošina, ka attiecīgais mehānisms 
tiek piemērots samērīgi un netiek 
izmantots kā nepamatots attaisnojums, lai 
atteiktos no komerciāli mazāk 
pievilcīgiem patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
27.b apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27b) Lai pienācīgi varētu apkalpot 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām 
lietotājus, dalībvalstīm jānosaka prasība 
kontu nodrošinātājiem garantēt, ka 
attiecīgais personāls ir pietiekami 
apmācīts un ka šos klientus nelabvēlīgi 
neietekmē iespējamie interešu konflikti.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Dalībvalstīm būtu jānosaka 
pienākums maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuriem kontu nodrošināšana 
ir neatņemama viņu parastās 
saimnieciskās darbības daļa, patērētājiem
piedāvāt maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām. Piekļuvei nevajadzētu būt 
pārāk sarežģītai, un tai nebūtu jārada 
patērētājiem pārmērīgas izmaksas. Tāpēc
visiem izņēmumiem būtu jābūt noteiktiem, 
pamatojoties uz objektīviem un 
ierobežojošiem kritērijiem, un tie nedrīkst 
apdraudēt patērētāju piekļuves tiesības. 
Lai līdz minimumam samazinātu risku, ka 
patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(29) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 
pamatmaksājumu kontam, patērētājiem 
nevajadzētu būt jau atvērtam maksājumu 
kontam tajā pašā teritorijā vai arī tiem būtu 
jāslēdz parastais maksājumu konts, lai to 
pārveidotu vai mainītu uz maksājumu 
kontu ar pamatfunkcijām. Kad nav 
iespējams izmantot elektroniskas sistēmas,
kas ir pietiekami pārredzamas, drošas un 
ātras, lai noteiktu, vai patērētājam jau ir 
atvērts maksājumu konts, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem patērētāja 
paziņojums būtu jāuzskata par ticamu 
pārbaudes veidu, lai pārliecinātos, ka 
patērētājiem nav atvērts maksājumu konts.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Būtu jānodrošina patērētājiem 
piekļuve pamatmaksājumu pakalpojumu 
klāstam, attiecībā uz kuru dalībvalstīm 
būtu jānosaka minimālais darījumu skaits 
tā, lai ņemtu vērā gan patērātāju 
vajadzības, gan komercdarbības praksi 
attiecīgajā dalībvalstī. Pakalpojumiem, kas 
nav iekļauti šajā minimuma pakalpojumu 
sarakstā, bankas var piemērot savus 
parastos tarifus. Tajos pakalpojumos, kuri 
saistīti ar pamatmaksājumu kontiem, būtu 
jāietver iespēja noguldīt un izņemt naudu. 
Patērētājiem būtu jāvar veikt tādus 
būtiskākos maksājumu darījumus kā 
ienākumu un pabalstu saņemšana, rēķinu 

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

ienākumu un pabalstu saņemšana, rēķinu 
vai nodokļu maksāšana un preču un 
pakalpojumu iegāde, tostarp izmantojot 
tiešā debeta maksājumu, kredīta 
pārvedumu, tostarp regulāros
maksājumus, un maksājumu karti. Šādiem 
pakalpojumiem būtu jānodrošina preču un 
pakalpojumu iegāde tiešsaistē un būtu 
jādod patērētājiem iespēja uzsākt 
maksājuma rīkojumus, izmantojot 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja banku 
tiešsaistes pakalpojumus, ja iespējams. 
Tomēr maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām izmantošanu nevajadzētu 
ierobežot, nosakot tikai tā izmantošanu 
tiešsaistē, jo tas radītu šķēršļus 
patērētājiem, kam nav piekļuves 
internetam. Maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām nebūtu jānodrošina 
patērētājiem piekļuve pārtēriņa iespējām. 
Tomēr dalībvalstis var atļaut maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt 
rezerves iespēju piedāvājumu ļoti mazu 
summu apmērā saistībā ar maksājumu 
kontiem ar pamatfunkcijām, ja piemērotā 
maksa par šādu līdzekļu izmantošanu 
patērētājam tiek paziņota atsevišķi un ja 
tā ir vismaz tikpat izdevīga kā attiecīgā 
pakalpojumu sniedzēja piemērotā maksa 
par konta pārtēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai nodrošinātu, ka pamatmaksājumu 
konti ir pieejami pēc iespējas plašākam 
patērētāju lokam, tie būtu jāpiedāvā bez 
maksas vai piemērojot samērīgus tarifus. 
Turklāt jebkurām papildu maksām, ko 
piemēro patērētājam par līguma noteikumu 
neievērošanu, vajadzētu būt samērīgām. 

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

noteiktām, ievērojot pakalpojumu 
sniedzēja parasto cenu politiku. 
Dalībvalstīm būtu jānosaka, kas saskaņā ar 
valsts apstākļiem ir samērīgs ikgadējās 
tarifu kopsummas maksimālais 
robežlielums. Lai nodrošinātu saskaņotu un 
efektīvu samērīgas maksas principa 
ieviešanu, EBI būtu jāuzdod pieņemt 
pamatnostādnes attiecībā uz vispārīgajiem 
direktīvā norādītajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(33) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
sabiedrība ir informēta par maksājumu
kontu ar pamatfunkcijām pieejamību.
Informēšanas pasākumiem būtu jābūt 
mērķtiecīgiem, risinot iedzīvotāju, kuriem 
vēl nav bankas konta, kā arī neaizsargāto 
un mobilo iedzīvotāju konkrētās 
vajadzības un problēmas, un jāaptver 
galvenās konta lietošanas iezīmes un 
nosacījumi, kā arī darbības, kas 
patērētājiem būtu jāveic, lai izmantotu 
savas tiesības atvērt maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām. Jo īpaši patērētāji būtu 
jāinformē par to, ka papildu pakalpojumu 
iegāde nav obligāta, lai piekļūtu 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstīm būtu jānorīko 
kompetentās iestādes, kuras ir pilnvarotas 
nodrošināt šīs direktīvas izpildi un kurām ir 
piešķirtas izmeklēšanas un tiesību normu 
izpildes nodrošināšanas pilnvaras. 
Norīkotajām kompetentajām iestādēm ir 
pietiekami resursi savu pienākumu 
veikšanai. Dalībvalstīm būtu jānorīko 
dažādas kompetentās iestādes, lai 
nodrošinātu šajā direktīvā paredzētos 
plašos pienākumus.

(34) Dalībvalstīm būtu jānorīko 
kompetentās iestādes, kuras ir pilnvarotas 
nodrošināt šīs direktīvas izpildi un kurām ir 
piešķirtas izmeklēšanas un tiesību normu 
izpildes nodrošināšanas pilnvaras. 
Norīkotajām kompetentajām iestādēm būtu 
jābūt neatkarīgām no maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem un to rīcībā 
būtu jābūt pietiekamiem resursiem savu 
pienākumu veikšanai. Dalībvalstīm būtu 
jānorīko dažādas kompetentās iestādes, lai 
nodrošinātu šajā direktīvā paredzētos 
plašos pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Būtu patērētājiem jānodrošina 
piekļuve efektīvām un iedarbīgām 
ārpustiesas tiesību aizsardzības procedūrām 
tādu strīdu izšķiršanai, kuri radušies 
saistībā ar šajā direktīvā paredzētajām 
tiesībām un pienākumiem. Šādu piekļuvi 
jau nodrošina ar Direktīvu 2013/…/ES, 
ciktāl tas attiecas uz attiecīgajiem 
līgumiskajiem strīdiem. Tomēr 
patērētājiem arī vajadzētu būt piekļuvei 
ārpustiesas tiesību aizsardzības procedūrām 
strīdos, kas rodas pirms līguma 
noslēgšanas saistībā ar tiesībām un 
pienākumiem, ko paredz šī direktīva, 
piemēram, kad patērētājiem tiek atteikta 
piekļuve maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām. Lai nodrošinātu atbilstību 
šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem, 
ir jāapstrādā patērētāju personas dati. Šādu 
apstrādi reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva

(35) Būtu patērētājiem jānodrošina 
piekļuve efektīvām un iedarbīgām 
ārpustiesas sūdzību izskatīšanas un tiesību 
aizsardzības procedūrām tādu strīdu 
izšķiršanai, kuri radušies saistībā ar šajā 
direktīvā paredzētajām tiesībām un 
pienākumiem. Būtu jānodrošina ērta 
piekļuve alternatīvām strīdu izskatīšanas 
procedūrām un kompetentajām iestādēm 
būtu jāievēro atbilstība vairākiem 
kritērijiem, piemēram, vienlīdzīga 
pakalpojumu sniedzēju un lietotāju 
pārstāvniecība. Šādu piekļuvi jau 
nodrošina ar Direktīvu 2013/…/ES, ciktāl 
tas attiecas uz attiecīgajiem līgumiskajiem 
strīdiem. Tomēr patērētājiem arī vajadzētu 
būt piekļuvei ārpustiesas tiesību 
aizsardzības procedūrām strīdos, kas rodas 
pirms līguma noslēgšanas saistībā ar 
tiesībām un pienākumiem, ko paredz šī 
direktīva, piemēram, kad patērētājiem tiek 
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95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti. Tāpēc šai direktīvai būtu 
jāatbilst noteikumiem, kas paredzēti 
Direktīvā 95/46/EK, un valstu tiesību 
aktiem, ar kuriem tie īstenoti.

