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Grozījums Nr. 68
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(18) Salīdzināšanas tīmekļa vietnes ir 
efektīvs līdzeklis, ar kura palīdzību 
patērētāji vienotā vietnē var novērtēt 
guvumus no dažādu maksājumu kontu 
piedāvājumiem un vispārējo banku 
politiku sociālās atbildības jomā. 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.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Lai iegūtu objektīvu informāciju par 
banku tarifiem, kā arī par vispārējo banku 
politiku sociālās atbildības jomā,
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 
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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.

valsts iestādes un/vai akreditēti privātie šā 
pakalpojuma nodrošinātāji. Dalībvalstīm 
būtu jānodrošina brīvprātīga akreditācijas 
sistēma, kas ļauj privātajiem salīdzināšanas 
tīmekļa vietņu nodrošinātājiem iesniegt 
akreditācijas pieteikumu saskaņā ar 
noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. 
Salīdzināšanas tīmekļa vietne, ko 
nodrošina kompetentā iestāde vai cita 
publiska iestāde būtu jāizveido, ja nav 
akreditētas privātas salīdzināšanas tīmekļa 
vietnes. Šādām vietnēm arī būtu jāievēro 
kvalitātes kritēriji.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 
produktiem vai pakalpojumiem. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 
parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji 
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 
un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 

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

pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas sasaistīti ar citiem 
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par to, vai ir iespējams 
iegādāties pakalpojumu kopuma 
komponentus atsevišķi, un, ja tas ir 
iespējams, sniedz informāciju par 
izmaksām un cenām attiecībā uz katru no 
pārējiem sasaistītajiem finanšu 
pakalpojumiem atsevišķi. Šie pienākumi 
nebūtu jāpiemēro pakalpojumiem, kuri ir 
dabīgi saistīti ar maksājumu konta 
izmantošanu, piemēram, skaidras naudas 
izņemšana, elektroniskie pārvedumi vai 
maksājumu kartes. Tā rezultātā šie 
pakalpojumi būtu jāizslēdz no šā 
noteikuma darbības jomas.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pašreizējā maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju prakse ir piedāvāt maksājumu 
kontu kopumā ar citiem finanšu 
produktiem vai pakalpojumiem. 
Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī 
prakse var būt līdzeklis, kā dažādot savu 
piedāvājumu un konkurēt citam ar citu, un 
var izrādīties, ka tas sniedz labumu 
patērētājiem. Tomēr Komisijas pētījums 
par sasaistīšanas praksi finanšu sektorā, kas 
tika veikts 2009. gadā, kā arī attiecīgās 
apspriešanas un patērētāju sūdzības ir 
parādījušas, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji var piedāvāt maksājumu kontus 
apvienojumā ar produktiem, ko patērētāji
nepieprasa un kas nav būtiski maksājumu 
kontiem, piemēram, mājokļa 
apdrošināšana. Turklāt ir novērots, ka šāda 
prakse var samazināt cenu pārredzamību 

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

un salīdzināmību, patērētājiem ierobežot 
iegādes iespējas un negatīvi ietekmēt 
patērētāju mobilitāti. Tāpēc dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, lai tad, kad maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji piedāvā maksājumu 
kontus, kas ir apvienoti ar citiem finanšu
pakalpojumiem, patērētājiem tiktu sniegta 
informācija par maksājumu kontam un 
atsevišķi katram no pārējiem sasaistītajiem 
finanšu pakalpojumiem piemērotajiem 
tarifiem, ja maksājumu kontu un pārējos 
finanšu pakalpojumus ir iespējams 
iegādāties atsevišķi. Šie pienākumi nebūtu 
jāpiemēro pakalpojumiem, kuri ir dabīgi 
saistīti ar maksājumu konta izmantošanu, 
piemēram, skaidras naudas izņemšana, 
elektroniskie pārvedumi vai maksājumu 
kartes. Tā rezultātā šie pakalpojumi būtu 
jāizslēdz no šā noteikuma darbības jomas.

Or. en

Pamatojums

Ir jānošķir maksājumu konts, kas sasaistīts ar citiem pakalpojumiem un ko veido maksājumu 
pakalpojumu komplekts, un maksājumu konts, kas tiek piedāvāts kopā ar citiem finanšu 
pakalpojumiem, piemēram, apdrošināšanu. Patērētāji ir jāinformē par kopuma, kuru viņi 
iegādājas, komponentiem, šā kopuma izmaksām, kā arī finanšu pakalpojumu, kurus ir 
iespējams iegādāties arī atsevišķi, papildu izmaksām.