atteikta piekļuve maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām. Lai nodrošinātu atbilstību 
šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem, 
ir jāapstrādā patērētāju personas dati. Šādu 
apstrādi reglamentē Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva
95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti. Tāpēc šai direktīvai būtu 
jāatbilst noteikumiem, kas paredzēti 
Direktīvā 95/46/EK, un valstu tiesību 
aktiem, ar kuriem tie īstenoti.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35a) Lai nodrošinātu efektīvu šīs 
direktīvas piemērošanu, kompetentajām 
iestādēm jāparedz konkrēti noteikumi 
efektīvu un preventīvu sodu sistēmas 
piemērošanai, ņemot vērā EBI noteiktās 
pamatnostādnes par sodu veidiem un 
apmēriem. Visa informācija par sodiem 
vai citiem pasākumiem, ko nosaka 
kompetentā iestāde par tādu valsts 
noteikumu pārkāpumiem, ar kuriem 
transponē šo direktīvu, būtu jāpublicē bez 
nevajadzīgas kavēšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

mērķus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz standartizētās 
terminoloģijas noteikšanu ES līmenī 
saistībā ar maksājumu pakalpojumiem, kas 
kopēji vairākām dalībvalstīm, un 
attiecīgajām šo terminu definīcijām. Īpaši 
svarīgi, lai Komisija sagatavošanas darba 
gaitā īstenotu pienācīgu apspriešanos, 
tostarp ekspertu līmenī. Sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai būtu 
jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(38) Vienreiz gadā, bet pirmo reizi trīs
gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā 
dalībvalstīm būtu jāiegūst ticami gada 
statistikas dati par to, kā funkcionē ar šo 
direktīvu ieviestie pasākumi. Tām būtu 
jāizmanto jebkuri būtiski informācijas 
avoti un jāziņo šī informācija Komisijai.
Komisijai, pamatojoties uz saņemto 
informāciju, būtu jāsniedz ikgadējs 
ziņojums.

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(39) Lai ņemtu vērā tirgus attīstību, 
piemēram, jaunu maksājumu kontu un 
maksājumu pakalpojumu veidu rašanos, kā 
arī procesus citās Savienības tiesību jomās 
un dalībvalstu pieredzi, šī direktīva būtu 
jāpārskata pēc četriem gadiem no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas. Tajā 
jāiekļauj arī novērtējums par 
privātpersonu banku pakalpojumu 
integrāciju Savienībā un par augstas 
kvalitātes pakalpojumu sniegšanu 
maksājumu kontu klientiem. Veicot 
pārskatīšanu, būtu jānovērtē, vai ieviestie 
pasākumi ir uzlabojuši patērētāju izpratni 
par maksājumu kontu tarifiem, maksājumu 
kontu salīdzināmību un kontu maiņas 
ērtību. Tās laikā arī būtu jānosaka, cik
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām ir 
atvērti un cik no šiem kontiem ir tādu 
patērētāju konti, kuriem iepriekš nav bijis 
bankas konta. Pārskatīšanā būtu arī 
jāiekļauj sīki izstrādāts ceļvedis pilnīgas 
Savienības līmeņa banku kontu numuru 
pārcelšanas sistēmas ieviešanai. Būtu arī 
jānovērtē, vai pagarinātie termiņi, kas 
piemērojami maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri veic kontu maiņu no vai 
uz valstīm ārpus SEPA, tiks saglabāti 
ilgāku laiku. Būtu arī jānovērtē, vai 
noteikumi attiecībā uz informāciju, kas 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
jāsniedz, piedāvājot produktu kopumus, ir 
pietiekama, vai arī ir nepieciešami papildu 
pasākumi. Komisijai būtu jāiesniedz 
ziņojums Eiropas Parlamentam un 
Padomei, vajadzības gadījumā kopā ar 
tiesību aktu priekšlikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 27

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



PR\941438LV.doc 23/65 PE514.602v02-00

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

k) “tarifi” ir maksas un sodi, ko patērētājs 
maksā maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam par maksājumu pakalpojumu
vai citu pakalpojumu sniegšanu, kas 
saistīti ar maksājumu konta apkalpošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

n) “tiešā debeta maksājums” ir maksājumu 
pakalpojums no maksātāja maksājumu 
konta, ja maksājuma darījumu ierosina 
maksājuma saņēmējs, pamatojoties uz 
maksātāja piekrišanu;

n) “tiešā debeta maksājums” ir maksājumu 
pakalpojums no maksātāja maksājumu 
konta, ja maksājuma darījumu ierosina 
maksājuma saņēmējs, pamatojoties uz 
maksātāja piekrišanu, ko tas ir sniedzis 
saņēmējam, saņēmēja maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam vai paša 
maksātāja pakalpojumu sniedzējam;

Or. en

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ar maksājumu kontiem saistīta
standartizēta terminoloģija

Or. en
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Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti
visraksturīgākie maksājumu pakalpojumi, 
kam valsts līmenī tiek piemēroti tarifi. 
Saraksts ietver 25 maksājumu 
pakalpojumus vai pakalpojumus, kuri 
veido vismaz 90 % no tādu pakalpojumu 
apjoma, kam valsts līmenī tiek piemēroti 
tarifi atkarībā no tā, kuru vērtība ir 
lielāka. Tajā iekļauj terminus un 
definīcijas par katru norādīto pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Banku iestāde (EBI) izstrādā 
pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu, lai palīdzētu 
kompetentajām iestādēm.

Eiropas Banku iestāde (EBI) izstrādā 
pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 1093/2010 16. pantu, lai palīdzētu 
kompetentajām iestādēm šā punkta 
pirmajā daļā uzskaitīto kritēriju un šo 
kritēriju relatīvās nozīmes piemērošanā 
1. punkta vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 32

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Pēc 4. punktā minēto deleģēto aktu 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī katra dalībvalsts bez kavēšanās
attiecīgā gadījumā iekļauj saskaņā ar 
4. punktu pieņemto ES standartizēto 
terminoloģiju 1. punktā minētajā pagaidu 
sarakstā un publicē pilnīgu tādu 
visraksturīgāko maksājumu pakalpojumu 
sarakstu, kam valsts līmenī tiek piemēroti 
tarifi.

Or. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
maksājumu konta līguma noslēgšanas ar 

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

patērētāju maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina patērētājam tarifu 
informācijas dokumentu, kurā iekļauts 
3. panta 5. punktā minēto visraksturīgāko 
pakalpojumu saraksts un atbilstīgie katra 
pakalpojuma tarifi un jebkuri citi tarifi, 
kas saistīti ar maksājumu konta 
nodrošināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 35

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nenosaka nekādus 
citus tarifus vai maksas, kas nav 
uzskaitītas tarifu informācijas 
dokumentā.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja viens vai vairāki maksājumu 
pakalpojumi tiek piedāvāti kā maksājumu
pakalpojumu kopuma daļa, tarifu 
informācijas dokumentā atklāj visa 
pakalpojumu kopuma tarifu, to, kuri 
pakalpojumi ir iekļauti pakalpojumu 
kopumā, un to skaitu un jebkura 
pakalpojuma tarifu, kas nav iekļauts 
pakalpojumu kopumā.

Or. en
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Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tarifu informācijas dokumentā 
iekļauj attiecīgos pakalpojumus no pilnā 
visraksturīgāko pakalpojumu saraksta, 
kas minēts 3. panta 5. punktā, un 
atbilstošos katra pakalpojuma tarifus.
Tajā būtu arī jānorāda, vai kontam ir 
piemērojama noguldījumu garantiju 
sistēma, un, ja iespējams, jāiekļauj vismaz 
divi neatkarīgi novērtējumi par 
maksājumu nodrošinātāja kredītspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 39

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

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

5. Dalībvalstis nosaka pienākumu 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem
izstrādāt saistībā ar maksājumu kontu 
ietvaros piedāvātajiem maksājumu 
pakalpojumiem izmantoto terminu 
glosāriju.

Or. en

Grozījums Nr. 40

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Glosārijā iekļauj:
a) pilnu visraksturīgāko pakalpojumu 
sarakstu, kas minēts 3. panta 5. punktā, 
lietojot Savienības līmeņa standartizēto 
terminoloģiju un ar to saistītās 
definīcijas;
b) paskaidrojumus par visiem papildu 
maksājumu pakalpojumiem, ko piedāvā 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
saistībā ar maksājumu kontiem un uz 
kuriem neattiecas šā punkta 
a) apakšpunkts, ņemot vērā kontu 
funkcijas.
Dalībvalstis nodrošina, lai šā punkta 
pirmajā daļā paredzētais glosārijs tiktu 
izstrādāts, lietojot skaidru, nepārprotamu 
un vienkāršu valodu, un lai tas nebūtu 
maldinošs.

Or. en

Grozījums Nr. 41

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

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 
noteiktu standartizētu tarifu informācijas 
dokumenta noformēšanas veidu, tā vienoto 
simbolu un secību, kādā 3. panta 5. punktā
minētajā pilnajā sarakstā iekļautos
pakalpojumus izklāsta tarifu informācijas 
dokumentā pēc patērētāju veiktās 
pārbaudes pabeigšanas, lai nodrošinātu, 
ka tarifu informācijas dokuments ir 
patērētājiem draudzīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paziņojums par piemērotajiem tarifiem Personiskā konta pārskats

Or. en
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Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vienreiz mēnesī un
gadā bez maksas sniedz patērētājiem 
pārskatu par viņu maksājumu kontu.

Or. en

Grozījums Nr. 45

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) attiecīgā gadījumā kontam 
piemērojamās procentu likmes;

Or. en

Grozījums Nr. 46

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kopējā piemēroto tarifu summa par katru
maksājumu pakalpojumu vai citiem ar 
konta apkalpošanu saistītiem 
pakalpojumiem, kas sniegti attiecīgajā 
periodā;

Or. en
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Grozījums Nr. 47

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vidējā bilance un kopējā attiecīgajā 
periodā uzkrāto procentu summa;

Or. en

Grozījums Nr. 48

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) konta pārtēriņa dienu skaits un kopējā 
samaksāto procentu vai maksas summa, 
kas saistīta ar konta pārtēriņu attiecīgajā 
periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 49

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cc) ex ante un ex post paziņojumi par 
kontam piemēroto tarifu vai procentu 
likmju izmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – cd apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cd) attiecīgā gadījumā iepriekšēji 
paziņojumi par turpmākajam periodam 
noteiktajiem tarifiem un par tarifiem, kas 
tiks piemēroti, ja patērētājs neveiks 
vajadzīgos pasākumus, lai tos novērstu;

Or. en

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
īstenošanas aktus saskaņā ar 26. pantu, lai 
noteiktu personiskā konta pārskata
formātu, tā vienoto simbolu un secību, 
kādā 3. panta 5. punktā minētajā pilnajā 
sarakstā iekļautos pakalpojumus izklāsta
personiskā konta pārskatā. Personiskā 
konta pārskata pārbaudes, ko veic 
patērētāji, un glosārija izstrāde visās 
dalībvalstīs jāveic pirms to ieviešanas, lai 
nodrošinātu, ka tie ir patērētājiem 
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draudzīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līgumu informācija un 
komercinformācija

Standartizētās terminoloģijas 
izmantošana paziņojumos

Or. en

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visos 
paziņojumos patērētājiem, tostarp līgumu 
un reklāmas paziņojumos maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji attiecīgos 
gadījumos lieto Savienības līmeņa 
standartizēto terminoloģiju, kas iekļauta
3. panta 5. punktā minētajā pilnajā
visraksturīgāko pakalpojumu sarakstā.

Or. en

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 

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

maksājumu pakalpojumu vai maksājumu 
kontu apzīmēšanai savos līgumu un
reklāmas paziņojumos klientiem ar
noteikumu, ka tie attiecīgos gadījumos
precīzi norāda attiecīgo terminu, 
izmantojot Savienības līmeņa 
standartizēto terminoloģiju, kas iekļauta
3. panta 5. punktā minētajā pilnajā
sarakstā. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji šādus zīmolvārdus tarifu 
informācijas dokumentā vai paziņojumā 
par tarifiem var lietot tikai papildus 
standartizētajai terminoloģijai un kā 
sekundāru piedāvāto pakalpojumu vai 
kontu apzīmējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Salīdzināšanas tīmekļa vietnes Salīdzināšanas tīmekļa vietnes valsts 
līmenī

Or. en

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Salīdzināšanas tīmekļa vietņu Savienības 

portāls
1. Dalībvalstis paziņo Komisijai un EBI 
par salīdzināšanas tīmekļa vietnēm, kas 
darbojas saskaņā ar 7. panta 1. un 
2. punktu. 
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2. Komisija sadarbībā ar EBI izveido 
publiski pieejamu valsts līmeņa 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu Savienības 
portālu. Lai papildinātu tajās sniegto 
informāciju, Savienības portāls nodrošina 
patērētājiem glosāriju, kurā ir iekļauta 
Savienības līmeņa standartizētā 
terminoloģija, kas pieņemta saskaņā ar 
3. panta 4. punktu un praktiskajām 
pamatnostādnēm par maksājumu kontu 
pārrobežu maiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
piekļuve vismaz vienai neatkarīgai un 
publiski pieejamai tīmekļa vietnei, kuru 
nodrošina kompetentā iestāde vai jebkura 
cita kompetenta publiska iestāde vai kuru 
nodrošina tās uzdevumā, un kurā tiek 
salīdzināti par konta atlikumu samaksātie 
vai piemērotie procenti un tarifi, ko 
saistībā ar maksājumu kontos 
piedāvātajiem pakalpojumiem piemēro 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji valsts 
līmenī saskaņā ar 2. un 3. punktu. Turklāt 
salīdzināšanas tīmekļa vietne sniedz 
patērētājiem informāciju par Savienības 
līmeņa standartizēto terminoloģiju, 
piekļuvi maksājumu kontiem, tostarp 
maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām, 
un par Savienības un valsts līmenī 
pieejamām kontu maiņas procedūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 59

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

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

2. Turklāt dalībvalstis izveido brīvprātīgu 
akreditācijas sistēmu, kas paredzēta privāto 
operatoru nodrošinātām tīmekļa vietnēm, 
kurās salīdzināti par konta atlikumu 
samaksātie un piemērotie procenti un
tarifi, ko maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji piemēro saistībā ar maksājumu 
kontos piedāvātajiem pakalpojumiem. Lai 
saņemtu akreditāciju, salīdzināšanas 
tīmekļa vietnei, ko nodrošina privātais 
operators, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 60

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tajā ir paredzētas sistēmas, lai 
nepieļautu un novērstu interešu 
konfliktus starp salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes operatoru un maksājumu 
pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka 
nekādas tiešas vai netiešas īpašuma 
tiesības, kontroles tiesības vai komerciālas 
attiecības starp maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem un tīmekļa vietnes 
operatoriem nekavē ievērot šā punkta ab), 
ac), ad) un d) apakšpunktā noteiktās 
prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ab apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) tajā ir skaidri atklāti tās īpašnieki un 
finansējums;

Or. en

Grozījums Nr. 62

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ac) tajā ir precīzi noteikti kritēriji, ko 
izmanto, lai noteiktu jebkuram 
maksājumu pakalpojumu lietotājam 
ieteicamo maksājumu kontu;

Or. en

Grozījums Nr. 63

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ad) tajā jāievēro objektivitāte tādā ziņā, lai 
nepieļautu maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju, viņu pārstāvju, 
meitasuzņēmumu vai zīmolu reklāmu 
demonstrēšanu ne savā mājas lapā, ne 
cenu salīdzināšanas lapās;

Or. en

Grozījums Nr. 64

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

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

b) tajā lietota skaidra un nepārprotama
valoda un attiecīgā gadījumā 3. panta 
5. punktā minētā Savienības līmeņa 
standartizētā terminoloģija;

Or. en

Grozījums Nr. 65

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tajā nodrošināta aktuāla informācija; c) tajā nodrošināta precīza un atjaunināta
informācija un norādīts iepriekšējās 
atjaunināšanas datums;

Or. en

Grozījums Nr. 66

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

d) tajā lietotājiem ir nodrošināti objektīvi 
un plaši meklēšanas rezultāti, kas iegūti, 
pilnībā ņemot vērā visus lietotāju izvēlētos 
meklēšanas kritērijus, un, ja parādītā 
informācija nesniedz pilnīgu tirgus 
pārskatu, par to tiek nepārprotami 
paziņots pirms rezultātu parādīšanas;

Or. en
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Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nav saskaņā ar 2. punktu akreditētas 
tīmekļa vietnes, dalībvalstis nodrošina, ka 
tiek izveidota tīmekļa vietne, kuru
nodrošina 20. pantā minētā kompetentā 
iestāde vai jebkura cita kompetenta 
publiska iestāde. Ja ir saskaņā ar 
2. punktu akreditēta tīmekļa vietne, 
dalībvalstis var nolemt izveidot vēl vienu 
tīmekļa vietni, kuru nodrošina 20. pantā 
minētā kompetentā iestāde vai jebkura 
cita kompetenta publiska iestāde. 
Attiecībā uz tīmekļa vietnēm, ko 
nodrošina kompetentās iestādes saskaņā ar 
1. punktu, ievēro 2. punkta a) līdz 
e) apakšpunktu.