Grozījums Nr. 72
Preslav Borissov

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 

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

būt saskanīgiem ar faktiskajām izmaksām, 
kas rodas maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Visās dalībvalstīs maiņas gadījumos 
būtu jāievieš automatizētas pārvirzīšanas 
pakalpojumi. Eiropas Komisijai būtu 
jāveic iepriekšēja analīze par iespēju 
izveidot sistēmu, ar ko visā ES nodrošināt 
maksājumu konta numura pārnesamību.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Lai ilgtermiņā atvieglotu 
maksājumu kontu maiņu, ir vajadzīga ES 
mēroga maksājumu kontu numuru 



PE521.598v01-00 8/53 AM\1006208LV.doc

LV

pārnesamības sistēma. Eiropas Komisijai 
būtu jāpiešķir pilnvaras veikt padziļinātu 
izmaksu un ieguvumu analīzi un 
priekšizpēti par ES mēroga maksājumu 
kontu numuru pārnesamību, lai 
izstrādātu tehniski iespējamu un efektīvu 
šīs politikas īstenošanas veidu 
turpmākajos gados. Tikmēr kā pārejas 
risinājums visās dalībvalstīs būtu jāievieš 
automatizētas pārvirzīšanas pakalpojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
personiskā bankrota, un no dzīvesvietas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra 
Direktīvā 2005/60/EK par to, lai nepieļautu 
finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai16, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

(27) Patērētājiem, kas likumīgi uzturas
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
personiskā bankrota, un no dzīvesvietas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra 
Direktīvā 2005/60/EK par to, lai nepieļautu 
finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai16, jo īpaši attiecībā uz klienta
uzticamības pārbaudes procedūrām.

__________________ __________________
16 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp. 16 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
personiskā bankrota, un no dzīvesvietas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra 
Direktīvā 2005/60/EK par to, lai nepieļautu 
finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai16, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem vai dzīvesvietas. Mūsdienās 
piekļuve bankas kontam ir vajadzīga, lai 
varētu pilnībā iesaistīties finanšu un 
sociālajā kopienā. Patērētāji, kuriem nav 
bankas konta, ir spiesti izmantot skaidru 
naudu, un tas ne tikai ierobežo viņiem 
pieejamo maksāšanas metožu klāstu un 
liedz viņiem veikt elektroniskus 
darījumus, bet rada arī lielākas izmaksas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra 
Direktīvā 2005/60/EK par to, lai nepieļautu 
finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai16, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

__________________ __________________
16 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp. 16 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, bezdarba vai 
personiskā bankrota, un no dzīvesvietas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra 
Direktīvā 2005/60/EK par to, lai nepieļautu 
finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai16, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

(27) Patērētājiem, kas likumīgi dzīvo 
Savienībā un kam nav maksājumu konta 
noteiktā dalībvalstī, vajadzētu būt iespējām 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām šajā dalībvalstī. Lai 
nodrošinātu iespējami plašāko piekļuvi 
šādiem kontiem, patērētājiem vajadzētu būt 
piekļuvei tiem neatkarīgi no viņu finanšu 
apstākļiem, piemēram, ienākumu līmeņa 
un regularitātes, nodarbinātības, 
kredītvēstures vai biogrāfijas. Turklāt 
tiesības piekļūt maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra 
Direktīvā 2005/60/EK par to, lai nepieļautu 
finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai16, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

__________________ __________________
16 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp. 16 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Birgit Collin-Langen

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 

(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, ja vien 
viņi jau nav atvēruši maksājumu kontu 
citā dalībvalstī. Lai nodrošinātu iespējami 
plašāko piekļuvi šādiem kontiem, 
patērētājiem vajadzētu būt piekļuvei tiem 
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personiskā bankrota, un no dzīvesvietas. 
Turklāt tiesības piekļūt maksājumu kontam 
ar pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra 
Direktīvā 2005/60/EK par to, lai nepieļautu 
finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai16, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

neatkarīgi no viņu finanšu apstākļiem, 
piemēram, bezdarba vai personiskā 
bankrota, un no dzīvesvietas. Turklāt 
tiesības piekļūt maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām jebkurā dalībvalstī būtu 
jāpiešķir saskaņā ar prasībām, kas 
paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 26. oktobra 
Direktīvā 2005/60/EK par to, lai nepieļautu 
finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu 
finansēšanai16, jo īpaši attiecībā uz klienta 
uzticamības pārbaudes procedūrām.

__________________ __________________
16 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp. 16 OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 79
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 80
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 81
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(28) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai visi
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri kā 
neatņemamu savas parastās 
saimnieciskās darbības daļu piedāvā 
maksājumu kontus, kas aptver vismaz 
16. panta 1. punktā minētos 
pakalpojumus, patērētājiem piedāvātu 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām.
Piekļuve maksājumu pakalpojumiem būtu 
jānodrošina visā Savienības teritorijā 
visiem patērētājiem, kuri likumīgi uzturas 
Savienībā, tostarp studentiem, darba 
ņēmējiem un bezpajumtniekiem bez 
pastāvīgas dzīvesvietas adreses. Piekļuvei 
nevajadzētu būt pārāk sarežģītai, un par to 
no patērētājiem būtu jāiekasē tikai neliela 
samaksa. Tāpēc dalībvalstīm savā teritorijā 
būtu jāņem vērā tāds faktors kā norīkotie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Lai līdz 
minimumam samazinātu risku, ka 
patērētāji tiek finansiāli izslēgti, 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo izglītotība 
finanšu jomā, tai skaitā skolā, un jācīnās 
pret pārmērīgiem parādiem. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāveicina maksājuma 
pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas, kurās 
maksājumu konti ar pamatfunkcijām tiek 
nodrošināti kombinācijā ar izglītošanu 
finanšu jautājumos.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi 
attiecībā uz to tarifu pārredzamību un 
salīdzināmību, kurus patērētājiem piemēro 
saistībā ar viņu maksājumu kontiem, kas 

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

atvērti Eiropas Savienībā un ko nodrošina 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri 
atrodas Savienībā, un noteikumi attiecībā 
uz maksājumu kontu maiņu dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) “likumīgi uzturas” attiecas uz ikvienu 
ES iedzīvotāju vai personu no trešās 
valsts, kura likumīgi uzturas ES teritorijā, 
tostarp studentiem, darba ņēmējiem un 
bezpajumtniekiem bez noteiktas 
dzīvesvietas adreses;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 85
Cornelis de Jong
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

g) “nododošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs” ir maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, no kura nodrošinātā 
maksājuma konta patērētājs pāriet uz citu 
maksājumu kontu;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

h) “saņemošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs” ir maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs, kura nodrošināto maksājumu 
kontu patērētājs sāk izmantot;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Edvard Kožušník

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

k) “tarifi” ir maksas, ja tādas ir, ko 
patērētājs maksā maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam par maksājumu pakalpojumu 
sniegšanu vai par maksājumu kontā 
veiktajiem darījumiem; sodus un maksas 
par līguma noteikumu pārkāpšanu 
neuzskata par tarifiem;
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Or. cs

Grozījums Nr. 88
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nebūtu jāapmaksā debets vai jāuzņemas patērētāja 
kredītrisks.

Grozījums Nr. 89
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ra) “darbdiena” ir diena, kurā attiecīgie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēji veic 
saimniecisko darbību, kas nepieciešama 
attiecīgo šajā direktīvā paredzēto 
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uzdevumu veikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Preslav Borissov

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 ar 
maksājumu kontu saistīti pakalpojumi, 
kuri veido vismaz 80 % no 
visraksturīgākajiem ar maksājumu kontu 
saistītajiem pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu. Uz katru pakalpojumu 
attiecas viens nosaukums.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes nosaka 
pagaidu sarakstu, kurā ietverti vismaz
10 maksājumu pakalpojumi, kuri veido 
vismaz 60 % no visraksturīgākajiem 
maksājumu pakalpojumiem, kam valsts 
līmenī tiek piemēroti tarifi. Sarakstā iekļauj 
terminus un definīcijas par katru norādīto 
pakalpojumu.

Or. cs

Grozījums Nr. 93
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstošā 
laikā pirms maksājumu konta līguma 
noslēgšanas ar patērētāju maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji informē patērētāju
un nodrošina tam tarifu informācijas 
dokumentu, kurā iekļauts visu ar 
maksājumu kontu saistīto pakalpojumu 
saraksts un atbilstīgie katra pakalpojuma 
tarifi. Izmaiņu gadījumā patērētājam 
sniedz izsmeļošu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie ar
maksājumu kontu saistītie 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.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 97
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Ja viens vai vairāki 1. punktā minētie 
maksājumu pakalpojumi tiek piedāvāti kā
maksājumu pakalpojumu kopuma daļa, 
tarifu informācijas dokumentā atklāj visa
pakalpojumu kopuma tarifu, informāciju 
par to, kuri pakalpojumi ir iekļauti
pakalpojumu kopumā, un jebkura
pakalpojumu kopuma tarifā neiekļauta
pakalpojuma tarifu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt to, kāda informācija būtu jāiekļauj tarifu informācijas 
dokumentā.

Grozījums Nr. 98
António Fernando Correia de Campos
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 20. pantā 
minētās kompetentās iestādes izstrādā 
vienotu glosāriju, kurā iekļauts vismaz 
1. punktā minēto maksājumu pakalpojumu 
saraksts un saistītās definīcijas, un 
nodrošina to maksājumu pakalpojumu 
sniedzējiem, kuri to dara pieejamu 
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 100
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji vismaz vienreiz 
gadā un pēc pieprasījuma sniedz 
patērētājam paziņojumu par visiem 
tarifiem, kas piemēroti viņa maksājumu 
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kontam. Šo paziņojumu saskaņā ar pušu 
vienošanos patērētājiem var nosūtīt 
elektroniskā vai papīra formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 101
António Fernando Correia de Campos

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, vēlams katru 
mēnesi, bet vismaz reizi ceturksnī pa 
pastu vai ar e-pasta starpniecību, ja konta 
turētājam ir ar kontu saistīta tiešsaistes 
bankas sistēma, bez maksas sniedz 
patērētājam paziņojumu par visiem 
tarifiem, kas piemēroti viņa maksājumu 
kontam.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. cs