3. Attiecībā uz tīmekļa vietnēm, ko
nodrošina kompetentā iestāde vai jebkura 
cita kompetenta publiska iestāde vai ko 
nodrošina tās uzdevumā saskaņā ar 
1. punktu, ievēro 2. punkta a) līdz 
e) apakšpunktu.

Or. en

Grozījums Nr. 68

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a EBI sagatavo regulatīvo tehnisko 
standartu projektu, lai vēl vairāk 
pilnveidotu un konkretizētu 7. panta 
2. punktā norādītos salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu akreditācijas kritērijus.
EBI iesniedz šos regulatīvos tehniskos 
standartus Komisijai līdz ...
Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt 
šā punkta pirmajā daļā minētos 
regulatīvos tehniskos standartus saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 
14. pantu.

Or. en
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Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis saglabā tiesības atteikt
privātajiem operatoriem akreditācijas 
piešķiršanu vai atcelt piešķirtu akreditāciju, 
ja netiek ievēroti 2. punktā noteiktie 
pienākumi.

4. Dalībvalstis atsaka privātajiem 
operatoriem akreditācijas piešķiršanu vai
atceļ piešķirtu akreditāciju, ja atkārtoti vai 
pastāvīgi netiek ievēroti 2. punktā noteiktie 
pienākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 70

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstis nodrošina, ka patērētāji 
tiek informēti par 1. punktā minēto 
tīmekļa vietņu pieejamību un par tīmekļa 
vietnēm, kas akreditētas saskaņā ar 
2. punktu. Kompetentās iestādes 
nodrošina pietiekamu informāciju, tostarp 
attiecīgos gadījumos par publiski 
pieejamu akreditēto valsts līmeņa 
salīdzināšanas tīmekļa vietņu reģistra 
uzturēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 

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

tiek piedāvāts kopā ar citu pakalpojumu vai 
produktu kā daļa no kopuma, maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs informē patērētāju 
par to, vai maksājumu kontu ir iespējams 
iegādāties atsevišķi, un, ja ir, nodrošina 
atsevišķu informāciju par izmaksām un 
tarifiem, ko piemēro katram no pārējiem
produktiem un pakalpojumiem, kuri tiek 
piedāvāti kopumā.

Or. en

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Šā panta 1. punkts netiek piemērots 
gadījumos, kad kopā ar maksājumu kontu 
tiek piedāvāti tikai tie pakalpojumi, kuri 
atbilst Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 
3. punktam vai Direktīvas 2013/36/ES 
[CRD IV] I pielikuma 1. punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Maiņas procesu uzsāk saņemošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs. 
Saņemošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs pieprasa rakstisku atļauju no 
patērētāja, lai veiktu maiņas pakalpojumu. 
Atļaujā sniegta iespēja patērētājam dot 
nododošajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam īpašu piekrišanu katra 
3. punkta e) un f) apakšpunktā noteiktā 
uzdevuma izpildei un dot saņemošajam 

2. Maiņas procesu uzsāk saņemošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Lai to 
izdarītu, saņemošais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs iegūst rakstisku 
atļauju no patērētāja, lai veiktu maiņas 
pakalpojumu. Atļaujā sniegta iespēja 
patērētājam dot vai atteikt nododošajam 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam īpašu 
piekrišanu katra 3. punkta e) un 
f) apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildei 
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maksājumu pakalpojumu sniedzējam īpašu 
piekrišanu katra 4. punkta c) apakšpunktā, 
4. punkta d) apakšpunktā un 5. punktā 
noteiktā uzdevuma izpildei. Atļaujā sniegta 
iespēja patērētājam īpaši pieprasīt 
nododošajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam pārsūtīt informāciju, kas 
norādīta 3. punkta a) apakšpunktā un 
3. punkta b) apakšpunktā. Atļaujā arī 
norāda datumu, no kura periodiskos 
maksājumus veic no konta, kas atvērts pie 
saņemošā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja.

un dot vai atteikt saņemošajam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam īpašu piekrišanu 
katra 4. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta 
d) apakšpunktā un 5. punktā noteiktā 
uzdevuma izpildei. Atļaujā sniegta iespēja 
patērētājam īpaši pieprasīt nododošajam 
maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
pārsūtīt informāciju, kas norādīta 3. punkta 
a) apakšpunktā un 3. punkta 
b) apakšpunktā. Atļaujā arī norāda datumu, 
no kura periodiskos maksājumus veic no 
konta, kas atvērts pie saņemošā maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja.

Or. en

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) nosūtīt saņemošajam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam jebkuru papildu 
informāciju, ko saņemošais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs uzskata par 
nepieciešamu maiņas veikšanai;

c) nosūtīt saņemošajam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam tādu papildu 
informāciju, kas saņemošajam maksājumu 
pakalpojumu sniedzējam nepieciešama
maiņas veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja nododošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs nenodrošina regulāro maksājumu 
un tiešo debeta maksājumu automatizētas 
pārvirzīšanas sistēmu uz patērētāja turēto 
kontu saņemošajā maksājumu pakalpojuma 
sniedzējā, atcelt regulāros maksājumus un 
pārtraukt tiešā debeta maksājumu 

d) ja nododošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs vēl nenodrošina regulāro 
maksājumu un tiešo debeta maksājumu 
automatizētas pārvirzīšanas sistēmu uz 
patērētāja turēto kontu saņemošajā 
maksājumu pakalpojuma sniedzējā, atcelt 
regulāros maksājumus un pārtraukt tiešā 
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pieņemšanu atļaujā noteiktajā datumā; debeta maksājumu pieņemšanu atļaujā 
noteiktajā datumā;

Or. en

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) septiņu kalendāro dienu laikā izveido 
regulāros maksājuma rīkojumus attiecībā 
uz kredīta pārvedumiem, ko pieprasījis 
patērētājs, un izpilda tos, sākot ar atļaujā 
norādīto datumu;

a) septiņu darba dienu laikā izveido 
regulāros maksājuma rīkojumus attiecībā 
uz kredīta pārvedumiem, ko pieprasījis 
patērētājs, un izpilda tos, sākot ar atļaujā 
norādīto datumu;

Or. en

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecīgos gadījumos informē 
patērētājus par viņu tiesībām saistībā ar 
SEPA tiešā debeta maksājumiem, kas 
paredzēti Regulas (ES) Nr. 260/2012
5. panta 3. punkta d) apakšpunktā;

Or. en

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Maksājumu pakalpojumu sniedzējam 
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nav pienākums slēgt maksājumu kontu 
saskaņā ar 6. punkta d) apakšpunktu, ja 
patērētājam nav izpildītas saistības pret 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
nekavējoties informē patērētāju gadījumā, 
ja šādas neizpildītas saistības tam neļauj 
slēgt viņa maksājumu kontu.

Or. en

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) septiņu kalendāro dienu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas nosūta 
saņemošajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam 3. panta a), b) un 
c) apakšpunktā norādīto informāciju;

a) septiņu darba dienu laikā pēc 
pieprasījuma saņemšanas nosūta 
saņemošajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam 3. panta a), b) un 
c) apakšpunktā norādīto informāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja nododošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs nenodrošina regulāro maksājumu 
un tiešo debeta maksājumu automatizētas 
pārvirzīšanas sistēmu uz patērētāja turēto 
kontu saņemošajā maksājumu pakalpojuma 
sniedzējā, atceļ jebkuru regulāro 
maksājumu un pārtrauc tiešā debeta 
maksājumu pieņemšanu maksājumu kontā, 
sākot ar datumu, ko pieprasījumā noteicis 
saņemošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs;

b) ja nododošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs vēl nenodrošina regulāro 
maksājumu un tiešo debeta maksājumu
automatizētas pārvirzīšanas sistēmu uz 
patērētāja turēto kontu saņemošajā 
maksājumu pakalpojuma sniedzējā, atceļ 
jebkuru regulāro maksājumu un pārtrauc 
tiešā debeta maksājumu pieņemšanu 
maksājumu kontā, sākot ar datumu, ko 
pieprasījumā noteicis saņemošais
maksājumu pakalpojumu sniedzējs;

Or. en
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Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) pārskaita atlikušo pozitīvo atlikumu no 
maksājumu konta uz kontu, kas atvērts pie 
saņemošā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja;

c) pārskaita visu atlikušo pozitīvo atlikumu 
no maksājumu konta uz kontu, kas atvērts 
pie saņemošā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja;

Or. en

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Šā panta 8. punktā minētajā gadījumā 3., 
4. un 6. punktā minētie termiņi ir divreiz 
garāki. Uz šo noteikumu attiecas 
pārskatīšana saskaņā ar 27. pantu.

9. Šā panta 8. punktā minētajā gadījumā 3., 
4. un 6. punktā minētie termiņi ir divreiz 
garāki, izņemot tādu darījumu termiņus, 
kas attiecas uz darījumiem, kuriem 
piemēro Regulas (ES) Nr. 260/2012 
[SEPA] 1. pantu. Uz šo noteikumu attiecas 
pārskatīšana saskaņā ar 27. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Automatizēta maksājumu pārvirzīšana

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek izveidota 
iespēja automatizētas maksājumu 
pārvirzīšanas nodrošināšanai no viena 
maksājumu konta uz citu maksājumu 
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kontu kopā ar automatizētu paziņojumu 
nosūtīšanu maksājumu saņēmējiem vai 
maksātājiem pēc tam, kad viņu pārvedumi 
ir pārvirzīti.
2. EBI nodrošina tehnisko palīdzību 
kompetentajām iestādēm automatizētas 
pārvirzīšanas sistēmu izveidē.

Or. en

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka tarifi, ja tādi 
ir, ko patērētājam saistībā ar jebkuru 
pakalpojumu, kas sniegts saskaņā ar 
10. pantu, izņemot tos pakalpojumus, kuri 
minēti 1.–3. punktā, piemēro nododošais 
vai saņemošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, ir atbilstīgi un ir saskaņoti ar 
attiecīgā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja faktiskajām izmaksām.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka tarifi, ja tādi 
ir, ko patērētājam saistībā ar jebkuru 
pakalpojumu, kas sniegts saskaņā ar 
10. pantu, izņemot tos pakalpojumus, kuri 
minēti 1.–3. punktā, piemēro nododošais 
vai saņemošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, ir atbilstīgi un ir saskaņoti ar 
attiecīgā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēja faktiskajām izmaksām.
Dalībvalstis nodrošina, ka šos tarifus 
piemēro tikai nododošais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, ja patērētāja 
maksājumu konts līdz maiņas 
pakalpojuma pieprasījuma saņemšanai 
saskaņā ar 10. panta 4. punktu ir bijis 
atvērts ne ilgāk kā 12 mēnešus.

Or. en

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka vismaz viens 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem, 
kuri Savienībā dzīvo likumīgi, ir tiesības 
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dalībvalsts teritorijā piedāvā patērētājiem 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām.
Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
kontus ar pamatfunkcijām nepiedāvā tikai 
tie maksājumu pakalpojumu sniedzēji, 
kuri nodrošina tikai kontu ar bankas 
tiešsaistes pakalpojumu iespējām.

atvērt un lietot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām. Šādas tiesības ir 
piemērojamas neatkarīgi no patērētāja 
dzīvesvietas. Lai atvērtu maksājumu kontu 
ar pamatfunkcijām, neņem vērā tādus 
kritērijus kā patērētāja ienākumu apmērs, 
nodarbinātība, kredītvēsture, parādu 
apmērs vai paredzamais apgrozījums.

Or. en

Grozījums Nr. 86

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka to teritorijā 
ir ieviesta sistēma, kas piedāvā 
patērētājiem maksājumu kontus ar 
pamatfunkcijām.
Dalībvalstis nodrošina, ka šā punkta 
pirmajā daļā minētā sistēma atbilst 
šādiem kritērijiem:
a) vismaz tiem maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri nodrošina maksājumu 
kontus kopā ar visiem 16. pantā 
norādītajiem pakalpojumiem, jāpiedāvā 
un jānodrošina maksājumu konts ar 
pamatfunkcijām, izņemot gadījumos, kas 
norādīti šā panta 3. punktā;
b) maksājumu kontus ar pamatfunkcijām 
piedāvā ne tikai tie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina 
kontu, vienīgi izmantojot tiešsaistes 
pakalpojumus;
c) tajā ir paredzēti mehānismi, kas ļauj 
patērētājiem, kuriem nav pastāvīgas 
dzīvesvietas, ievērot Direktīvas
2005/60/EK II nodaļā noteiktās prasības;
d) tajā ir paredzēts mehānisms, lai 
nodrošinātu, ka iedzīvotāji, kuriem vēl 
nav bankas konta, kā arī neaizsargātie un 
mobilie iedzīvotāji būtu informēti par to, 
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ka tiem ir pieejami maksājumu konti ar 
pamatfunkcijām;
e) šā panta 1. punktā minēto tiesību 
izmantošana patērētājam nedrīkst būt 
pārlieku sarežģīta vai apgrūtinoša;
f) tajā ir paredzēts mehānisms, kas ļauj 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
pārredzamā, drošā un ātrā veidā 
pārbaudīt, vai patērētājam attiecīgajā 
dalībvalstī jau ir maksājumu konts ar 
pamatfunkcijām;
g) šīs direktīvas 10. un 11. pantā 
paredzēto maiņas pakalpojumu piemēro 
tad, ja patērētājs maiņas pakalpojuma 
ietvaros vēlas mainīt maksājumu kontu uz 
kontu ar pamatfunkcijām.
Dalībvalstis drīkst atbrīvot maksājumu 
pakalpojumu sniedzējus, izņemot tos, kuri 
ir uzskaitīti šā punkta b) apakšpunktā, no 
pienākuma nodrošināt maksājumu kontu 
ar pamatfunkcijām, ja tam ir objektīvs 
pamatojums, ņemot vērā maksājumu 
iestādes raksturu vai attiecīgā maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja piedāvāto 
maksājumu pakalpojumu klāstu, un ja 
šāds atbrīvojums neapdraud patērētāju 
piekļuves tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem, 
kas likumīgi dzīvo Savienībā, ir tiesības 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām pie maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja vai sniedzējiem, 
kas noteikti saskaņā ar 1. punktu. Šādas 
tiesības ir piemērojamas neatkarīgi no 
patērētāja dzīvesvietas. Dalībvalstis 

2. Pirms maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām atvēršanas maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji pārbauda, vai 
patērētājam viņu teritorijā ir maksājumu 
konts.
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nodrošina, ka šo tiesību izmantošana 
patērētājam nav pārlieku sarežģīta vai 
apgrūtinoša. Pirms maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām atvēršanas maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji pārbauda, vai 
patērētājam viņu teritorijā ir maksājumu 
konts vai tā nav.

Or. en

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja patērētājam jau ir tāds maksājumu 
konts pie attiecīgajā teritorijā esoša 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja, kurš
ļauj viņam izmantot 17. panta 1. punktā 
minētos maksājumu pakalpojumus;

a) ja patērētājam ir tāds maksājumu konts 
pie attiecīgajā teritorijā esoša maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja, kurš nodrošina
viņam iespēju izmantot 16. panta 1. punktā 
minētos maksājumu pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 3. punktā 
noteiktajos gadījumos maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs nekavējoties 
rakstiski un bez maksas informē patērētāju 
par atteikumu, izņemot gadījumus, kad 
šāda informācija būtu pretrunā ar valsts 
drošības un sabiedriskās kārtības
mērķiem.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji pieteikumus 
piekļuvei maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām apstrādā divu kalendāro 
nedēļu laikā no visu pieteikuma 
dokumentu, tostarp personu apliecinoša 
dokumenta, saņemšanas brīža.
Dalībvalstis nodrošina, ka 3. punktā 
noteiktajos gadījumos maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs nekavējoties 
rakstiski un bez maksas informē patērētāju 
par atteikuma iemeslu, izņemot gadījumus, 
kad šāda informācija būtu pretrunā ar 
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valsts drošības mērķiem, un par 
pieejamiem alternatīviem strīdu 
risināšanas mehānismiem.

Or. en

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
kontā ar pamatfunkcijām ir iekļauti šādi
maksājumu pakalpojumi:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
kontā ar pamatfunkcijām ir iekļauti šādi 
pakalpojumi:

Or. en

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3) kredīta pārvedumi. 3) kredīta pārvedumi, tostarp regulārie
maksājumi.