Grozījums Nr. 103
Olle Schmidt
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 104
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) tarifs, ko piemēro katram 
pakalpojumam, vai pakalpojumu kopuma 
gadījumā — tarifs par visu pakalpojumu 
kopumu, uzskatot to par vienu 
pakalpojumu, to reižu skaits, cik 
pakalpojums izmantots attiecīgajā periodā, 
un datums, kad pakalpojums tika 
izmantots;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) kopējā piemēroto tarifu summa par katru 
pakalpojumu vai pakalpojumu kopumiem, 
kas sniegti attiecīgajā periodā;
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Or. en

Grozījums Nr. 106
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

c) kopējā piemēroto tarifu summa par 
visiem pakalpojumiem vai pakalpojumu 
kopumiem, kas sniegti attiecīgajā periodā.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 108
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, 
ja pakalpojumu sniedzējs paredz 
palielināt vienu no tarifiem pirms gada 
pārskata publicēšanas, patērētāji tiek 



AM\1006208LV.doc 25/53 PE521.598v01-00

LV

laikus brīdināti.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 110
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 111
Cornelis de Jong
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
drīkst lietot zīmolvārdus savu pakalpojumu 
apzīmēšanai līgumu informācijā un 
komercinformācijā ar nosacījumu, ka tie 
attiecīgos gadījumos norāda attiecīgo 
terminu 3. panta 1. punktā minētajā visu ar 
maksājumu kontu saistīto pakalpojumu
sarakstā. Maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nelieto zīmolvārdus tarifu 
informācijas dokumentā vai paziņojumā 
par tarifiem.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) tā ir objektīva, un tajā ir precīzi 
noteikti kritēriji, ko izmanto, lai noteiktu 
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jebkuram maksājumu pakalpojumu 
lietotājam ieteicamo maksājumu kontu;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) ne tās mājas lapā, ne arī cenu 
salīdzināšanas lapās netiek demonstrēta 
maksājumu pakalpojumu sniedzēju, viņu 
pārstāvju, meitasuzņēmumu vai zīmolu 
reklāma;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) tajā nodrošināta aktuāla informācija; c) tajā nodrošināta aktuāla, precīza un 
lietotājam viegli saprotama informācija;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Catherine Stihler

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) tajā nodrošināts pietiekami plašs d) tajā nodrošināts pietiekami plašs 
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pārskats par maksājumu kontu tirgu; pārskats par maksājumu kontu tirgu un 
informācija par to, cik lielu tirgus daļu 
aptver tīmekļa vietne;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) tajā ir paredzētas sistēmas interešu 
konfliktu novēršanai, lai nodrošinātu, ka 
nekādas tiešas vai netiešas īpašuma 
tiesības vai komerciālas attiecības nekavē 
ievērot šajā punktā minētos nosacījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Edvard Kožušník

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.

svītrots
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Or. cs

Grozījums Nr. 119
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs informē patērētāju par visiem 
kopumā ietilpstošajiem produktiem un 
pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Nīderlandē un dažās citās valstīs, piemēram, Beļģijā, ir plaši izplatīta prakse, kas paredz, ka
patērētājs par pamatmaksājumu kontu maksā tarifu, kurā ir iekļautas visas maksas. Izmaksu 
dalīšana atbilstīgi atsevišķiem pakalpojumiem patērētājiem radīs lielākus sarežģījumus un, 
domājams, lielākus izdevumus, jo lielākā daļa pakalpojumu ir ar pārvedumiem saistīti 
pakalpojumi, proti, katram pārvedumam tiktu piemērots tarifs. Salīdzinājumā ar citām 
dalībvalstīm lētākais pakalpojumu kopuma tarifs, kas ietver visus standarta pakalpojumus, ir 
spēkā Nīderlandē.

Grozījums Nr. 120
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
8. pants– 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu pakalpojumu vai produktu kā daļa no 
kopuma, maksājumu pakalpojumu 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, kad 
maksājumu konts tiek piedāvāts kopā ar 
citu finanšu pakalpojumu vai produktu kā 
daļa no kopuma, maksājumu pakalpojumu 
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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.

sniedzējs informē patērētāju par to, vai 
maksājumu kontu ir iespējams iegādāties 
atsevišķi, un, ja tas ir iespējams, nodrošina
atsevišķu informāciju par izmaksām un 
tarifiem, ko piemēro katram no finanšu
produktiem un pakalpojumiem, kas tiek 
piedāvāts kopumā, ja tos var iegādāties arī 
atsevišķi.

Or. en

Pamatojums

Ir jānošķir maksājumu konts, kas sasaistīts ar citiem pakalpojumiem un ko veido maksājumu 
pakalpojumu komplekts, un maksājumu konts, kas tiek piedāvāts kopā ar citiem finanšu 
pakalpojumiem, piemēram, apdrošināšanu. Patērētāji ir jāinformē par kopuma, kuru viņi 
iegādājas, komponentiem, šā kopuma izmaksām, kā arī finanšu pakalpojumu, kurus ir 
iespējams iegādāties arī atsevišķi, papildu izmaksām.

Grozījums Nr. 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kooperatīva daļas iegādi neuzskata 
par produktu vai pakalpojumu 2. punkta 
izpratnē.

Or. de

Pamatojums

Daudzi patērētāji savas finanses pārvalda, rīkojoties kopīgi kā kooperatīvā banka. Tā kā 
kooperatīva būtība ir fakts, ka lietotāji ir kooperatīva locekļi, dažas kooperatīvās bankas 
paredz, ka norēķinu konta atvēršanas priekšnoteikums ir dalība kooperatīvā. Ņemot vērā 
apstākli, ka ES atbalsta kooperatīvu kā juridiskās personas formu, cita starpā ar Eiropas 
Kooperatīvās sabiedrības statūtu starpniecību, dalības noteikšana par priekšnosacījumu 
konta atvēršanai nekādā ziņā nav uzskatāma par nepieņemamu.

Grozījums Nr. 122
Preslav Borissov
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Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina maiņas 
pakalpojumu, kā noteikts 10. pantā, 
jebkuram patērētājam, kam ir atvērts konts 
pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja, 
kurš atrodas Savienībā.

Ar maiņu saistītie noteikumi, kā izklāstīts 
III nodaļā, attiecas tikai uz maksājumu 
kontu maiņu dalībvalstī. Katra dalībvalsts
nodrošina, ka maksājumu pakalpojumu 
sniedzēji nodrošina maiņas pakalpojumu, 
kā noteikts 10. pantā, jebkuram
patērētājam, kam ir atvērts konts pie 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja, kurš 
atrodas tās teritorijā.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina maiņas 
pakalpojumu, kā noteikts 10. pantā, 
jebkuram patērētājam, kam ir atvērts konts 
pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja, 
kurš atrodas Savienībā.

Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina maiņas 
pakalpojumu, kā noteikts 10. pantā, 
jebkuram patērētājam, kam ir atvērts konts 
pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja tajā 
pašā dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz maiņu iekšzemes maksājumu 
pakalpojumu sniedzēju starpā dalībvalstis 
var apstiprināt vai pieņemt noteikumus, 
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kuri nedaudz atšķiras no 10. pantā 
minētajiem, ja tas nodrošina 
lietderīgumu, kas neapšaubāmi ir 
patērētāja interesēs. Tas jo īpaši attiecas 
uz spēkā esošajām maiņas pakalpojumu 
sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 125
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vienas darbdienas laikā no 2. punktā 
minētās atļaujas saņemšanas saņemošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs lūdz 
nododošajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam veikt šādus uzdevumus:

3. Trīs darbdienu laikā no 2. punktā 
minētās atļaujas saņemšanas saņemošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs lūdz 
nododošajam maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam veikt šādus uzdevumus:

Or. en

Grozījums Nr. 126
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nodrošināt mehānismu automatizētu 
regulāro maksājumu un tiešā debeta 
maksājumu pārvirzīšanai uz patērētāja 
kontu pie saņemošā maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja vismaz viena gada 
laikā;
(Šis punkts ir -a). Šis punkts ir jāiekļauj 
pirms a) punkta.)

Or. en



AM\1006208LV.doc 33/53 PE521.598v01-00

LV

Grozījums Nr. 127
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) slēdz maksājumu kontu; d) bez maksas slēdz maksājumu kontu;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. un 
7. punktā paredzētie noteikumi tiek 
piemēroti arī gadījumos, kad maiņas 
pakalpojumu uzsācis maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas citā 
dalībvalstī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 129
Wim van de Camp

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. un 
7. punktā paredzētie noteikumi tiek 
piemēroti arī gadījumos, kad maiņas 
pakalpojumu uzsācis maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas citā 
dalībvalstī.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.

Grozījums Nr. 130
Preslav Borissov

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.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 131
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tarifi, ja tādi 
ir, ko patērētājam saistībā ar maksājumu 
konta slēgšanu piemēro nododošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tiek 
noteikti saskaņā ar Direktīvas 2007/64/EK 
45. panta 2. punktu.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 132
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tarifi, ja tādi 
ir, ko patērētājam saistībā ar maksājumu 
konta slēgšanu piemēro nododošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tiek 
noteikti saskaņā ar Direktīvas 2007/64/EK 
45. panta 2. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 133
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka tarifi, ja tādi 
ir, ko patērētājam saistībā ar maksājumu 
konta slēgšanu piemēro nododošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tiek 
noteikti saskaņā ar Direktīvas 2007/64/EK 
45. panta 2. punktu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka nododošais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs
saistībā ar maksājumu konta slēgšanu
patērētājam nepiemēro nekādus tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts
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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 nododošais 
vai saņemošais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs saistībā ar jebkuru pakalpojumu, 
kas sniegts saskaņā ar 10. pantu,
patērētājam nepiemēro nekādus tarifus.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maiņas 
procesā iesaistītais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs patērētājam 
atlīdzina jebkurus finansiālos zaudējumus, 
kas patērētājam rodas tāpēc, ka minētais 
maiņas procesā iesaistītais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs nav veicis 10. pantā 
paredzētos pienākumus.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maiņas 
procesā iesaistītais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs pēc iespējas drīzā
laikā patērētājam atlīdzina jebkurus 
finansiālos zaudējumus, kas patērētājam 
rodas tāpēc, ka minētais maiņas procesā 
iesaistītais maksājumu pakalpojumu 
sniedzējs nav veicis 10. pantā paredzētos 
pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maiņas 
procesā iesaistītais maksājumu 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka maiņas 
procesā iesaistītais maksājumu 
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pakalpojumu sniedzējs patērētājam 
atlīdzina jebkurus finansiālos zaudējumus, 
kas patērētājam rodas tāpēc, ka minētais 
maiņas procesā iesaistītais maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs nav veicis 10. pantā 
paredzētos pienākumus.