Or. en

Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājam 
netiek piedāvātas konta pārtēriņa iespējas 
savienojumā ar maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājam 
netiek piedāvātas konta pārtēriņa iespējas 
savienojumā ar maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām. Dalībvalstis var atļaut 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem 
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nodrošināt patērētājiem piekļuvi 
līdzekļiem ļoti mazu summu apmērā, 
piešķirot pagaidu rezerves iespēju 
patērētājiem, ja piemērotā maksa par 
šādu līdzekļu izmantošanu patērētājam 
tiek paziņota atsevišķi un ja tā ir vismaz 
tikpat izdevīga kā attiecīgā pakalpojumu 
sniedzēja piemērotā maksa par konta 
pārtēriņu.

Or. en

Grozījums Nr. 93

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai 
atjauninātu to pakalpojumu sarakstu, 
kuri ietilpst maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām piedāvājumā, ņemot vērā 
maksāšanas līdzekļu un tehnoloģiju 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji 16. pantā norādītos 
pakalpojumus piedāvā bez maksas vai 
piemērojot samērīgus tarifus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji 16. pantā norādītos 
pakalpojumus piedāvā bez maksas vai 
piemērojot samērīgus tarifus. Dalībvalstis 
nodrošina, ka maksājumu konts ar 
pamatfunkcijām vienmēr ir maksājumu 
konts ar zemāko tarifu, ko piemēro par 
minimālā maksājumu pakalpojumu 
kopuma nodrošināšanu, kas attiecīgajā 
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dalībvalstī ir precizēts saskaņā ar 
16. panta 1. un 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tarifi, ko 
patērētājiem piemēro par pamatlīgumā 
paredzēto patērētāju saistību neievērošanu, 
ir samērīgi.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tarifi, ko 
patērētājiem piemēro par pamatlīgumā 
paredzēto patērētāju saistību neievērošanu, 
ir samērīgi un noteikti, ievērojot 
pakalpojumu sniedzēja parasto cenu 
politiku.

Or. en

Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nosaka, kāds ir samērīgs tarifs,
saskaņā ar vienu vai vairākiem šādiem 
kritērijiem:

3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nosaka samērīgu ikgadējās tarifu 
kopsummas maksimālo robežlielumu
saskaņā ar vienu vai vairākiem šādiem 
kritērijiem:

Or. en

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kopējās izmaksas, kas saistītas ar 
maksājumu konta ar pamatfunkcijām 
nodrošināšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 98

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) kontā ilgāk nekā divpadsmit mēnešus 
pēc kārtas nav veikti darījumi;

b) kontā ilgāk nekā divdesmit četrus
mēnešus pēc kārtas nav veikti darījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka, izbeidzot 
līgumu attiecībā uz maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs rakstiski un bez maksas informē 
patērētāju par līguma izbeigšanas 
iemesliem un pamatojumu vismaz divus 
mēnešus pirms līguma izbeigšanas dienas.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka, izbeidzot 
līgumu attiecībā uz maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs rakstiski un bez maksas informē 
patērētāju par līguma izbeigšanas 
iemesliem un pamatojumu, kā arī par 
pieejamiem alternatīviem strīdu 
izšķiršanas mehānismiem vismaz divus 
mēnešus pirms līguma izbeigšanas dienas.

Or. en
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Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ir īstenoti 
pasākumi, kas palielina sabiedrības 
informētību par maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām pieejamību, to cenu 
nosacījumiem, procedūrām, kas jāievēro, 
lai izmantotu tiesības piekļūt maksājumu 
kontiem ar pamatfunkcijām, un metodēm, 
kā izmantot alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrība ir 
informēta par maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām pieejamību, to cenu 
nosacījumiem, procedūrām, kas jāievēro, 
lai izmantotu tiesības piekļūt maksājumu 
kontiem ar pamatfunkcijām, un metodēm, 
kā izmantot alternatīvas strīdu izšķiršanas 
procedūras. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
veiktie informēšanas pasākumi ir 
pietiekami un mērķtiecīgi, risinot 
patērētāju, kuriem vēl nav bankas konta, 
kā arī neaizsargāto un mobilo patērētāju 
konkrētās vajadzības un problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minētajām iestādēm
ir visas pilnvaras, kas nepieciešamas to 
uzdevumu veikšanai. Ja pilnvaras 
nodrošināt un pārraudzīt efektīvu šīs 
direktīvas ievērošanu ir piešķirtas vairāk 
nekā vienai kompetentajai iestādei, 
dalībvalstis nodrošina, ka šīs iestādes cieši 
sadarbojas tā, lai tās varētu efektīvi veikt 
savus attiecīgos uzdevumus.

2. Šā panta 1. punktā minētās iestādes ir 
neatkarīgas no maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem un tām ir visas pilnvaras un 
resursi, kas nepieciešami to uzdevumu 
veikšanai. Ja pilnvaras nodrošināt un 
pārraudzīt efektīvu šīs direktīvas 
ievērošanu ir piešķirtas vairāk nekā vienai 
kompetentajai iestādei, dalībvalstis 
nodrošina, ka šīs iestādes cieši sadarbojas 
tā, lai tās varētu efektīvi veikt savus 
attiecīgos uzdevumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem ir 
piekļuve efektīvām un iedarbīgām 
ārpustiesas tiesību aizsardzības
procedūrām tādu strīdu izšķiršanai, kuri 
attiecas uz šajā direktīvā paredzētajām 
tiesībām un pienākumiem.

Dalībvalstis izveido atbilstošas un 
efektīvas ārpustiesas sūdzību un tiesību 
aizsardzības procedūras tādu strīdu 
izšķiršanai starp patērētājiem un 
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, 
kuri attiecas uz šajā direktīvā paredzētajām 
tiesībām un pienākumiem. Šādām 
vajadzībām dalībvalstis izraugās
pašreizējās un attiecīgā gadījumā izveido 
jaunas struktūras.

Or. en

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji izmanto vienas vai 
vairāku alternatīvu strīdu izšķiršanas 
struktūru pakalpojumus, ja ir ievēroti šādi 
nosacījumi:
a) ierobežojuma periods strīda 
iesniegšanai tiesā ir pārtraukts, kamēr 
norisinās alternatīva strīdu izšķiršanas 
procedūra;
b) procedūra norisinās bez maksas vai ar 
mērenām izmaksām, kā norādīts valsts 
tiesību aktos;
c) elektroniski līdzekļi nav vienīgie 
līdzekļi, izmantojot kurus, puses var 
piekļūt procedūrai;
d) procedūrā ir vienlīdzīgi pārstāvēti 
pakalpojumu sniedzēji, patērētāji un citi 
lietotāji.
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Or. en

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka pienākumu par šādu 
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības 
procedūru īstenošanu atbildīgajām 
struktūrām sadarboties, lai tās varētu 
atrisināt pārrobežu strīdus.

Or. en

Grozījums Nr. 105

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paziņo Komisijai un EBI par 
šā panta 1. punktā minētajām struktūrām 
līdz [seši mēneši pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā] un nekavējoties paziņo 
Komisijai par visām turpmākām 
izmaiņām attiecībā uz šīm struktūrām.

Or. en

Grozījums Nr. 106

Direktīvas priekšlikums
22. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Administratīvie pasākumi un sankcijas Administratīvie pasākumi un sankciju 
piemērošana

Or. en
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Grozījums Nr. 107

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosakot administratīvo pasākumu veidus 
un administratīvo soda naudu apmērus, 
kompetentā iestāde ņem vērā:
a) pārkāpuma nopietnību un ilgumu;
b) fiziskās vai juridiskās personas, kas ir 
atbildīga par pārkāpumu, gūtās peļņas vai 
novērsto zaudējumu apmēru, ciktāl tos 
var noteikt;
c) pārkāpuma dēļ trešām personām 
nodarītos zaudējumus, ciktāl tos var 
noteikt;
d) maksājumu pakalpojumu sniedzēja, 
kas ir atbildīgs par pārkāpumu, finansiālo 
stāvokli;
e) maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
iepriekš izdarītos šīs direktīvas 
īstenošanas procesā pieņemto noteikumu 
pārkāpumus;
f) maksājumu pakalpojumu sniedzēja, kas 
ir atbildīgs par pārkāpumu, sadarbības 
līmeni ar kompetento iestādi.

Or. en

Grozījums Nr. 108

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

EBI izstrādā pamatnostādnes, kas 
paredzētas kompetentajām iestādēm 
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 
16. pantu, par administratīvo sodu 
veidiem un citiem administratīviem 
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pasākumiem un administratīvo soda 
naudu apmēriem.

Or. en

Grozījums Nr. 109

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes bez nevajadzīgas kavēšanās 
publicē visus sodus vai citus pasākumus, 
ko piemēro par valsts noteikumu, ar ko 
transponē šo direktīvu, pārkāpumiem,
tostarp informāciju par pārkāpuma veidu 
un būtību.