pakalpojumu sniedzējs patērētājam
nekavējoties atlīdzina jebkurus finansiālos 
zaudējumus, kas patērētājam rodas tāpēc, 
ka minētais maiņas procesā iesaistītais 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs nav 
veicis 10. pantā paredzētos pienākumus.
Maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir 
pienākums pierādīt, ka ir izpildīti 
10. pantā minētie noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saistībā ar maiņas procesu piemērotie 
tarifi, ja tādi ir;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 138
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka, iesniedzot 
pieteikumu maksājumu konta atvēršanai 
vai piekļūstot maksājumu kontam 
Savienībā, patērētāji, kuri likumīgi dzīvo
Savienībā, netiek diskriminēti savas 
pilsonības vai dzīvesvietas dēļ.

Dalībvalstis nodrošina, ka, iesniedzot 
pieteikumu maksājumu konta atvēršanai 
vai piekļūstot maksājumu kontam 
Savienībā, patērētāji, kuri likumīgi uzturas
Savienībā, netiek diskriminēti savas 
pilsonības vai dzīvesvietas dēļ. Saistībā ar 
pamatmaksājuma konta izmantošanu 
nepiemēro nekādu diskrimināciju. 
Jebkādas diskriminācijas izpausmes, 
piemēram, izmantojot atšķirīgus karšu 
noformējumus, atšķirīgus kontu vai karšu 
numurus, nav atļautas.
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Or. en

Grozījums Nr. 139
Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants svītrots
Tiesības piekļūt maksājumu kontam ar 
pamatfunkcijām
1. Dalībvalstis nodrošina, ka vismaz viens 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
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.
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 
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.
3. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji 
nedrīkst noraidīt pieteikumu par piekļuvi 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām, 
izņemot šādus gadījumus:
a) ja patērētājam jau ir tāds maksājumu 
konts pie attiecīgajā teritorijā esoša 
maksājumu pakalpojumu sniedzēja, kurš 
ļauj viņam izmantot 17. panta 1. punktā 
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minētos maksājumu pakalpojumus;
b) ja netiek izpildīti nosacījumi, kas 
paredzēti Direktīvas 
2005/60/EK II nodaļā.
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.
5. Dalībvalstis nodrošina, ka 3. punkta 
b) apakšpunktā norādītajos gadījumos 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
pieņem atbilstīgus pasākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2005/60/EK III nodaļu.
6. Dalībvalstis nodrošina, ka piekļuve 
maksājumu kontam ar pamatfunkcijām 
nav atkarīga no papildu pakalpojumu 
iegādes.

Or. cs

Grozījums Nr. 140
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka vismaz viens
maksājumu pakalpojumu sniedzējs
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.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi
maksājumu pakalpojumu sniedzēji
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.

Or. en
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Grozījums Nr. 141
Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka vismaz viens 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
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.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka vismaz viens 
maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
dalībvalsts teritorijā piedāvā patērētājiem 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām.

Or. cs

Grozījums Nr. 142
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka vismaz viens
maksājumu pakalpojumu sniedzējs
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.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi
maksājumu pakalpojumu sniedzēji
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.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka, ja brīvajā 
tirgū patērētājam atsaka maksājumu 
kontu, maksājumu pakalpojumu sniedzēja 
atteikuma vēstulē ir iekļauts obligāts 
paziņojums par likumīgām tiesībām uz 
pamatmaksājumu kontu, kā arī norādīta 
alternatīvā strīdu izšķiršanas iestāde un 
tās kontaktinformācija.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Preslav Borissov

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 
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.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem, 
kas likumīgi dzīvo Savienībā, ir tiesības 
atvērt un izmantot maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām. Šādas tiesības ir 
piemērojamas neatkarīgi no patērētāja 
dzīvesvietas. Dalībvalstis nodrošina, ka šo 
tiesību izmantošana patērētājam nav 
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. 145
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts
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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 
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.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājiem, 
kas likumīgi uzturas 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 
nodrošina, ka šo tiesību izmantošana 
patērētājam nav pārlieku sarežģīta vai 
apgrūtinoša. Pirms maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām atvēršanas maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji, aicinot patērētāju 
parakstīt apliecinājumu, pārbauda, vai 
patērētājam viņu teritorijā ir maksājumu 
konts vai tā nav.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Othmar Karas

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 
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.

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 
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 jau ir 
maksājumu konts. Šajā nolūkā patērētājs 
var iesniegt maksājumu pakalpojumu 
sniedzējam savu apliecinājumu vai 
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finanšu iestādes izsniegtu apliecinājumu, 
kurā norādīts, ka patērētājam ir atteikta 
standarta maksājumu konta atvēršana.

Or. en

Pamatojums

Ar datu aizsardzību saistītu iemeslu dēļ ir apšaubāms, vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs 
var vai arī tam būtu jāatļauj pārbaudīt, vai patērētājam ir maksājumu konts tā teritorijā. 
Tāpēc tam būtu jāpieņem patērētāja apliecinājums par to, ka viņam vēl nav maksājuma konta, 
vai vismaz vienas finanšu iestādes apliecinājums, ka patērētājam ir atteikta piekļuve šādam 
maksājumu kontam.

Grozījums Nr. 147
Cornelis de Jong

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
neaizsargātām sabiedrības grupām, 
piemēram, bezpajumtniekiem, kā arī 
analfabētiem un mazizglītotām personām, 
un vecāka gadagājuma personām, atverot 
pamatmaksājumu kontus, tiek sniegts 
aktīvs atbalsts, cita starpā veicinot 
saprašanās memorandus starp banku 
nozari un nevalstiskām organizācijām, 
kas apņēmušās atbalstīt šīs neizsargātās 
grupas.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, 
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piemēram, krāpšana;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Birgit Collin-Langen

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ja patērētājam citā dalībvalstī jau ir 
maksājumu konts ar pamatfunkcijām;

Or. de

Grozījums Nr. 150
Othmar Karas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja patērētājs ir sniedzis nepatiesu 
informāciju, lai iegūtu maksājumu kontu 
ar pamatfunkcijām, un ja pretējā 
gadījumā, t. i., sniedzot pareizu 
informāciju, iespēja iegūt šādu kontu 
viņam tiktu liegta.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Preslav Borissov

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, ka 3. punktā 
noteiktajos gadījumos maksājumu 
pakalpojumu sniedzējs nekavējoties 

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

rakstiski un bez maksas informē patērētāju 
par atteikumu un atteikuma iemeslu, 
izņemot gadījumus, kad šāda informācija 
būtu pretrunā ar valsts drošības un 
sabiedriskās kārtības mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Maksājumu konta ar pamatfunkcijām 
iezīmes
1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
kontā ar pamatfunkcijām ir iekļauti šādi 
maksājumu pakalpojumi:
a) pakalpojumi, kas nodrošina visas 
operācijas, kas nepieciešamas maksājumu 
konta atvēršanai, apkalpošanai un 
slēgšanai;
b) pakalpojumi, kas nodrošina naudas 
izvietošanu maksājumu kontā;
c) pakalpojumi, kas nodrošina skaidras 
naudas izņemšanu no maksājumu konta 
Savienībā;
d) šādu maksājumu darījumu izpilde 
Savienībā:
1) tiešā debeta maksājumi;
2) maksājumu darījumi, izmantojot 
maksājumu karti, tostarp tiešsaistes 
maksājumi;
3) kredīta pārvedumi.
2. Dalībvalstis attiecībā uz visiem 
1. punktā minētajiem pakalpojumiem 
nosaka minimālo operāciju skaitu, kas 
tiks nodrošināts patērētājam, piemērojot 
17. pantā minēto tarifu, ja tāds tiek 
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piemērots. Minimālais operāciju skaits ir 
samērīgs un saskaņots ar vienoto 
komercdarbības praksi attiecīgajā 
dalībvalstī.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājs 
var pārvaldīt un uzsākt maksājumu 
darījumus no sava maksājumu konta ar 
pamatfunkcijām, izmantojot maksājumu 
pakalpojumu sniedzēja banku tiešsaistes 
pakalpojumu iespējas, ja tādas ir 
pieejamas.
4. Dalībvalstis nodrošina, ka patērētājam 
netiek piedāvātas konta pārtēriņa iespējas 
savienojumā ar maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām.

Or. cs

Grozījums Nr. 153
Jean-Pierre Audy

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
kā daļa no maksājumu konta 
pamatfunkcijām netiek piedāvātas konta 
pārtēriņa iespējas.

Or. fr

Grozījums Nr. 154
Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Saistītie tarifi
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1. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji 16. pantā norādītos 
pakalpojumus piedāvā bez maksas vai 
piemērojot samērīgus tarifus.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka tarifi, ko 
patērētājiem piemēro par pamatlīgumā 
paredzēto patērētāju saistību 
neievērošanu, ir samērīgi.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes nosaka, kāds ir samērīgs tarifs, 
saskaņā ar vienu vai vairākiem šādiem 
kritērijiem:
a) valsts ienākumu līmeņi;
b) vidējās maksas, kas saistītas ar 
maksājumu kontiem attiecīgajā 
dalībvalstī;
c) kopējās izmaksas, kas saistītas ar 
maksājumu konta ar pamatfunkcijām 
nodrošināšanu;
d) valsts patēriņa cenas.
4. EBI izstrādā pamatnostādnes saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu, 
lai palīdzētu kompetentajām iestādēm.

Or. cs

Grozījums Nr. 155
Preslav Borissov

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 nominālos tarifus.