Or. en

Grozījums Nr. 110

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
noteikumiem, kas attiecas uz sodiem, līdz 
[astoņpadsmit mēneši pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā], kā arī par visiem 
turpmākajiem to grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 111

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

5. Saskaņā ar 23. pantu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem
mēnešiem.

5. Saskaņā ar 23. pantu pieņemts deleģētais 
akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos 
no dienas, kad minētais akts paziņots 
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu lēmumu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par trim
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 112

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pirmo reizi trīs gadus pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās un pēc tam ik 
pēc diviem gadiem sniedz Komisijai šādu
informāciju:

Vienreiz gadā un pirmo reizi līdz [trīs gadi
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] 
dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju
par šādiem jautājumiem:

Or. en

Grozījums Nr. 113

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sniedz ikgadēju ziņojumu, 
pamatojoties uz informāciju, ko tā ir 
saņēmusi no dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 114

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) to akreditēto salīdzināšanas tīmekļa 
vietņu skaits, kuras izveidotas saskaņā ar 
7. pantu;

b) to akreditēto salīdzināšanas tīmekļa 
vietņu skaits, kuras izveidotas saskaņā ar 
7. pantu, un paraugprakses lietotāju 
apmierinātības panākšanā saistībā ar 
salīdzināšanas tīmekļa vietnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 115

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) mainīto maksājumu kontu skaits, 
vidējais tarifs, ko piemēro maiņai, maiņas 
atteikumu skaits;

c) mainīto maksājumu kontu skaits, 
vidējais laiks, kas nepieciešams maiņas 
procesa pabeigšanai, vidējais kopējais
tarifs, ko piemēro maiņai, maiņas 
atteikumu skaits, patērētājiem maiņas 
procesā visbiežāk sastopamās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 116

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa – da punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) dati par to patērētāju skaitu 
attiecīgajā dalībvalstī, kuriem vēl nav 
bankas konta;

Or. en
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Grozījums Nr. 117

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piecu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā kopā ar priekšlikumu.

1. Četru gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs 
direktīvas piemērošanu, vajadzības 
gadījumā kopā ar priekšlikumu.

Šajā ziņojumā iekļauj:
a) sarakstu, kurā uzskaitītas visas 
pārkāpumu procedūras, kuras Komisija ir 
uzsākusi par nepareizu vai nepilnīgu šīs 
direktīvas īstenošanu;
b) šīs direktīvas ietekmes novērtējumu 
attiecībā uz banku pakalpojumu 
privātpersonām saskaņošanu un 
integrāciju visā Savienībā un uz 
konkurenci un vidējiem tarifu apmēriem 
dalībvalstīs;
c) stratēģijas, kas paredzētas, lai 
Savienības līmenī palielinātu maksājumu 
pakalpojumu sniegšanas kvalitātes 
pārredzamību un salīdzināmību, tostarp 
pārredzamību attiecībā uz saimnieciskās 
darbības modeļiem un ieguldījumu 
stratēģijām, un uzņēmumu sociālo 
atbildību;
d) izmaksu un ieguvumu novērtējumu 
attiecībā uz pilnīgas Savienības līmeņa 
banku kontu numuru pārcelšanas 
sistēmas ieviešanu, kā arī ceļvedi, kurā ir 
ietverti konkrēti pasākumi tās ieviešanai;
e) to patērētāju raksturojuma 
novērtējumu, kuri kopš šīs direktīvas 
transponēšanas ir atvēruši maksājumu 
kontus ar pamatfunkcijām;
f) dalībvalstu paraugprakses piemērus, 
kas norāda, ka patērētājiem tajās vairs 
netiek liegta piekļuve maksājumu 
pakalpojumiem;
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g) pamatmaksājumu kontiem piemēroto 
maksu novērtējumu, ņemot vērā 17. panta 
3. punktā uzskaitītos kritērijus;
h) novērtējumu par iespējām Savienības 
līmenī noteikt ikgadējās tarifu 
kopsummas maksimālo robežlielumu 
attiecībā uz maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām atvēršanu un lietošanu 
un par veidiem, kā šādu robežlielumu 
varētu pielāgot situācijai katrā valstī;
i) novērtējumu par maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām nodrošināšanas ietekmi 
uz citu maksājumu kontu tirgu, kurā tiek 
piedāvāti līdzīgi pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 118

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Atkāpjoties no šā panta 1. un 
2. punkta, dalībvalstis pieņem, publicē un 
piemēro normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu:
a) šīs direktīvas 4. līdz 8. panta prasības 
līdz [piecpadsmit mēneši pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā];
b) šīs direktīvas 11.a panta prasības līdz 
2016. gada 1. janvārim attiecībā uz 
darījumiem dalībvalsts teritorijā un līdz 
2020. gada 1. janvārim attiecībā uz 
darījumiem visas Savienības līmenī.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

ES iekšējā tirgū norit modernizācija, kā arī pieaug savstarpējā atkarība. Krīzes un papildu 
dalībvalstu uzņemšanas dēļ nākotnē turpinās pieaugt darba ņēmēju, studentu un mācekļu 
migrācija Savienības teritorijā. Vienlaikus mazinās skaidrās naudas nozīme kā precei, kuras 
bezmaksas publisku pieejamību patērētājiem nodrošina centrālās bankas. Daudzās dalībvalstīs 
patērētāji lielākus pirkumus apmaksā elektroniskā veidā. Turklāt, lai apkarotu ēnu ekonomiku 
un krāpniecību nodokļu jomā, atsevišķas dalībvalstis ir noteikušas ierobežojumus 
maksājumiem skaidrā naudā.

Sabiedrības un tautsaimniecības interesēs ir, lai visiem iedzīvotājiem būtu garantēta piekļuve 
moderniem, augstas kvalitātes un konkurētspējīgiem maksājumu pakalpojumiem. Arī krīzes 
pieredze liecina, ka Eiropas Savienības uzdevums galvenokārt ir atjaunot iedzīvotāju 
uzticēšanos Eiropas finanšu nozarei. Šim nolūkam ir nepieciešams nodrošināt bankas 
klientiem uzlabotu bankas kontu apkalpošanas maksu pārredzamību. Tāpat krīzes skartās 
sabiedrības stabilizēšanas nolūkā ir vajadzīgas uzticamas sociālās garantijas.

Uzlabotas iespējas mainīt bankas kontus var sekmēt bankas klientu vēlmi apgūt stagnējošus 
tirgus, kuros nevalda konkurence, un attīstīt tos atbilstoši patērētāju vajadzībām. Turklāt 
tiesiski drošas procedūras bankas kontu maiņai pārrobežu līmenī ir nepieciešamas, lai 
garantētu mobilu Savienības pilsoņu tiesības visā iekšējā tirgū. Bankas kontu maiņas 
pieaugums pārrobežu līmenī papildus sekmēs kvalitatīvu un cenu ziņā pievilcīgu maksājumu 
pakalpojumu piedāvājumu attīstību visās dalībvalstīs.

Komisijas direktīvas priekšlikums ir atzinīgi vērtējams demokrātiskas sadarbības starp 
Komisiju un Parlamentu kontekstā. Jo 2012. gadā, pieņemot pašiniciatīvas ziņojumu par 
piekļuvi būtiskiem maksājumu pakalpojumiem, ES Parlaments pieprasīja pēc iespējas ātri
iesniegt juridisku iniciatīvu piekļuves būtiskiem maksājumu pakalpojumiem īstenošanai.

1. Bankas kontu apkalpošanas maksas salīdzināmība

Komisija vēlas, lai bankas klienti iegūtu labāku pārskatu pār bankas kontu piedāvājumiem. 
Tādēļ šo pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar vienādiem pakalpojumiem ir jāizmanto vienādi 
jēdzieni. Dalībvalstu uzraudzības iestādes un Komisija izsniegs tirgus dalībniekiem 
standartizētus jēdzienus un to skaidrojumus būtiskākajiem maksājumu pakalpojumiem. 
Patērētājiem pirms līguma noslēgšanas ir nepieciešams zināt, kādas ir izmaksas, izvēloties 
bankas kontu. Šāda pieeja atbilst juridiskajai praksei citos tirgos, kuros cenu noteikšana ir 
standarta pienākums. Papildus tam pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešams sastādīt 
standartizētus sarakstus ar informāciju par apkalpošanas maksām un biežāk izmantoto 
maksājumu pakalpojumu jēdzienu skaidrojumu sarakstus, kā arī regulāri sīki jāinformē 
patērētāji par izmantoto pakalpojumu izmaksām. Lai, ņemot vērā lielo informācijas dažādību, 
saglabātos iespēja to salīdzināt, dokumentiem par apkalpošanas maksām un personīgo bankas 
kontu pārskatiem ir piemērojamas patērētāju pārbaudes.