Or. en
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Grozījums Nr. 156
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Grozījums Nr. 157
Edvard Kožušník

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, piemērojot 
samērīgus tarifus.

Or. cs

Grozījums Nr. 158
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

a) valsts ienākumu līmeņi;
b) vidējās maksas, kas saistītas ar 
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maksājumu kontiem attiecīgajā 
dalībvalstī;
c) kopējās izmaksas, kas saistītas ar 
maksājumu konta ar pamatfunkcijām 
nodrošināšanu;
d) valsts patēriņa cenas.

Or. fr

Grozījums Nr. 159
Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Pamatlīgumi un to izbeigšana
1. Pamatlīgumiem, kas nodrošina piekļuvi 
maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām, 
piemēro Direktīvu 2007/64/EK, izņemot 
2. un 3. punktā paredzētos gadījumus.
2. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs var 
vienpusēji izbeigt pamatlīgumu, ja spēkā 
ir vismaz viens no šiem nosacījumiem:
a) patērētājs kontu ir tīši izmantojis 
kriminālām darbībām;
b) kontā ilgāk nekā divpadsmit mēnešus 
pēc kārtas nav veikti darījumi;
c) patērētājs apzināti sniedzis nepareizu 
informāciju, lai iegūtu maksājumu kontu 
ar pamatfunkcijām, gadījumos, kad, 
sniedzot pareizu informāciju, patērētājs 
nebūtu ieguvis šādas tiesības;
d) patērētājs vairs likumīgi nedzīvo 
Savienībā vai ir pēcāk atvēris vēl vienu 
maksājumu kontu tajā dalībvalstī, kurā 
viņam jau ir maksājumu konts ar 
pamatfunkcijām.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka, izbeidzot 
līgumu attiecībā uz maksājumu kontu ar 
pamatfunkcijām, maksājumu 
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pakalpojumu sniedzējs rakstiski un bez 
maksas informē patērētāju par līguma 
izbeigšanas iemesliem un pamatojumu 
vismaz divus mēnešus pirms līguma 
izbeigšanas dienas.

Or. cs

Grozījums Nr. 160
Jean-Pierre Audy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) patērētājs kontu ir tīši izmantojis 
kriminālām darbībām;

a) patērētājs kontu ir tīši izmantojis 
kriminālām darbībām, noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijai vai terorisma 
finansēšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 161
Preslav Borissov

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. 162
Jean-Pierre Audy

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

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

b) kontā ilgāk nekā divpadsmit mēnešus 
pēc kārtas nav veikti darījumi, neraugoties 
uz divas reizes veiktu iepriekšēju 
informēšanu attiecīgi pēc 10 un 
11 neaktivitātes mēnešiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 163
Edvard Kožušník

Direktīvas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Vispārīga informācija par maksājumu 
kontiem ar pamatfunkcijām
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.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
patērētājiem informāciju par piedāvāto 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām 
īpašajām iezīmēm, tiem piemērotajām 
tarifiem un izmantošanas nosacījumiem. 
Dalībvalstis arī nodrošina, ka patērētāji ir 
informēti, ka papildu pakalpojumu iegāde 
nav obligāta, lai piekļūtu maksājumu 
kontam ar pamatfunkcijām.

Or. cs

Grozījums Nr. 164
Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
patērētājiem informāciju par piedāvāto 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām 
īpašajām iezīmēm, tiem piemērotajām 
tarifiem un izmantošanas nosacījumiem. 
Dalībvalstis arī nodrošina, ka patērētāji ir 
informēti, ka papildu pakalpojumu iegāde 
nav obligāta, lai piekļūtu maksājumu 
kontam ar pamatfunkcijām.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka maksājumu 
pakalpojumu sniedzēji nodrošina 
patērētājiem pieejamu informāciju un 
pienācīgu palīdzību saistībā ar piedāvāto 
maksājumu kontu ar pamatfunkcijām 
īpašajām iezīmēm, tiem piemērotajām 
tarifiem un izmantošanas nosacījumiem. 
Dalībvalstis arī nodrošina, ka patērētāji ir 
informēti, ka papildu pakalpojumu iegāde 
nav obligāta, lai piekļūtu maksājumu 
kontam ar pamatfunkcijām.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Preslav Borissov

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis atbalsta iniciatīvas 
izglītības iestādēs un konsultāciju 
pakalpojumus, lai uzlabotu izglītotību 
finanšu jomā ar mērķi cīnīties pret 
pārmērīgiem parādiem un mazinātu visu 
patērētāju finansiālās atstumtības risku. 
Tās atbalsta maksājumu pakalpojumu 
sniedzējus, kuri patērētājiem piedāvā 
ievirzi un palīdzību to finanšu atbildīgā 
pārvaldībā.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 2. punkts
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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 minētajām iestādēm 
ir visas pilnvaras, kas nepieciešamas to 
uzdevumu veikšanai. Šīs iestādes regulāri 
apspriežas ar iesaistītajām personām, 
tostarp patērētāju pārstāvjiem, lai 
nodrošinātu un pārraudzītu faktisko 
atbilstību šai direktīvai. 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