Atsevišķās dalībvalstīs, kurās maz izmanto bankas kontu pakalpojumus, aptaujas liecina, ka 
patērētāji neuzticas bankām. Ņemot vērā, ka bankas klienti uztic bankai nozīmīgu daļu sava 
īpašuma, kura, savukārt, var tieši ieturēt apkalpošanas maksas, procentus un soda 
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maksājumus, referents uzskata, ka ir noteikti nepieciešama pilnīga pārredzamība. Tas nozīmē, 
ka apkalpošanas maksu pārredzamība ir būtisks instruments bankas kontu pakalpojumu 
izmantošanas sekmēšanai, Eiropas tautsaimniecību modernizēšanai un ēnu ekonomikas 
ierobežošanai.

Papildus tam katrā dalībvalstī ir jābūt vismaz vienai tīmekļa vietnei, kurā ir salīdzinātas 
bankas kontu pakalpojumu sniedzēju izmaksu struktūras. Galvenā nozīme ir šo tīmekļa vietņu 
uzticamībai. Tādēļ par atbilstošu ir uzskatāms Komisijas priekšlikums noteikt, ka neatkarīga 
un pilnīga pakalpojumu kopuma ziņā minimālajiem standartiem atbilstošas tīmekļa vietnes 
akreditē uzraudzības iestādes. Ziņojuma projekts papildina akreditēšanas kritērijus. Papildus 
minētajam uzraudzības iestādēm visās dalībvalstīs būtu jāizstrādā savs piedāvājums bankas 
kontu pakalpojumu piedāvājumu salīdzināšanai savā dalībvalstī. Turklāt, lai īstenotu mobilu 
patērētāju vajadzības, ES portālam ir jāsniedz informācija par šādām informācijas 
salīdzināšanas tīmekļa vietnēm valsts līmenī.

Tādējādi banku klientiem tiks nodrošināta piekļuve augstas un nemainīgas kvalitātes 
informācijai un iespēja ērti un vienkārši salīdzināt dažādu bankas kontu pakalpojumu 
sniedzēju cenu un pakalpojumu attiecību.

2. Bankas kontu maiņa

Vairumā dalībvalstu bankas kontu pakalpojumu tirgū ir novērojama ierobežota patērētāju 
mobilitāte. Pieprasītā 2012. gada Eirobarometra pētījuma rezultāti liecina, ka tikai 16 % 
bankas konta turētāju ir norādījuši, ka pēdējo piecu gadu laikā ir atvēruši jaunu bankas kontu. 
Turklāt zemās konkurences dēļ atsevišķās dalībvalstīs ir ievērojami palielinājusies maksa par 
bankas konta uzturēšanu. Ir sagaidāms, ka atvieglojot bankas kontu maiņas procesu un 
uzlabojot patērētāju tiesisko drošību, pakalpojumu piedāvājums tiks vairāk pielāgots 
patērētāju vajadzībām, un ka vidēji ilgā termiņa inovācijas stiprinās Eiropas maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju.

Komisijas iniciatīvas mērķis ir noteikt skaidru atbildības sadali bankas kontu maiņas 
gadījumos. Komisijas ierosinātā kārtība ir atbilstoša jau piemērotajiem EBIK standartiem 
bankas kontu maiņai. Šādas brīvprātīgas pienākumu izpildes mīnuss ir zems atpazīstamības 
līmenis un nevienmērīga piemērošana no bankas kontu pakalpojumu sniedzēju puses. 
Papildus minētajam Komisijas priekšlikums paredz arī bankas kontu maiņas vienkāršošanu 
pārrobežu līmenī.

Arī šajā gadījuma Komisijas pieeja ir atbalstāma un nepieciešama, lai novērstu trūkumus 
tirgus ietvaros. Ņemot vērā augsti jutīgā un īpašā produkta “bankas konts” augsto jutību, 
bankas konta maiņas gadījumā patērētājiem ir nepieciešams nodrošināt konkrētus atbalsta 
pakalpojumus un garantijas. Tādēļ referents atbalsta Komisijas ierosināto kārtību, tostarp tā 
pielietojumu bankas konta maiņas gadījumā pārrobežu līmeni ES teritorijā. Taču dalībvalstīm 
būtu papildus jāpiedāvā automātiskas maksājumu tālāknodošanas sistēmas, kuras jau sekmīgi 
izmanto atsevišķās dalībvalstīs. Pieredze liecina, ka problēmas un kavējumi saistībā ar bankas 
konta maiņu parasti notiek trešo personu kavējumu dēļ, kuras nav laikus veikušas izmaiņas 
savos maksājumos. Tādēļ pašreizējā nedrošība un bankas konta pilnīgai maiņai 
nepieciešamais laiks, mazina vēlmi mainīt pakalpojumu sniedzēju. Eiropas Banku 
uzraudzības iestādei ir jāsniedz dalībvalstīm atbalsts atbilstošu modeļu izveidē. Nākotnē ir 
ieteicams uzsākt ES līmenī pārnesamu konta numuru ieviešanu.
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3. Maksājumu kontu ar pamatfunkcijām (“pamatmaksājumu kontu”) pieejamība

Jaunākie pētījumi liecina, ka jautājums par tiesībām uz bankas kontu līdz šim nav pietiekami
novērtēts. Komisijas iniciatīva orientējas uz divām mērķgrupām. Pasaules bankas pētījumā ir 
secināts, ka 56 miljoniem ES dzīvojošiem pilsoņiem līdz šim nav bijusi iespēja izmantot 
bankas kontu ar pamatfunkcijām. Taču aptuveni puse no šīs grupas vēlas atvērt bankas kontu. 
Kaut arī dažās dalībvalstīs jautājums par zemu konta turētāju īpatsvaru ir īpaši akūts, līdz šim 
praktiski visās dalībvalstīs patērētāji sava finansiālā stāvokļa dēļ saskaras ar grūtībām atvērt 
bankas kontu par pieņemamu apkalpošanas maksu. Papildus šai grupai arī ES pilsoņiem, kuri 
dzīvo ārpus dzimtenes, ir jāsniedz iespēja izmantot priekšrocības, ko sniedz tiesības uz bankas 
kontu ar pamatfunkcijām ES līmenī. Pašreiz ES iedzīvotāju tiesības uz brīvu pārvietošanos 
izmanto 15,8 miljoni iedzīvotāju. Šo skaitu papildina 20,2 miljoni migrantu no valstīm ārpus 
ES robežām, kuru integrāciju apgrūtina liegtā iespēja atvērt bankas kontu.

Bankas konts ir nozīmīga pamatprece. Tā nozīme pieaug vēl jo vairāk tādēļ, ka maksājumus 
skaidrā naudā aizvien vairāk aizstāj bezskaidras naudas norēķini, tostarp elektroniski 
maksājumu veidi. Komisijas vēlme ES līmenī noteikt tiesības uz bankas kontu ar 
pamatfunkcijām ir nozīmīgs ieguldījums iekšējā tirgus attīstībā, kas atbilstu iedzīvotāju 
vajadzībām. Lai ES iedzīvotāji patiešām varētu izmantot tiesības uz bankas kontu, atsevišķus 
Komisijas priekšlikuma punktus ir nepieciešams precizēt.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus iekšzemes tirgū, kā arī novērstu trūkumus 
attālākajos reģionos dzīvojošu patērētāju piekļuves tiesībās, pēc iespējas, visiem bankas kontu 
pakalpojumu sniedzējiem ir jānosaka pienākums ietvert savā piedāvājumā bankas kontus ar 
pamatfunkcijām šīs direktīvas izpratnē. Atkāpes nosacījumiem ir jābūt ierobežotiem un 
pamatotiem, ņemot vērā objektīvus kritērijus. Turklāt piekļuvi bankas kontiem ar 
pamatfunkcijām nedrīkst ierobežot, paredzot tiesības tikai tiem patērētājiem, kuriem 
attiecīgajā valstī nav bankas konta. Parastu bankas kontu pakalpojumu klientiem ir jābūt 
iespējai pāriet uz bankas konta ar pamatfunkcijām izmantošanu, ja iepriekšējais neatbilst to 
prasībām.

Vēl viens būtisks aspekts ir izmaksas, kas bankas klientiem rodas attiecībā uz konta ar 
pamatfunkcijām izmantošanu. Šādus kontus nepieciešams piedāvāt bez maksas vai par 
samērīgu maksu. Katrā ziņā kompetentajām iestādēm ir jānosaka saistošs maksimālo izmaksu 
ierobežojums. Bankas kontu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumā kontiem ar pamatfunkcijām 
ir jābūt ar izdevīgākajiem nosacījumiem no attiecīgā klāsta.


